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ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกจิ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “จีเอฟพีที”) จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2524 เร่ิมประกอบธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่เพื่อการสง่ออก โดยมีผู้ ถือหุ้น
หลกั คือ กลุ่มครอบครัวศิริมงคลเกษม และได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน  บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่ม
บริษัท”) มีการประกอบธุรกิจในด้านการเกษตร ปศสุตัว์ และอตุสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนือ้ไก่แบบครบวงจร ได้แก่ 
กลุม่ธุรกิจอาหารสตัว์ กลุม่ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ กลุม่ธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ และกลุม่ธุรกิจการผลติอาหารแปรรูป
จากเนือ้ไก่  

 

นโยบำยธุรกิจ 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้น าของอตุสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศสุตัว์และ

เกษตรอยา่งครบวงจร เน้นความปลอดภยัทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบั อีกทัง้ความ

รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม  
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

วิสัยทัศน์ธุรกิจ 

จีเอฟพีที เรามุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการสง่ออก  

 

พันธกิจและกลยุทธ์ 

พนัธกิจ 7 ประการที่สร้างขึน้ จากรากฐานความใสใ่จ เพื่อก้าวสูค่วามเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการก าหนด

กลยทุธ์เพื่อการด าเนินงานให้บรรลภุารกิจที่ตัง้ไว้ ดงันี ้

1. คุณภำพอำหำร : ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์สูม่าตรฐานสากล 

กลยุทธ์ : คดัสรรวตัถดุิบชัน้เยี่ยมสูโ่รงงานแปรรูป ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์อาหาร 
       ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2. ควำมปลอดภยัอำหำร : เช่ือมัน่ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั 

กลยุทธ์ : เต็มเป่ียมด้วยความเช่ือมัน่ ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั ทกุผลติภณัฑ์จึงปลอดภยัก่อนสง่ถึง 
       มือผู้บริโภค 

3. นวัตกรรมอำหำร : พฒันาผลติภณัฑ์ใหมด้่วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

กลยุทธ์ : วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหมอ่ยูเ่สมอ พร้อมน าเข้าเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อขยายธุรกิจ 
       ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

4. บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ : สง่เสริมศกัยภาพบคุลากรสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ 

กลยุทธ์ : สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทกุหนว่ยงานสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ สร้างความมัน่คง 
       ระยะยาวด้วยการให้ความมัน่ใจในคณุภาพชีวิต เพื่อยกระดบัองค์กรสูม่าตรฐานสากล 

5. ควำมพึงพอใจสูงสุด : ใสใ่จในความต้องการของลกูค้าเพื่อความพงึพอใจสงูสดุ 

กลยุทธ์ : ใสใ่จในความต้องการของลกูค้า ควบคูก่ารน าเสนอผลติภณัฑ์ที่ได้คณุภาพมาตรฐานสากล  
       บนพืน้ฐานของราคาที่เป็นธรรม 

6. พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยนื : สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งพนัธมิตรในระยะยาว 

กลยุทธ์ : สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการด าเนินธุรกิจ 
       ร่วมกนัในระยะยาว 

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม : สร้างจิตส านกึที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

กลยุทธ์ : ปลกูฝังจิตส านกึที่ดี มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รักษาดลุยภาพและประโยชน์ 
       ทางเศรษฐกิจ อนัน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 
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1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 25 

พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปและผลิตภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ  

2524 :  จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟดูส์ โพลทรีย์ (ไทย) จ ากดั” โดยมีผู้ ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ 
 1.  บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั (ประเทศไทย)    ถือหุ้นในสดัสว่น 51.00% 
 2.  บริษัท เจเนอรัล ฟดูส์ โพลทรีย์ จ ากดั (ประเทศนิวซีแลนด์)         ถือหุ้นในสดัสว่น 34.00% 
 3.  บริษัท ยไูนเต็ด เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ประเทศลกัเซมเบิร์ก)  ถือหุ้นในสดัสว่น 15.00% 

2528 :  ผู้ ถือหุ้น 2 ฝ่าย คือ บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จ ากัด (ประเทศนิวซีแลนด์) และ บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิง้ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ประเทศลกัเซมเบิร์ก) ได้ถอนทนุออกไป โดยผู้ ถือหุ้นกลุม่เครือ ป.เจริญพนัธ์ รับซือ้หุ้นไว้
ทัง้หมด 

2530 :  ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 77.70 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มก าลงัการผลติ
ในการช าแหละไก่ 6,000 ตวัตอ่ชัว่โมง 

2532 :  ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานเพิ่มท าให้มีก าลงัการผลติ
ในการช าแหละไก่ 7,200 ตวัตอ่ชัว่โมง 

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

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

1.  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เพื่อผลติและจ าหนา่ยลกูไก่พนัธุ์ไข่  
     และลกูไก่พนัธุ์เนือ้ 
2.  บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

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

              :  ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 

              :  ได้ซือ้หุ้ น 65.00% ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากัด ที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึง่ด าเนินธุรกิจในการผลติอาหารสตัว์ 

2535 :  เร่ิมเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้าน
บาท ทนุเรียกช าระแล้ว 570 ล้านบาท 
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2536 :  ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทนุกบั บริษัท คีย์สโตน ฟู้ ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
จ ากดั ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่น 51.00% โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั มีทนุจดทะเบียน 
และเรียกช าระแล้ว 100 ล้านบาท 

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

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

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

2543     :  ได้ท าการเพิ่มทนุเรียกช าระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท 

2545     :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 65.00% เป็น 96.50% 

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

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

2551     :  ได้ลงทนุ 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไก่แปรรูปและ
ไก่สดแช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมทุนกับ บริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ (ประเทศญ่ีปุ่ น) ซึ่งถือหุ้นใน
สดัสว่น 51.00% โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,170 
ล้านบาท 

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

2554     :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 96.50% เป็น 97.85% 

2555     :  ได้ท าการเพิ่มทนุ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุ โดยเพิ่มทนุในสดัสว่นเดิม 
49.00% จ านวนรวม 903.56 ล้านบาท โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้ว 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 จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.85% เป็น 97.86% 

2556     : ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.86% เป็น 97.87% 

2557 : บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

 :  ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มสีดัสว่นใหมจ่าก 97.87% เป็น 98.03% 

2558 : ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) เพิ่ม ท าให้มสีดัสว่นใหมจ่าก 98.03% เป็น 98.06% 

2559 : ได้ซือ้หุ้นของ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 98.06% เป็น 98.10% 
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1.3 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                                         ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  หน้า  7  
 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
มหาชนในปี 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียกช าระแล้ว 1,253,821,000 บาท บริษัท 
GFPT เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การช าแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ โดยผลิตภณัฑ์หลกัของ
บริษัทฯ ได้แก่ ชิน้สว่นไก่สดแช่แข็ง และผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลพลอยได้จากการช าแหละไก่ จ าหน่ายภาย 
ใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และของลกูค้า โดยจัดจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2559 บริษัทฯ มี
ก าลงัการผลติและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุที่ 122,000 ตนัตอ่ปี และมีก าลงัการผลติไก่ปรุงสกุที่ 32,000 ตนัตอ่ปี มีโรงงานเพียง
แหง่เดียวที่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ  

บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุม่บริษัท GFPT”) ประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขต
ของการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท จีเอฟพีที ครอบคลมุตัง้แตส่ายธุรกิจอาหารสตัว์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ สาย
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธุ์  สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้  สายธุรกิจจ าหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจช าแหละและแปรรูป
ผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ และสายธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

การด าเนินธุรกิจของทัง้กลุม่บริษัท GFPT เป็นลกัษณะต่อเนื่องครบวงจร โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ การลงทนุ 98.10% ใน
บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัท KT ด าเนินธุรกิจผลิต
อาหารสตัว์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท KT คืออาหารสตัว์บกและอาหารสัตว์น า้  
บริษัท KT จ าหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS, บริษัท FKT และบริษัท GP 
ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ส าหรับอาหารสตัว์น า้ บริษัท KT จ าหน่ายให้กับผู้ เลีย้งสตัว์น า้ทัว่ไป ในปี 2559 บริษัท KT มี
ก าลงัการผลติรวมทัง้สิน้ 1 ล้านตนั โดยแบง่เป็นโรงงานผลติอาหารสตัว์บก 1 โรง โรงงานผลติอาหารสตัว์น า้ 2 โรง ซึง่ตัง้อยู่
ที่จังหวดัสมุทรปราการ มีก าลงัการผลิตรวม 599,000 ตนัต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่เนือ้ 1 โรง ตัง้อยู่ที่จังหวดั
ชลบุรี มีก าลงัการผลิตรวม 512,000 ตนัต่อปี นอกจากนีย้งัมีฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์  ผลิตไข่เชือ้พนัธุ์เนือ้ เพื่อจ าหน่าย
ให้กบับริษัท FKT ในปี 2559 มีก าลงัการผลิตรวมเท่ากบั 21 ล้านฟองต่อปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 3 ฟาร์มซึ่งตัง้อยู่ที่จงัหวดั
ชลบรีุ ส าหรับผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลที่ไมม่ีความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99 % ในบริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั (“บริษัท GP”) โดยมีทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท 
GP ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ ผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้เพื่อจ าหน่ายให้กบับริษัท FKT, บริษัท KT รวมถึงลกูค้า
ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ในปี 2559 บริษัท GP มีก าลงัการผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เทา่กบั 2.49 ล้านตวัตอ่ปี โดยมี
ฟาร์มเลีย้งไก่ 1 ฟาร์มซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด (“บริษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท 
บริษัท FKT ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ โดยซือ้ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จากบริษัท GP เพื่อน ามาเลีย้งและผลติลกูไก่
พนัธุ์เนือ้จ าหนา่ยให้กบับริษัท MKS ทัง้หมด สว่นลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้น าเข้ามาจากตา่งประเทศ เพื่อมาเลีย้ง
และผลติลกูไก่พนัธุ์ไข ่จ าหนา่ยให้กบั บริษัท KT และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ ในปี 2559 บริษัท FKT มี
ก าลงัการผลิตส าหรับลกูไก่พนัธุ์เนือ้เทา่กบั 107 ล้านตวัตอ่ปี สว่นก าลงัการผลิตลกูไก่พนัธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้านตวัต่อปี โดยมี
ฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จ านวน 6 ฟาร์ม และฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไขจ่ านวน 1 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ  
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บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั (“บริษัท MKS”) โดยมีทนุจดทะเบียน 550 ล้านบาท 
บริษัท MKS ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้โดยรับซือ้ลกูไก่เนือ้ทัง้หมดจากบริษัท FKT น ามาเลีย้งเองจนอายคุรบ 41 ถึง 43 
วนั แล้วจ าหนา่ยไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) ในปี 2559 บริษัท MKS มีก าลงัการผลติไก่เนือ้
รวมเทา่กบั 87 ล้านตวัตอ่ปี จากฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ทัง้หมด 13 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ  

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99 % ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั (“บริษัท GFF”) โดยมีทนุจดทะเบียน 40 ล้านบาท บริษัท 
GFF ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท GFF ได้แก่ ไส้กรอก ไก่ยอ และ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึ่งจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจ าหน่ายผ่านศนูย์จ าหนา่ย ตลาดสด และ
ตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2559 บริษัท GFF มีก าลงัการผลิตรวมเท่ากบั 11,000 ตนัต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้อยูท่ี่
จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 49.00 % ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท McKey”) โดยมีทนุจด
ทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท  McKey ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยอาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็งเพื่อสง่ออกไปตา่งประเทศ
และมีการจ าหน่ายให้ร้านแมคโดนลัด์ทัง้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีก าลงัผลิตรวม
เท่ากบั 25,000 ตนัต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่จงัหวดัสมทุรปราการ ส าหรับผู้ ถือหุ้นสว่นที่เหลือเป็นบคุคลที่ไมม่ี
ความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 
3,014 ล้านบาท บริษัท GFN ด าเนินธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนือ้ไก่  เพื่อจ าหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2559 มีก าลงัการผลิตและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุที่ 67,000 ตนัต่อปี และมีก าลงัการผลิตไก่ปรุงสกุที่ 
43,000 ตนัตอ่ปี มีโรงงานอยู ่1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ ส าหรับผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลที่ไมม่ีความขดัแย้งกับทาง
บริษัทฯ 

1.4 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

- ไมม่ี - 
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

โครงสร้ำงรำยได้ตำมงบกำรเงนิรวม 
รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 

ของจีเอฟพีทแีละ 

บริษัทย่อย 

 

ด ำเนินกำร 

โดย 

% 

กำรถือหุ้น 

2557 

รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 

% 

2558 

รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 

% 

2559 

รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 

% 

ช าแหละไกแ่ละแปรรูปเนือ้ไก ่ GFPT  7,196.20 40.36 6,648.59 40.38 7,209.37 43.19 

อาหารสตัว์ KT 98.10 4,886.72 27.41 4,457.61 27.07 3,907.83 23.41 

ฟาร์มเลีย้งสตัว์และ 

จ าหน่ายลกูไก ่

FKT, GP, MKS 99.99 
4,840.26 27.15 4,507.21 27.37 4,679.54 28.03 

KT 98.10 

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป GFF 99.99 905.50 5.08 853.10 5.18 896.28 5.37 

รวม   17,828.68 100.00 16,466.51 100.00 16,693.02 100.00 

 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 
สายธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปเนือ้ไก่ด าเนินการโดยบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัท

ใหญ่ของกลุม่ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ ชิน้สว่นไก่สดแช่แข็ง และผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลิตภณัฑ์พลอยได้
จากการช าแหละไก่ โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.45 และ
ร้อยละ 49.55 ตามล าดบั สภาวะการแขง่ขนัทางการตลาดของธุรกิจนีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1)  ตลาดภายในประเทศ 
คู่แข่งขนัของบริษัทฯ คือผู้ประกอบการโรงช าแหละไก่ในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบเนื่องจากบริษัทฯ ท า

ธุรกิจครบวงจร คือตัง้แต่ผลิตอาหารสตัว์ เลีย้งไก่ ช าแหละไก่ และแปรรูปสินค้า ท าให้สามารถควบคุมคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ รวมทัง้ควบคมุต้นทนุการผลติของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

2)  ตลาดตา่งประเทศ  
คู่แข่งขนัของบริษัทฯ คือผู้ผลิตเนือ้ไก่รายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล และกลุม่สหภาพยโุรป โดย

ประเทศไทยจดัเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนือ้ไก่รายใหญ่รายหนึ่ง และมีศกัยภาพเพียงพอที่จะแข่งขนักับประเทศคู่แข่งได้ โดยที่
ปริมาณการสง่ออกสว่นใหญ่จะเป็นผลติภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ปรุงสกุ ในขณะท่ีปริมาณการสง่ออกไก่สดแช่แข็งมีสดัสว่น
การสง่ออกที่เพิ่มขึน้  เนื่องจากตลาดประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการอนญุาตให้มีการน าเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย หลงัจากที่
ประเทศไทยสามารถควบคมุการระบาดของโรคไข้หวดันกได้ 
การพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 
           วตัถดุิบหลกัส าคญัที่ใช้คือไก่เนือ้ บริษัทฯ ต้องพึ่งพาผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ม จ ากดั ซึง่เป็นผู้ เลีย้งไก่เนือ้ ในปี 2559 มียอดสัง่ซือ้เป็นจ านวน 4,663 ล้านบาท บริษัทฯ คาดวา่จะไมม่ีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจจากการพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายเดียว เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ยและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
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สทิธิประโยชน์ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 3 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    

โดยได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ  พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 2, 31 
วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เคร่ืองจกัรตามที่อนมุตัิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าที่ดิน
และทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงันี ้ 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

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

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

 

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 
สายธุรกิจอาหารสตัว์ ด าเนินการโดย บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) ผลิตภณัฑ์หลกัของ

บริษัท KT คือ อาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์น า้ บริษัท KT จ าหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัท      
เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั, บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั, บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั 
ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ส าหรับอาหารสตัว์น า้ จ าหน่ายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์น า้ทัว่ไป สภาวะ
การแข่งขนัของธุรกิจอาหารสตัว์ส าหรับบริษัท KT  ถือว่าไม่ค่อยรุนแรงมากนกั เนื่องจากร้อยละ 65 ขายให้กับบริษัทที่
เก่ียวข้องกนั ส่วนร้อยละ 35 ขายให้กับผู้ เลีย้งสตัว์อิสระทัว่ไป โดยบริษัท KT มีจุดแข็งที่ส าคญัคือ เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจอาหารสตัว์มานานมากกว่า 35 ปี ท าให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท KT รวมทัง้ได้จัดให้มี
นกัวิชาการคอยให้ค าปรึกษา ดแูล การเลีย้งสตัว์ ซึ่งท าให้ลกูค้ามัน่ใจในผลิตภณัฑ์ของบริษัท  KT มากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ 
ยงัมีฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ โดยเลีย้งในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่เป็นระบบที่เลีย้ง
สตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ  เพื่อผลิตไข่เชือ้พนัธุ์เนือ้จ าหน่ายให้กับบริษัท ฟาร์มกรุงไทย 
จ ากดั  
การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

ในสว่นของอาหารสตัว์ บริษัท KT พึง่พาลกูค้ารายใหญ่ คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั, บริษัท ฟาร์มกรุงไทย 
จ ากดั, บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั และในสว่นของไข่เชือ้ บริษัท KT พึ่งพาลกูค้า
รายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด โดยในปี 2559 มียอดจ าหน่ายอาหารไก่เป็นจ านวนเงิน 6,166 
ล้านบาท และยอดจ าหน่ายไข่เชือ้ เป็นจ านวนเงิน 153 ล้านบาท บริษัท KT คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
จากการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 
บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุในกิจการผลิตอาหารสตัว์

หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ จ านวน  2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 , 34 และ 37 
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับรวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนมุตัิ  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับ
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ก าไรสทุธิรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงันี ้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

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

 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่ 

ซึง่สามารถแบง่ตามลกัษณะการเลีย้งได้ 3 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 

ธุรกิจไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ด าเนินการโดยบริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั (“บริษัท GP”) โดยเร่ิมจากการซือ้ลกูไก่ปู่ ยา่พนัธุ์เนือ้จาก
ต่างประเทศและน ามาเลีย้งโดยโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ใน
โรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ เพื่อผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้แล้วจ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้ให้กับ 
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั, บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) และผู้ เลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์ทัว่ไปทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ สภาวะการตลาดของธุรกิจนีม้ีการแข่งขนัค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากบริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทย่อยในกลุม่      
บริษัท จีเอฟพีที ซึง่ท าธุรกิจครบวงจร ท าให้บริษัท GP ไมเ่กิดสภาวะการแขง่ขนักบับริษัทคูแ่ขง่  
การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัท GP ต้องพึง่พาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั 
(มหาชน) โดยมียอดซือ้ลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์ เนือ้ในปี 2559 เป็นจ านวน 115 ล้านบาท บริษัท GP คาดว่าจะไม่มีผลกระทบตอ่
การด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย เนื่องจากบริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทที่ เก่ียวข้องกันและมี
ผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
สทิธิประโยชน์ 

บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุประเภท 1.5 กิจการขยายพนัธุ์สตัว์หรือเลีย้ง
ลตัว์ ในกิจการผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้ จ านวน 1 ฉบบั จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุและได้สิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนุมตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับ
ก าไรสทุธิรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมี
รายได้จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดงันี ้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1233(2)/2557 25 กมุภาพนัธ์ 2557 ผลิตลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้ 1 ธันวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565 

 

2. ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์  ด าเนินการโดยบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั (“บริษัท FKT”) โดยซือ้ลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์

เนือ้จากฟาร์มไก่ปู่ ย่าพนัธุ์จาก บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั และซือ้ลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ไข่จากต่างประเทศ และน ามาเลีย้งโดย
โรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหาร
และน า้อตัโนมตัิ เพื่อผลิตลกูไก่พนัธุ์ เนือ้และลกูไก่พนัธุ์ไข่ แล้วจ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์ เนือ้ทัง้หมดให้กบั บริษัท เอ็ม.เค.เอส. 
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ฟาร์ม จ ากัด ส่วนลกูไก่พนัธุ์ไข่จ าหน่ายให้กับ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน และ       
ผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีท าฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ สภาวะการตลาดของธุรกิจนีม้ีการแขง่ขนัคอ่นข้างมาก แตเ่นื่องจากบริษัท FKT 
เป็นบริษัทยอ่ยในกลุม่บริษัท จีเอฟพีที ซึง่ท าธุรกิจครบวงจร ท าให้ไมเ่กิดสภาวะการแขง่ขนักบับริษัทคูแ่ขง่ 
การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัท FKT ต้องพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั และบริษัท กรุงไทยอาหาร 
จ ากัด (มหาชน) โดยในปี 2559 มียอดจ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้และลกูไก่พนัธุ์ไข่เป็นจ านวน 1,171 ล้านบาท บริษัท FKT 
คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็น
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
สทิธิประโยชน์ 

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุในกิจการผลติลกูไก่ ประเภท 1.5  กิจการ
ขยายพันธุ์ สัตว์ หรือเลีย้งสัตว์ จ านวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้สิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนุมตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับ
ก าไรสทุธิรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมี
รายได้จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดงันี ้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

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

 
3. ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ด าเนินการโดยบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั (“บริษัท MKS”) ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท  

MKS คือ ไก่เนือ้ โดยมีวตัถุดิบหลกัคือ ลกูไก่พนัธุ์เนือ้ ซือ้จากบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด และอาหารไก่ ซือ้จากบริษัท 
กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) สว่นวตัถดุิบอื่น เช่น วคัซีน ฯลฯ ซือ้จากบริษัทในประเทศ และน ามาด าเนินการเลีย้งใน
โรงเรือนด้วยระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้
อาหารและน า้อตัโนมตัิ จนอายุครบ 41 ถึง 43 วนั แล้วจึงจ าหน่ายให้กับบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท        
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ ดงันัน้ สภาวะการตลาดของบริษัทนี ้แทบจะไม่มี
การแขง่ขนั เนื่องจากลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท MKS  คือ บริษัทใหญ่และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 
การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัท MKS พึ่งพาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 รายคือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยในปี 2559 มียอดจ าหน่ายไก่เนือ้เป็นจ านวน 4,663 ล้านบาท และ 4,157 ล้านบาท ตามล าดบั 
บริษัท MKS คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย เนื่องจากบริษัท
แรกเป็นบริษัทใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั สว่นบริษัทท่ีสอง เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 
สทิธิประโยชน์ 

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ  ในกิจการเลีย้งไก่เนือ้ ประเภท 1.5 
กิจการขยายพนัธุ์สตัว์ หรือเลีย้งสตัว์จ านวน 18 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้สิทธิประโยชน์ตาม
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พระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับรวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนมุตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไร
สทุธิรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ   ไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี  นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้
จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงันี ้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม 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 ธันวาคม 2557 22 ธันวาคม 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 ยงัไมมี่รายได้ - 

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

2085(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้ - 

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

2576(2)/2557 26 ธันวาคม 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้ - 

2577(2)/2557 26 ธันวาคม 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้ - 

2578(2)/2557 26 ธันวาคม 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้ - 

 

สายธุรกิจอาหารแปรรูป 
สายธุรกิจอาหารแปรรูป ด าเนินการโดยบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั  (“บริษัท GFF”) ผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ ไส้กรอก   

ไก่ยอ และผลติภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึง่ผลติภณัฑ์จะอยูภ่ายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟฟดูส์” ตลาดที่ส าคญัของธุรกิจนีค้ือ 
ศนูย์จ าหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง บริษัท GFF เผชิญกบัสภาวะแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการผลติ 
ไส้กรอก ไก่ยอ และผลิตภณัฑ์แปรรูปอื่น บางสว่นจะใช้เศษเนือ้ไก่ที่เกิดจากการตดัแต่งของผลิตภณัฑ์ ซึ่งบริษัท  GFF มี
คูแ่ขง่ที่ส าคญั คือกลุม่บริษัทท่ีผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปเป็นหลกั  
การพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 

บริษัท  GFF ต้องพึ่งพาผู้จดัจ าหน่ายเพียงรายเดียวคือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในการ
ซือ้วตัถดุิบหลกั คือ ชิน้สว่นไก่เนือ้เพื่อน ามาผลิตและจ าหน่ายสินค้า โดยในปี 2559 มียอดการสัง่ซือ้เป็นจ านวน 495 ล้าน
บาท บริษัท GFF คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาผู้ จัดจ าหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว 
เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 
(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

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

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ามลูค่าเพิ่มเป็นส าคญั เนื่องจากต้นทนุการผลิตของไทยสงูกวา่คูแ่ข่งเล็กน้อย ถ้า
ผลิตสินค้าธรรมดาอาจจะไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นได้ ดงันัน้ บริษัทฯ เน้นการผลิตไก่แปรรูปที่ต้องใช้แรงงานที่มี
ฝีมือให้มากขึน้ ซึ่งประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งขนัยงัพฒันาฝีมือได้ไม่ทนั หรือคู่แข่งในบางประเทศมีอตัราค่าจ้างแรงงานที่สงู             
ไม่สามารถแข่งขนัได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานสากล   
มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั และควบคมุคณุภาพในการผลิตทกุขัน้ตอนเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ  ปลอดภยัต่อการ
บริโภค มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อ  

ผู้บริโภคและลูกค้ามีความมัน่ใจในคุณภาพของสินค้า  ท าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังคงสามารถแข่งขนัได้ในตลาด
ตา่งประเทศ 

ลกัษณะของลกูค้า 

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

จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) รับซือ้ชิน้สว่นไก่ที่เกิดจากการตดัแตง่สนิค้าตา่งประเทศไปจ าหนา่ย และเพื่อ
น าไปผลิตไส้กรอก และผลิตภณัฑ์แปรรูปอื่น โดยมีสดัสว่นการซือ้ร้อยละ 12.63 และบริษัทร่วม 2 แหง่ 
คือ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
จ ากดั โดยมีสดัสว่นการซือ้คิดเป็นร้อยละ 28.02 และ ร้อยละ 2.71 ของยอดขายในประเทศ ตามล าดบั 
โดยที่บริษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง ซือ้ชิน้ส่วนไก่เพื่อน าไปผลิตสินค้าส่งให้กับลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  

กลุม่ที่ 2 กลุม่ลกูค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลติสนิค้าแปรรูปเนือ้ไก่เพื่อการสง่ออก ซึง่ลกูค้ากลุม่นีจ้ะรับซือ้ชิน้สว่นไก่ โดย
มีสดัส่วนร้อยละ 8.45 ของยอดขายภายในประเทศ แล้วน าไปแปรรูปเป็นอาหารส าเร็จรูป และกึ่ง
ส าเร็จรูปเพื่อการสง่ออก  

กลุม่ที่ 3 กลุม่ลกูค้าที่เป็นพอ่ค้าคนกลางรายยอ่ย ซึง่จะมารับสนิค้าจากบริษัทฯ ทกุวนัเพื่อน าไปขายตอ่ผู้บริโภค
อีกทอดหนึง่ โดยมีสดัสว่นร้อยละ 48.19 ของยอดขายภายในประเทศ 

- ลกูค้าตา่งประเทศ บริษัทฯ สง่ออกเนือ้ไก่ไปยงัตา่งประเทศ ตลาดตา่งประเทศที่ส าคญั ได้แก่ ญ่ีปุ่ น ประเทศในกลุม่
สหภาพยโุรป, สงิคโปร์, มาเลเซีย และเกาหล ี เป็นต้น  

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คือ กลุม่ผู้บริโภคเนือ้สตัว์ทัง้ในและตา่งประเทศ 
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การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีการจ าหน่ายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “GFPT” และเคร่ืองหมายการค้าของลกูค้า มีสดัสว่นแบง่เป็นตลาดภายในประเทศร้อยละ 50.45 และ
ตลาดตา่งประเทศร้อยละ 49.55 

ตลาดภายในประเทศ สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการช าแหละไก่  เช่น ขนไก่ หัวไก่ เคร่ืองใน กระดูก      
เศษเนือ้ เศษหนงั โดยผู้ซือ้สว่นหนึ่งเป็นพอ่ค้าคนกลาง ซึ่งเข้ามารับสินค้าทกุวนัเพื่อน าไปจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกตอ่หนึง่ 
และอีกสว่นหนึง่เป็นสนิค้าคณุภาพระดบัสง่ออก จ าหนา่ย ให้กบับริษัทท่ีเป็นผู้ผลติสนิค้าแปรรูปจากเนือ้ไก่ โดยสง่ออกอีก
ต่อหนึ่ง นอกจากนีบ้ริษัทย่อยคือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากัด เป็นผู้ รับซือ้เนือ้ไก่เพื่อน าไปผลิตไส้กรอก ส่วนบริษัทร่วมคือ          
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด จะน าไปผลิตเป็น    
ไก่ทอด เบอร์เกอร์ไก่ และ นกัเก็ต เป็นต้น 

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

(ข) สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัภายในประเทศ ผู้ประกอบการโรงช าแหละไก่ในประเทศโดยสว่นใหญ่ มกัอยู่ในลกัษณะที่ครบวงจร คือ      
มีธุรกิจอาหารสตัว์ ผลติลกูไก่ และฟาร์มเลีย้งไก่เป็นของตนเอง 

ส าหรับการแขง่ขนัของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัรายอื่นภายในประเทศจดัได้วา่
อยู่ในระดบัแนวหน้ารายหนึ่ง และมีธุรกิจครบวงจร คือ โรงงานอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ โรงช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 
การที่บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ครบวงจรย่อมจะได้เปรียบในการแข่งขนัทัง้ในด้านการควบคมุ
คุณภาพ ความสามารถในการหาเนือ้ไก่ป้อนเข้าโรงช าแหละ เนื่องจากมีฟาร์มเลีย้งของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุง
เทคโนโลยีให้ทนัสมยั และสามารถก าหนดปริมาณให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งที่ส าคัญในการส่งออกเนือ้ไก่ ปรุงสุกประกอบด้วย บราซิล จีน และ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดสง่ออกขึน้อยู่กบัความได้เปรียบของผู้สง่ออกในแต่ละประเทศ  เช่น ต้นทนุของ
สินค้า ค่าระวาง คุณภาพของสินค้า ซึ่งประเทศไทยนบัได้ว่ามีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทุนการผลิต  คุณภาพ ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการพิจารณารูปแบบของสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า ท าให้ไทยสามารถขยายตลาดสง่ออก
เพิ่มขึน้ทกุปี 

(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
สถานการณ์ในปี 2559 

 ภาวะการผลิต 

 ในปี 2559 ประเทศผู้น าในการผลิตไก่เนือ้สว่นใหญ่สามารถขยายการผลิตเพิ่มขึน้โดยเป็นผลเนื่องมาจากการฟืน้
ตวัของเศรษฐกิจโลก และความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ที่เพิ่มขึน้ทดแทนเนือ้สตัว์ประเภทอื่นเนื่องจากเนือ้ไก่เป็น
อาหารโปรตีนที่มีราคาถูกและมีไขมันต ่ากว่าโดยเปรียบเทียบ นอกจากนัน้ความต้องการบริโภคที่ยังขยายตวัได้ดีใน
ประเทศอินเดียและกลุม่สหภาพยโุรปก็เป็นปัจจยัผลกัดนัให้การผลิตเพิ่มขึน้มากในกลุ่มประเทศดงักล่าว อย่างไรก็ตาม
ปัญหาการระบาดของไข้หวดันกที่ยงัเกิดขึน้เป็นครัง้คราวในบางประเทศและการผลิตที่ลดลงค่อนข้างมากในประเทศจีน
เนื่องมาจากการจ ากดัการน าเข้าไก่พนัธุ์ก็ท าให้การผลติโดยรวมยงัเพิ่มได้ไมม่ากนกั  
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 ในปี 2559 ปริมาณผลผลิตไก่เนือ้รวมของโลกมีประมาณ 89.551 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 0.96 โดย
สหรัฐอเมริกายงัคงเป็นประเทศผู้ผลติไก่เนือ้รายใหญ่ที่สดุของโลก ตามมาด้วย บราซิล จีนและสหภาพยโุรป ตามล าดบั 

 สหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนือ้ในปี 2559 ได้ประมาณ 18.281 ล้านตัน เพิ่มขึน้จากปี 2558  ประมาณร้อยละ 1.74 
ในขณะที่บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อนัดบั 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนือ้ราว 13.611 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 
3.49 สว่นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึง่เป็นผู้ผลติอนัดบัรองลงมาผลติไก่เนือ้ได้ประมาณ 12.701 ล้านตนั ลดลงจากปี 2558 
ถึงร้อยละ 5.22 ในขณะที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อนัดบั 4 นัน้ผลิตเพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 
2.41 คือผลติได้ประมาณ 11.071 ล้านตนั 

 ปริมาณการผลิตไก่เนือ้ของไทยในปี 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากปี 2558 โดยคาดว่าปริมาณการเลีย้งไก่เนือ้จะมี
ประมาณ 1,397.472 ล้านตวั คิดเป็นปริมาณผลผลิต 1.922 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 ราวร้อยละ 4.372 ปริมาณผลิตที่
เพิ่มขึน้นีส้่วนหนึ่งเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึน้ ตามการฟืน้ตวัของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ประกอบกบัการท่ีประเทศไทยปลอดจากการระบาดไข้หวดันกท าให้ตลาดสง่ออกขยายตวัได้ดีอยา่งตอ่เนื่อง  

ภาวะการตลาด 

 ตลาดในประเทศ  

แม้วา่อตัราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2559 จะไมส่งูมากนกั ซึง่สว่นหนึง่เป็นจากผลของการท่ีราคา
สนิค้าเกษตรซึง่เป็นรายได้ของคนสว่นใหญ่ตกต ่า แตป่ริมาณความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ในประเทศก็ยงัสามารถ
ปรับสงูขึน้ได้ โดยในปี 2559 มีปริมาณความต้องการบริโภคประมาณ 1.262 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 2.422  

ปริมาณความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ในประเทศที่ยงัเพิ่มขึน้ได้นี ้สว่นหนึง่มีสาเหตเุนื่องมาจากการท่ีราคา
เนือ้ไก่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เนือ้สตัว์ชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะเนือ้สุกร นอกจากนัน้ความใส่ใจในสขุภาพของ
ผู้บริโภคจ านวนมากท าให้มีแนวโน้มวา่จะเลือกสรรบริโภคอาหารประเภทเนือ้สตัว์ที่มีไขมนัต ่าเช่นเนือ้ไก่มากขึน้ ประกอบ
กบัการแขง่ขนัและการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ ดซึง่สว่นหนึง่ต้องใช้ผลติภณัฑ์ไก่เนือ้เป็นวตัถดุิบ ก็มีสว่นช่วยท าให้ปริมาณ
ความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ภายในประเทศ เพิ่มสงูขึน้ในอตัราที่นา่พอใจ 

การส่งออก 

การสง่ออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ของไทยในปี 2559 มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 742,9693 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 
ร้อยละ 9.093 และคิดเป็นมลูค่าการสง่ออกรวมราว 95,8753 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 7.833 อตัราการเพิ่มนี ้
ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ 17.50 ในปี 2558 เนื่องจากในปีดงักล่าวอัตราเพิ่มสูงมากจากอานิสงส์ของการที่
สหภาพยโุรปและญ่ีปุ่ นซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกัได้ยกเลกิการห้ามน าเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย 

 ในด้านของตลาดสง่ออกนัน้ ญ่ีปุ่ นเป็นตลาดสง่ออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ที่ส าคญัที่สดุ1 โดยในปี 2559 ประเทศไทย
สง่ออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ไปยงัญ่ีปุ่ นประมาณ 375,1293 ตนั ซึ่งเพิ่มขึน้ถึงประมาณร้อยละ 15.273 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 
และสดัสว่นการสง่ออกไปยงัญ่ีปุ่ นก็สงูขึน้จากร้อยละ 47.783 ในปี 2558 มาเป็นร้อยละ 50.493 ในปี 2559 อีกด้วย สว่น

                                                           
1 USDA Publications; https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf 
2 รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรท่ีส าคญัและแนวโน้ม ปี 2560, ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร; 
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf 
3 สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือสง่ออกไทย; http://www.thaipoultry.org/STATISTIC/tabid/248/Default.aspx   
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ตลาดสหภาพยโุรปซึง่เป็นตลาดอนัดบั 2 ของไทยนัน้การสง่ออกในปี 2559 มีปริมาณราว 291,5133 ตนั ซึง่เพิ่มขึน้จากปีที่
ผา่นมาร้อยละ 3.983 การสง่ออกที่เติบโตได้ดีในตลาดหลกัทัง้ 2 นีน้อกจากจะเป็นผลมาจากการท่ีสามารถสง่ออกไก่สดแช่
แข็งไปยังญ่ีปุ่ นและสหภาพยุโรปได้แล้วยงัเป็นเพราะการเกิดไข้หวดันกระบาดในหลายประเทศท าให้ผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศไทยซึง่ปลอดจากเชือ้โรคดงักลา่วได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 

 นอกจากตลาดหลกัทัง้ 2 แล้ว การสง่ออกไปยงัตลาดอื่นๆ นัน้มีปริมาณการสง่ออกในปี 2559 ประมาณ 76,3273 
ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.383 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา คิดเป็นสดัสว่นการส่งออกร้อยละ 10.273 ลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 
11.053 ทัง้นี ้เนื่องจากตลาดส่งออกหลกัคือญ่ีปุ่ นและสหภาพยุโรปซึ่งมีสดัส่วนการส่งออกรวมถึงร้อยละ 89.733 นัน้มี
ความนา่ดงึดดูใจมากกวา่ 

เปรียบเทียบมูลค่ำกำรส่งออก (2548 – 2560F)  

 
ที่มา: สมาคมผู้ผลติไก่เพื่อสง่ออกไทยและการพยากรณ์ 
หมายเหต:ุ ปี 2559* เป็นคา่ประมาณการ, ปี 2560** เป็นคา่พยากรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือสง่ออกไทย; http://www.thaipoultry.org/STATISTIC/tabid/248/Default.aspx   
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แนวโน้มปี 2560 

ภาวะการผลิต 

ปริมาณการผลิตไก่เนือ้ของไทยในปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากปี 2559 โดยคาดว่าปริมาณการเลีย้งไก่เนือ้จะมี
ประมาณ 1,414.532 ล้านตวั คิดเป็นปริมาณผลผลิต 2.002 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2559 ราวร้อยละ 1.222 เนื่องจากการ
คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะเติบโตดีขึน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้การบริโภคภายในขยายตวัได้ดี 
นอกจากนัน้ศกัยภาพการแข่งขนัที่สงูในตลาดต่างประเทศ ก็น่าจะท าให้สามารถส่งออกได้ดีขึน้ด้วย ระดบัอุปสงค์ ต่อ
ผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ทัง้จากภายในและตา่งประเทศเช่นนี ้ท าให้ปริมาณผลติขยายตวัขึน้เพื่อตอบสนอง 

 อยา่งไรก็ตาม มีอปุสรรคและความเสีย่งหลายประการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบตอ่การผลติและท าให้ผล
ผลิตลดลงต ่ากว่าที่คาดหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแข่งขันและกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ 
นอกจากนัน้การคาดหมายว่าราคาน า้มนัซึ่งเป็นปัจจยัการผลิตส าคญัทัง้ในการผลิตและการขนส่งมีแนวโน้มจะปรับตวั
สงูขึน้ อาจสง่ผลต่อต้นทนุการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ได้ ซึ่งจะท าให้ต้นทนุการเลีย้งไก่เนือ้สงูขึน้
ตามไปด้วย 

ภาวะการตลาด 

ภาวะการเมืองที่คาดหมายวา่จะมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้และการคาดการณ์วา่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ปี 2560 จะสามารถขยายตวัได้ดีกว่าปี 2559 ซึ่งแม้จะยงัไม่สงูมากนกัแตก็่น่าจะท าให้ตลาดของผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ภายใน
ประเทศสามารถเติบโตขึน้ได้พอสมควร ทัง้นีเ้พราะโดยปกติแล้วผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สดุส าหรับ
ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มีคณุค่าและราคาเหมาะสมกบัคา่ครองชีพ นอกจากนัน้การขยายตวัของการท่องเที่ยวซึ่งได้มี
การสง่เสริมอยา่งจริงและตอ่เนื่องก็ท าให้เกิดความต้องการผลติภณัฑ์ไก่เนือ้แปรรูปประเภทตา่งๆ มาก ขึน้ด้วย ทัง้นีค้าดวา่
การบริโภคภายในประเทศในปี 2560 จะมีปริมาณราว 1.292 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 2.842 

สว่นในด้านตลาดตา่งประเทศของผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ในปี 2560 นัน้ มีโอกาสที่จะฟืน้ตวัขึน้ตอ่เนื่อง โดยคาดหมายวา่
ปริมาณสง่ออกจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.29 จาก 742,969 ตนั ในปี 2559 เป็นประมาณ 760,000 ตนั ในปี 2560 ปัจจยัเกือ้หนนุ
ให้การส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงคาดหมายว่ายังเติบโตได้ดี 
นอกจากนัน้การท่ีผลติภณัฑ์ไก่เนือ้จากประเทศไทยปลอดจากเชือ้ไข้หวดันกที่ยงัระบาดอยูเ่ป็นครัง้คราวในหลายประเทศก็
เป็นปัจจัยเสริมที่ส าคญั เพราะ การได้รับความเช่ือถือในเร่ืองความปลอดภัยด้านอาหารนีท้ าให้ประเทศไทยสามารถ
สง่ออกไก่สดแช่แข็งไปยงัตลาดตา่ง ๆ และได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 

อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ในปี 2560 จะขยายตวัได้จริงเพียงใดนัน้ ขึน้กับปัจจยัหลายประการที่อาจ
สง่ผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่การขยายตวันี ้ได้แก่ 

ปัจจัยทำงบวก 

 ประสิทธิภาพในการจดัการกบัปัญหาการระบาดของไข้หวดันก ท าให้ประเทศที่เคยห้ามน าเข้าไก่สดแช่แข็งจาก
ประเทศไทยยกเลิกมาตรการดังกล่าว ซึ่งช่วยให้โอกาสขยายตลาดส่งออกสดใสขึ น้โดยเฉพาะตลาดในกลุ่ม
สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกัที่ส าคญั นอกจากนัน้การท่ีเกาหลใีต้ได้พิจารณายกเลกิการน าเข้าไก่
สดแช่แข็งจากประเทศไทยในปลายปี 2559 ก็มีสว่นช่วยให้การสง่ออกขยายตวัได้ดียิ่งขึน้ด้วย 
 2 รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรท่ีส าคญัและแนวโน้ม ปี 2560, ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร; 

http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf 
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 ระบบการผลิตเพื่อสง่ออกของไทยที่มีมาตรฐานสงู และความสามารถของผู้สง่ออกไทยในการพฒันาผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากเนือ้ไก่ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคในตา่งประเทศ นอกจากจะท าให้ผลติภณัฑ์ไก่เนือ้
จากประเทศไทยได้รับการยอมรับทัง้ในตลาดญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรปซึ่งเป็นตลาดส าคญัและมีอ านาจซือ้สงูแล้ว 
ยงัท าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพที่จะขยายการส่งออกไปยงัตลาดอื่น ๆ เช่นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 
แอฟริกาใต้ เกาหลใีต้ และรัสเซียได้ดีอีกด้วย 

 ความกดดนัในการแขง่ขนักบัจีนผอ่นคลายลงมาก เนื่องจากจีนยงัไมส่ามารถควบคมุการระบาดของไข้หวดันกได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ ประกอบกบัการท่ีผู้ผลติในประเทศจีนหนัมาเน้นการผลติเพื่อตลาดในประเทศมากขึน้ท าให้

การผลติเพื่อสง่ออกมีสดัสว่นลดลง นอกจากนัน้การท่ีคา่เงินของบราซิลมีแนวโน้มแข็งคา่ขึน้ก็ท าให้ความ

ได้เปรียบในการแขง่ขนัของบราซลิลดลงไปด้วยโดยเฉพาะในตลาดญ่ีปุ่ น 

 นโยบายด้านการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ของรัฐบาลที่คอ่นข้างชดัเจนและไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกัช่วยให้ผู้ท า

ธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้โดยเฉพาะธรุกิจขนาดใหญ่ครบวงจรสามารถคาดการณ์และวางแผนเก่ียวกบัต้นทนุการ

ผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ปัจจัยทำงลบ 

 การท่ียงัคงตรวจพบการระบาดของไข้หวดันกในประเทศตา่ง ๆ เป็นครัง้คราว แม้จะยงัไมเ่กิดปัญหานีใ้นประเทศ
ไทยก็ตาม แตก็่เป็นความเสีย่งที่ทกุฝ่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝ้าระวงัอยา่งเข้มงวด 

 การเจรจาเพื่อให้สหภาพยโุรปเพิ่มโควตาน าเข้าไก่ปรุงสกุจากประเทศไทยยงัไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงได้ท าให้ที่
การสง่ออกไก่ปรุงสกุไปยงัสหภาพยโุรปยากที่จะเพิ่มขึน้ได้อีก เนื่องจากสหภาพยโุรปก าหนดโควตาน าเข้าไก่ปรุง
สกุไว้ตายตวั และการน าเข้านอกโควตาต้องเสยีภาษีในอตัราสงูมาก 

 การเปลีย่นแปลงทางการเมืองในยโุรปโดยเฉพาะการออกจากสหภาพยโุรปขององักฤษ อาจสง่ผลทางลบตอ่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปซึง่เป็นตลาดหลกัของไก่เนือ้ของไทยได้ 

 ต้นทนุคา่จ้างที่คอ่นข้างสงูจากผลของการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าท าให้ต้นทนุการผลติผลติภณัฑ์ไก่เนือ้เพิ่มสงูขึน้
และลดความได้เปรียบในการสง่ออกลงเมื่อเทียบกบัประเทศคูแ่ขง่ที่อตัราคา่จ้างไมเ่ปลีย่นแปลง 

 ภาวะโลกร้อนท่ีท าให้มีโอกาสจะเกิดภยัแล้งขึน้ในภมูิภาคตา่ง ๆ ของโลก โดยเพาะประเทศผู้ผลิตวตัถดุิบอาหาร
สตัว์ส าคญั อาจสง่ผลให้ผลผลิตวตัถดุิบอาหารสตัว์ลดลงท าให้ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์และต้นทนุอาหารสตัว์
ต้องปรับตวัสงูขึน้ ซึง่จะท าให้ต้นทนุการเลีย้งไก่เนือ้ต้องเพิ่มขึน้ตามไปด้วย 
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สัดส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ของไทยในตลาดต่างประเทศ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558-2560 

 
ตลำด 

2558 2559* 2560** 
ปริมำณ

(ตัน) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ
(ตัน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ
(ตัน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ญ่ีปุ่ น 
สหภาพยโุรป 
อื่น ๆ 

325,442 
280,345 
75,286 

47.78 
41.16 
11.05 

375,129 
291,513 
76,327 

50.49 
39.24 
10.27 

390,000 
290,000 
80,000 

51.31 
38.16 
10.53 

รวม 681,073 100.00 742,969 100.00 760,000 100.00 

             ที่มา: สมาคมผู้ผลติไก่เพื่อสง่ออกไทยและการพยากรณ์ 
             หมายเหต:ุ *  ปี 2559 เป็นคา่ประมาณการ 
               ** ปี 2560 เป็นคา่พยากรณ์ 
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ของไทย 
                ปริมาณ: ตนั 

                     มลูคา่: ล้านบาท 

ปี 
ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป รวม 

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559* 
2560** 

336,837 
388,913 
26,137 

96 
2,662 

11,052 
14,367 
18,260 
17,054 
27,258 
89,411 
89,092 

154,759 
215,045 
240,123 
255,000 

24,589 
28,105 

1,725 
6 

97 
522 
862 

1,242 
1,147 
1,881 
6,491 
7,776 

15,653 
19,655 
21,341 
22,592 

127,406 
157,074 
191,739 
276,438 
294,295 
322,471 
387,127 
378,809 
418,005 
435,267 
462,951 
436,590 
424,707 
466,028 
502,846 
505,000 

16,244 
19,763 
22,408 
31,929 
35,742 
36,791 
54,567 
51,492 
53,805 
60,290 
64,394 
63,168 
63,324 
69,259 
74,534 
75,315 

464,243 
545,987 
217,876 
276,534 
296,957 
333,523 
401,494 
397,069 
435,059 
462,525 
552,362 
525,682 
579,466 
681,073 
742,969 
760,000 

40,833 
47,868 
24,133 
31,935 
35,839 
37,313 
55,429 
52,734 
54,952 
62,171 
70,885 
70,944 
78,977 
88,914 
95,875 
97,907 

     ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อสง่ออกไทยและการพยากรณ์ 
             หมายเหต:ุ *  ปี 2559 เป็นคา่ประมาณการ 
               ** ปี 2560 เป็นคา่พยากรณ์ 
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ปริมำณกำรผลิตและกำรบริโภคเนือ้ไก่ภำยในประเทศไทย 

ปี 
ผลผลิต  
(ล้ำนตัว) 

ผลผลิต  
(ตนั) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

บริโภค  
(ตนั) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2555 1,055.13 1,446,352 6.12% 908,251 1.35% 
2556 1,103.32 1,512,418 4.57% 1,008,012 10.98% 
2557 1,209.52 1,657,994 9.63% 1,112,435 10.36% 
2558 1,338.94 1,847,742 11.44% 1,225,968 10.21% 
2559* 1,397.47 1,915,623 3.67% 1,255,623 2.42% 
2560** 1,414.53 2,001,282 4.47% 1,291,282 2.84% 

ที่มา: รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคญัและแนวโน้ม ปี 2560, ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร; http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf 
หมายเหต:ุ ปี 2559*   เป็นคา่ประมาณการ   
                  ปี 2560** เป็นคา่พยากรณ์ 
 

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

ในการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัท KT นัน้ บริษัท KT ได้ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
อีกทัง้มีความได้เปรียบมากกวา่คูแ่ขง่ขนั เนื่องจากบริษัท KT มีประสบการณ์ด้านปศสุตัว์มายาวนานมากกวา่ 35 ปี จึงได้มี
การพฒันาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย ตามที่ลกูค้าต้องการและเป็นที่ยอมรับของลกูค้า 
นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานสากลและใส่ใจในเร่ืองคุณภาพ 
รวมถึงมีต้นทนุการผลิตที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั เป็นเคร่ืองมือช่วย
ควบคมุคณุภาพในการผลติทกุขัน้ตอนเพื่อให้สนิค้าของบริษัท KT ปลอดภยัตอ่การบริโภค มีหนว่ยงานในการประสานงาน
และติดตามควบคมุการขนสง่และจดัเก็บสนิค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคและลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพ
สินค้าของบริษัท KT นอกจากนี ้ด้วยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท เป็นธุรกิจแบบครบวงจร คือ มีโรงงานผลิต
อาหารสตัว์ ฟาร์มผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ฟาร์มผลติลกูไก่เนือ้ ฟาร์มผลติไก่เนือ้ และโรงช าแหละไก่และแปรรูปเนือ้ไก่ จึงถือ
เป็นกลยทุธ์ส าคญัที่ท าให้บริษัท KT มีความโดดเดน่ เพิ่มความนา่เช่ือถือให้แก่ผลติภณัฑ์มากยิ่งขึน้   
ลกัษณะของลกูค้า สามารถแบง่ได้ 2 กลุม่ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 ลกูค้าที่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกัน เนื่องจากมีผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
จ ากดั,  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั, บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั และ บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั ซึ่งรับซือ้เฉพาะ
อาหารไก่ 

กลุม่ที่ 2   ลกูค้าผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ทัง้สตัว์บกและสตัว์น า้ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ร้อยละ 65 คือ กลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกัน และร้อยละ 35 คือ กลุ่มผู้ เลีย้งสตัว์ทั่วไปทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf
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การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัท KT จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสตัว์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท KT ส่วนช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัท KT จ าหน่ายให้กับบริษัทที่เก่ียวข้องกันและเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์โดยตรง และจ าหน่ายให้กับบริษัทที่เป็นพ่อค้า     
คนกลางเพื่อน าไปจ าหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์อีกทอดหนึง่ 

(ข) สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการผลิตอาหารสตัว์ในประเทศ มีผู้ประกอบการโดยรวมมากกว่า 60 รายซึ่งถือว่ามีสภาพการแข่งขนั

ค่อนข้างรุนแรง แต่ด้วยประสบการณ์อนัยาวนานและคณุภาพของสินค้าเป็นที่ได้รับความเช่ือถือจากลกูค้า จึงถือได้ว่า
บริษัท KT มีศกัยภาพในการแข่งขนัค่อนข้างสงู จดัเป็นผู้น าระดบัแนวหน้ารายหนึ่งภายในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ อีกทัง้ 
เมื่อพิจารณาจากรายได้จากการขายของบริษัท KT แล้ว บริษัท KT มีการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เก่ียวข้องกนัประมาณ 
65% จึงถือวา่สภาวะการแขง่ขนัส าหรับ บริษัท KT มีการแขง่ขนัท่ีไมรุ่นแรงมากนกั   

(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
สถานการณ์ในปี 2559 

ภาพรวม 

การส่งออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ที่มีแนวโน้มแจ่มใสตลอดปี 2559 โดยที่ราคาส่งออกก็ค่อนข้างดี ประกอบกับการที่
ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ส าคญัหลายประเภททรงตวัอยูใ่นระดบัท่ีค่อนข้างต ่า เป็นผลให้ธุรกิจอาหารสตัว์ขยายตัวได้อย่าง
น่าพอใจ อย่างไรก็ตามอุปสรรคส าคญัต่อการเติบโตของธุรกิจอาหารสตัว์ในปีนี ้ ก็คือการที่อตัราเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศยงัคอ่นข้างต ่า ซึง่ท าให้อ านาจซือ้ของประชาชนต ่าตามไปด้วย และการท่ีเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นตลาด
ส่งออกส าคญั เช่น สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่ น ยงัขยายตวัได้ไม่มากนกั จึงเป็นผลให้ธุรกิจการเลีย้งสตัว์และอุตสาหกรรม
อาหารสตัว์โดยรวมเติบโตได้ไมม่ากเทา่ที่ควร 

ในปี 2559 ความต้องการอาหารสตัว์ในประเทศไทย มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 18,627,7004 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 
2558 ประมาณร้อยละ 3.87 โดยธุรกิจการเลีย้งสตัว์ที่มีความต้องการอาหารสตัว์สงูสดุ ก็คือการเลีย้งไก่เนือ้ซึ่ งมีความ
ต้องการอาหารสตัว์ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 33.264 ของความต้องการรวม รองลงไป คือธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุและไก่ไข ่ซึ่ง
มีความต้องการอาหารสตัว์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.224 และร้อยละ 11.904 ของความต้องการอาหารสตัว์ทัง้สิน้ในปี 
2559 ตามล าดบั เนื่องจากธุรกิจทัง้ 3 นีม้ีความต้องการรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นเกินกวา่ร้อยละ 70 ของความต้องการอาหาร
สตัว์ทัง้หมด การเติบโตของธุรกิจเหลา่นีจ้ึงเป็นแรงผลกัดนัส าคญัที่น าไปสูค่วามก้าวหน้าของธุรกิจการผลติอาหารสตัว์ด้วย 
แตใ่นทางกลบักนัถ้าธุรกิจเหลา่นีป้ระสบปัญหา ก็จะท าให้ธุรกิจการผลติอาหารสตัว์ต้องเผชิญกบัปัญหาเช่นกนัโดยไมอ่าจ
หลกีเลีย่งได้ 

ความต้องการอาหารสตัว์ของธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ในปี 2559 มีประมาณ 6,195,4804 ตัน เพิ่มขึน้จากปี 2558    
ร้อยละ 1.64 ในขณะที่ธุรกิจที่มีความต้องการอาหารสตัว์มากเป็นอนัดบัสองและสามคือ การเลีย้งสกุรขุนและการเลีย้ง   
ไก่ไข ่มีความต้องการอาหารสตัว์ประมาณ 5,256,9004 ตนั และ 2,216,0004 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 8 และร้อยละ 
3.09 ตามล าดบั 

 

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

http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
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ความต้องการวัตถุดิบอาหารสตัว์ส าคัญ 

การขยายตวัของธุรกิจการผลติอาหารสตัว์ตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการเลีย้งสตัว์ ท าให้เกิดความต้องการ
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึน้ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็น
สว่นประกอบหลกัของอาหารสตัว์สว่นใหญ่ ซึ่งได้แก่ ข้าวโพด กากถัว่เหลือง และปลาป่น วตัถดุิบเหลา่นีแ้ม้วา่จะสามารถ
ผลติได้ภายในประเทศ แตเ่นื่องจากความต้องการท่ีมีเพิ่มมาก ประกอบกบัประสิทธิภาพการผลติที่ค่อนข้างต ่าในการผลิต
วตัถดุิบบางประเภท เช่น ถัว่เหลืองซึ่งน ามาท าเป็นกากถัว่เหลือง และปลาป่นซึ่งวตัถดุิบในประเทศสว่นใหญ่มีโปรตีนต ่า
กวา่ที่ต้องการเพื่อใช้ในการผลติอาหารสตัว์ ท าให้การผลติไมส่ามารถขยายตวัสนองตอบตอ่ความต้องการได้เพียงพอ และ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากตา่งประเทศเป็นจ านวนมากในแตล่ะปี  

อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งผ่อนปรนในการน าเข้าและมีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ก็ช่วยให้
ผู้ผลิตอาหารสตัว์วางแผนการผลิตและการน าเข้าวตัถุดิบได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยป้องกนัปัญหาผลกระทบจากความ   
ผนัผวนของราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ได้ในระดบัหนึง่  

1. ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

ความต้องการข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพื่อใช้ในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ของประเทศไทยในปี 2559 มีปริมาณทัง้สิน้
ประมาณ 7,815,482.104 ตนั สงูขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 2.91 ความต้องการในระดบันีส้งูกวา่ปริมาณผลติภายในประเทศ
ซึง่เฉลีย่ปีละ 4 – 4.5 ล้านตนั ท าให้จ าเป็นต้องมีการน าเข้าไมต่ ่ากวา่ 1 แสนตนัในปี 2559 

เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด การน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากตา่งประเทศต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่รัฐบาล
ก าหนด5 คือ 

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

 การน าเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เสียอากรน าเข้าร้อยละ 0 โดยต้องน าเข้า
ระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ถึง 31 สงิหาคม ของแตล่ะปี6 

 การน าเข้าภายใต้โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสญัญา(contract farming) กับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้
ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แมโ่ขง (ACMECS) เสียอากรน าเข้าร้อยละ 0 โดย
ก าหนดเวลาน าเข้าระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2559 

                                                           
4 สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx  
5 คู่มือการน าเข้าสินค้าเกษตรตามพนัธกรณีความตกลงระหวา่งประเทศ 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/Portals/0/Legal/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0
%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89
%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87
%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202558-2560@25570901-1022017529.pdf  

http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/4788/-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
http://www.dft.go.th/Portals/0/Legal/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202558-2560@25570901-1022017529.pdf
http://www.dft.go.th/Portals/0/Legal/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202558-2560@25570901-1022017529.pdf
http://www.dft.go.th/Portals/0/Legal/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202558-2560@25570901-1022017529.pdf
http://www.dft.go.th/Portals/0/Legal/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202558-2560@25570901-1022017529.pdf
http://www.dft.go.th/Portals/0/Legal/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202558-2560@25570901-1022017529.pdf
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 การน าเข้าตามความตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์และการน าเข้าจากญ่ีปุ่ นตามข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-
ญ่ีปุ่ น (JTEPA) ก าหนดอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 0  

 การน าเข้าตามความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย ปริมาณโควตา 9,355.56 ตนัเสียอากรน าเข้าในโควตา  
ร้อยละ 5.33 และให้องค์การคลงัสินค้าเท่านัน้เป็นผู้น าเข้า ส่วนการน าเข้านอกโควตาท าได้เสรีไม่จ ากัด
ปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า แตต้่องเสยีอากรน าเข้าในอตัราร้อยละ 65.70 

 การน าเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP) เสียอากรในโควต้าร้อยละ 5.50 ถ้าน าเข้า
ในช่วงวนัที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 และเสียอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 3.60 ถ้าน าเข้า
ในช่วงวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 

 การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 0 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 การน าเข้าทัว่ไปเสยีอากรน าเข้ากิโลกรัมละ 2.75 บาท และคา่ธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 1,000 บาท โดยไมม่ี
การจ ากดัปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า 

2. กากถัว่เหลอืง 

ความต้องการกากถัว่เหลืองเพื่อใช้ในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ในปี 2559 มีประมาณ 4,503,161.904 ตนั เพิ่มขึน้
จากปี 2558 ร้อยละ 3.51 ซึง่เกินกวา่ปริมาณผลติกากถัว่เหลอืงภายในประเทศที่เป็นผลพลอยได้ของอตุสาหกรรมการสกดั
น า้มันถั่วเหลืองเป็นอันมาก ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ โดยแหล่งน าเข้าส าคัญคือ อาร์เจนตินา บราซิล 
สหรัฐอเมริกา และอินเดีย 

ในปี 2559 รัฐบาลก าหนดนโยบายน าเข้ากากถัว่เหลอืงไว้5 ดงันี ้ 

 การน าเข้าจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ก าหนดโควต้าให้ผู้มีสิทธิน าเข้ากากถัว่เหลือง 9 
สมาคมตามที่รัฐบาลก าหนด อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และ
สมาคมส่งเสริมผู้ ใช้วตัถดุิบอาหารสตัว์ เป็นต้น สามารถน าเข้ากากถั่วเหลืองจากประเทศสมาชิกองค์การ
การค้าโลกได้โดยเสียอากรน าเข้าอตัราร้อยละ 2 แต่ถ้าเป็นผู้น าเข้าที่ไม่ได้อยู่ในกลุม่ที่ได้รับสิทธินีแ้ละนอก
โควต้า ก็จะต้องเสียอากรขาเข้าสงูถึงอตัราร้อยละ 119 อย่างไรก็ตามผู้ ได้รับสทิธิน าเข้าก็ต้องยอมรับเง่ือนไข
ด้วยว่าจะรับซือ้กากถัว่เหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถัว่เหลืองภายในประเทศทัง้หมดของโรงงานสกดัน า้มนัพืชใน
ราคาไมต่ ่ากวา่ที่ทางการก าหนดโดยต้องท าสญัญาไว้กบักระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อผกูมดัวา่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้างต้น 

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

 การน าเข้าจากประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ตามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และจากญ่ีปุ่ นตามข้อตกลง
หุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA)ก าหนดอากรน าเข้าร้อยละ 0 

 
4 สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx  
5 คูม่ือการน าเข้าสินค้าเกษตรตามพนัธกรณีความตกลงระหวา่งประเทศ 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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 การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 0 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

 การน าเข้าจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 4 กรณีข้างต้น ท าได้เสรีไมจ่ ากดัปริมาณและช่วงเวลาการน าเข้า แต่
ก็จะต้องเสียอากรขาเข้าสงูขึน้เป็นอตัราร้อยละ 6 และยงัต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 2,519 บาท
ด้วย  

3. ปลาป่น 

ในปี 2559 ความต้องการปลาป่นเพื่อเป็นวตัถุดิบอาหารสตัว์มีประมาณ 734,304.304 ตัน เพิ่มขึน้จากปี 2558 
ประมาณร้อยละ 4.37 แต่เนื่องจากปริมาณผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงจ าเป็นต้องน าเข้า โดยที่การน าเข้าปลาป่นชนิด
โปรตีน 60% ขึน้ไปนัน้ไม่มีเง่ือนไขการจ ากดัปริมาณน าเข้าหรือก าหนดว่าต้องน าเข้าเฉพาะในช่วงเวลาใด แต่การน าเข้า
ปลาป่นโปรตีนต ่ากวา่ 60% ต้องขออนญุาตน าเข้า อตัราภาษีขาเข้าจะแตกต่างตามแหลง่การน าเข้าดงันี ้

 การน าเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน และการน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ 
และไทย-ออสเตรเลยี จะเสยีอากรขาเข้าอตัราร้อยละ 0   

 การน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซยีน-จีน และอาเซียน-ออสเตรเลยี-นิวซีแลนด์ เสยีอากรขาเข้าร้อยละ 0 

 การน าเข้าตามข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) เสียอากรน าเข้าร้อยละ 1.67 ถ้าน าเข้าในช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 และเสยีอากรน าเข้าร้อยละ 0 ถ้าน าเข้าในช่วงเมษายน-ธนัวาคม 2559 

 การน าเข้าทัว่ไปถ้าเป็นปลาป่นชนิดโปรตีน 60% ขึน้ไปเสียอากรน าเข้าร้อยละ 15 ส่วนชนิดโปรตีนต ่ากว่า 
60% เสยีอากรน าเข้าร้อยละ 6 

แนวโน้มปี 2560 

ภาวะการเมืองที่คาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึน้ และการคาดหมายว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตดีขึน้พอสมควรในปี 
2560 ประกอบกบัการที่การสง่ออกผลิตภณัฑ์ปศสุตัว์ขยายตวัได้ต่อเนื่อง สง่ผลให้ความต้องการอาหารสตัว์เติบโตได้ไม่
น้อยกวา่ในปี 2559 ทัง้นีค้าดหมายวา่ปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ในปี 2560 จะมีทัง้สิน้ราว 19,638,480.004 ตนั ซึง่
เพิ่มขึน้จากความต้องการในปีก่อนหน้าร้อยละ 5.43 ปริมาณความต้องการรวมนี ้อาจแยกเป็นความต้องการวตัถุดิบ
อาหารสตัว์ที่ส าคญัได้ว่า มีความต้องการปลาป่นประมาณ 784,571.004 ตนั กากถัว่เหลือง 4,697,736.004 ตนั ข้าวโพด
เลีย้งสตัว์ 8,097,193.204 ตนั และปลายข้าว 1,785,937.804 ตนั  

ธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ยงัคงมีความต้องการอาหารสตัว์สงูเป็นอนัดบั 1 โดยคาดว่าในปี 2560 จะมีความต้องการ
ประมาณ 6,504,826.004 ตัน คิดเป็นร้อยละ 33.12 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมด ส่วนความต้องการ
อาหารสัตว์รองลงไปนัน้ เป็นในธุรกิจการเลีย้งสุกรขุนและไก่ไ ข่ ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 5,310,000.004 ตัน และ 
2,225,600.004 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27.04 และร้อยละ 11.33 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมดในปี 2560 
ตามล าดบั  

 

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

http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
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ความต้องการอาหารสตัว์ในระดบัดงักลา่วนี ้ท าให้คาดได้วา่จ าเป็นต้องน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง กากถัว่เหลือง ปลาป่น และข้าวโพด จากต่างประเทศไม่น้อยกวา่ในปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งถ้าวิเคราะห์จากแนวโน้มการ
ก าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าเข้าวตัถุดิบอาหารสตัว์ของทางการแล้ว ก็คาดหมายได้ว่ามาตรการดงักล่าวนีจ้ะไม่
แตกตา่งไปจากปี 2559 มากนกั  

อาจสรุปได้วา่ ความก้าวหน้าและศกัยภาพท่ีจะเติบโตตอ่ไปของธุรกิจการผลติอาหารสตัว์ในปี 2560 นัน้ ขึน้อยูก่บั
ปัจจยัที่คาดวา่จะมีผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่ธุรกิจอาหารสตัว์ ดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจยัทางบวก 

 ความคาดหมายว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวและเติบโตได้มากขึน้ในปี 2560 ท าให้ความต้องการบริโภค
ผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ในประเทศยงัคงขยายตวัได้ตอ่เนื่องซึง่เป็นผลดีตอ่อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์  

 ประสิทธิภาพในการจดัการกบัปัญหาการระบาดของไข้หวดันก ท าให้ประเทศที่เคยห้ามน าเข้าไก่สดแช่แข็ง
จากประเทศไทยยกเลิกมาตรการดงักลา่ว ซึ่งช่วยให้โอกาสขยายตลาดสง่ออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ให้สดใสขึน้ 
การเติบโตของการส่งออกผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่ซึ่งมีสัดส่วนความต้องการอาหารสัตว์สูงสุดนีจ้ะช่วยให้
อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์เติบโตตอ่ไปได้ดี 

 แม้วา่ราคาน า้มนัมีแนวโน้มจะปรับสงูขึน้บ้างตามผลการประชมุของกลุม่โอเปกแตก็่ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไมท่ าให้
มีการขยายการผลติแก๊สโซฮอลและไบโอดีเซลมากขึน้เหมือนในช่วง 5-6 ปีที่ผา่นมา ท าให้มีการน าพืชที่เป็น
วตัถดุิบอาหารสตัว์ไปผลิตพลงังานทดแทนเหลา่นัน้น้อยลง และไม่มีความขาดแคลนจนท าให้ราคาสงูขึน้
มาก 

 นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัมาตรการน าเข้าวตัถดุบิอาหารสตัว์ ซึง่มีจดุมุง่หมายเพื่อชว่ยธุรกิจการเลีย้งสตัว์
มากยิ่งขึน้ ท าให้อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์ได้ประโยชน์ตามไปด้วย 

ปัจจยัทางลบ 

 ภาวะโลกร้อนที่ท าให้มีโอกาสจะเกิดภยัแล้งขึน้ในภมูิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตวตัถดุิบ
อาหารสตัว์ส าคญั ถ้าหากเกิดขึน้จะสง่ผลให้ผลผลติวตัถดุิบอาหารสตัว์ลดลงท าให้ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์
และต้นทนุอาหารสตัว์ต้องปรับตวัสงูขึน้  

 การที่ยงัคงตรวจพบการระบาดของไข้หวดันกในประเทศต่าง ๆเป็นครัง้คราว แม้จะยงัไม่เกิดปัญหานีใ้น
ประเทศไทยก็ตาม แตก็่เป็นความเสีย่งที่ทกุฝ่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝ้าระวงัอยา่งเข้มงวด เพราะถ้า
หากการสง่ออกไก่เนือ้ได้รับผลกระทบยอ่มสง่ผลถึงธุรกิจอาหารสตัว์อยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งได้ 

 ราคาน า้มนัที่มีแนวโน้มจะปรับตวัสงูขึน้มาตัง้แต่ปลายปี 2559 อาจมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตอาหารสตัว์
สงูขึน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 แม้ว่าการน าเข้าวตัถุดิบอาหารสตัว์ส าคัญ จะเป็นไปอย่างเสรีมากขึน้แล้วในปัจจุบัน แต่รัฐบาลก็ยงัคง
ก าหนดมาตรการที่เป็นข้อจ ากัดอยู่อีกไม่น้อย ท าให้ต้นทุนการผลิตอาหารสตัว์สงูกว่าที่ควรจะเป็น และ
สง่ผลกระทบตอ่ศกัยภาพการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ตา่ง ๆ จากประเทศไทยด้วย 
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 อ านาจซือ้ของผู้บริโภคภายในประเทศยงัไม่สงูนกั ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกั
ของไทย เช่น ญ่ีปุ่ น และสหภาพยโุรป ก็ยงัฟืน้ตวัได้ในอตัราต า่ ท าให้ความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์ปศสุตัว์
ประเภทต่างๆ เพิ่มขึน้ได้ไม่มาก ซึ่งย่อมส่งผลทางลบเช่ือมโยงไปถึงอุตสาหกรรมการเลีย้งสัตว์และ
อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ได้ 

ประมาณการความต้องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย ปี 2558 – 2560 (หน่วย : ตัน) 
 

ประชากรสัตว์ 
2558 2559 2560* 

ปริมาณ
อาหารสตัว์ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
อาหารสตัว์ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
อาหารสตัว์ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

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

6,095,520  
 854,784  
 977,383  

 2,149,600  
 30,400  

 4,867,500  
 920,700  
 264,600  

 22,995  
 195,000  
 620,865  
 390,000  
 544,000   

33.99  
 4.77  
 5.45  

 11.99  
 0.17  

 27.14  
 5.13  
 1.48  
 0.13  
 1.09  
 3.46  
 2.17  
 3.03 

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  
 435,000  
 533,120   

33.26 
4.67 
5.42 

11.90 
0.17 

28.22 
5.14 
1.42 
0.12 
1.15 
3.33 
2.34 
2.86 

6,504,826 
912,240 

1,010,244 
2,225,600 

31,200 
5,310,000 
1,004,400 

264,600 
22,995 

422,500 
850,275 
510,000 
569,600 

33.12 
4.65 
5.14 

11.33 
0.16 

27.04 
5.11 
1.35 
0.12 
2.15 
4.33 
2.60 
2.90 

รวม 17,933,347 100.00 18,627,700 100.00 19,638,480 100.00 

ท่ีมา: สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx  
หมายเหต ุ: * คา่ประมาณการ 
 

ประมาณการความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 – 2560 (หน่วย:ตนั) 
วัตถุดบิ 2558 2559 2560* 

ปลาป่น 
กากถัว่เหลอืง 
ข้าวโพด 
ปลายข้าว 

703,538.30 
4,350,649.60 
7,594,237.10 
1,568,772.80 

734,304.30 
4,503,161.90 
7,815,482.10 
1,671,192.80 

784,571.00 
4,697,736.00 
8,097,193.20 
1,785,937.80 

ท่ีมา: สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx  
หมายเหต ุ: * คา่ประมาณการ 
 
 

http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
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สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

บริษัท GP จ าหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแมพ่นัธุ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัท  

GP มีความใส่ใจในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ต ่าเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแขง่ขนั 

ลกัษณะของลกูค้า 

ลกูค้าของบริษัท GP คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัท GP จัดจ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้ให้กับบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด และบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั 
(มหาชน) และลกูค้าอิสระทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศโดยตรง ไมม่ีการขายผา่นตวัแทนผู้จดัจ าหนา่ย 

(ข) สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแขง่ขนัคอ่นข้างมาก ซึ่งบริษัทคูแ่ขง่ยงัคงเป็นกลุม่เดียวกบักลุม่บริษัทที่เลีย้งไก่
เพื่อการสง่ออกเป็นหลกั แต่เนื่องจากบริษัท GP ซึ่งอยู่ในกลุม่บริษัทที่มีจดุแข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และมี
ยอดจ าหน่ายลกูไก่ให้กับบริษัทที่เก่ียวข้องเป็นสดัส่วนมากถึงร้อยละ 48 จึงท าให้สภาวะการแข่งขนักับบริษัทคู่แข่งไม่
รุนแรงมากนกั 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

บริษัท FKT จ าหนา่ยลกูไก่พนัธุ์เนือ้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั  สว่นลกูไก่พนัธุ์
ไข่จ าหน่ายให้กับบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ โดยบริษัท FKT มี
ความใสใ่จในเร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลติที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแขง่ขนั 
ลกัษณะของลกูค้า 

บริษัท FKT จ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้ให้ลกูค้าเพียงรายเดียว คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
เก่ียวข้องกัน เนื่องจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน  ส าหรับลูกไก่พันธุ์ไข่ส่วนหนึ่งจ าหน่ายให้กับ บริษัท 
กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั อีกสว่นหนึง่จ าหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งไก่ไขท่ัว่ไป 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าผู้ เลีย้งไกไ่ขท่ัว่ไป 
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การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 
บริษัท FKT จ าหน่ายให้กับลกูค้า คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากัด,  บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน)  

และ ผู้ เลีย้งไก่ไขอ่ิสระทัว่ไป 

(ข) สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 
สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแขง่ขนัคอ่นข้างมาก ซึ่งบริษัทคูแ่ขง่ยงัคงเป็นกลุม่เดียวกบักลุม่บริษัทที่เลีย้งไก่

เพื่อการสง่ออกเป็นหลกั แต่เนื่องจากบริษัท FKT ซึ่งอยู่ในกลุม่บริษัทที่มีจดุแข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และมี
ยอดจ าหนา่ยลกูไก่ทัง้หมดที่ผลติได้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดจึงท าให้ไมเ่กิดสภาวะการแขง่ขนั 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 
กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

บริษัท MKS จ าหน่ายไก่เนือ้ทัง้หมดให้กบับริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทร่วมทนุของ
บริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั ในการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์นัน้บริษัท MKS มีลกูค้าเพียง 2 ราย
ซึง่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ดงันัน้ ภาวะการแขง่ขนัจึงไมเ่กิดขึน้ และกลยทุธ์ที่ส าคญัคือ การท่ีบริษัท MKS มีความช านาญ 
และมีประสบการณ์มาหลายสบิปี ท าให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของสนิค้า แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัท MKS ได้มีความใสใ่จใน
เร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลติที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั 
ลกัษณะของลกูค้า  

ลกูค้าของบริษัท MKS คือบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทใหญ่  และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท MKS คือ บริษัทใหญ่ และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ โดยที่ทัง้ 2 บริษัทรับซือ้ไก่
เนือ้ทัง้หมด ของบริษัท MKS ที่ผลติได้ เพื่อน าไปช าแหละและแปรรูปจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัท MKS จ าหน่ายในประเทศเพียงแห่งเดียว โดยจ าหน่ายให้กับบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท     
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 

(ข) สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

บริษัท MKS ไม่ต้องเผชิญกบัสภาวะการแขง่ขนัในอตุสาหกรรม เนื่องจากจ าหนา่ยไก่เนือ้ทัง้หมดให้กบับริษัทใหญ่
และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

สายธุรกิจอาหารแปรรูป 

(ก) ลักษณะการตลาดของผลติภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

นโยบายการตัง้ราคาขายผลิตภณัฑ์ของบริษัท GFF ขึน้อยู่กบัปัจจยัของภาวะราคาเนือ้ไก่ในประเทศ แต่เนื่องจาก
เนือ้ไก่ที่ซือ้จากบริษัทใหญ่เพียงแห่งเดียว ท าให้บริษัทฯ สามารถประมาณการต้นทนุ รวมทัง้สามารถควบคมุคณุภาพของ
วตัถดุิบได้ โดยมีการเน้นกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยค านึงถึงเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยัอย่างเข้มงวด เน้น
การพฒันาสนิค้าที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ อีกทัง้มีการพฒันาสนิค้าใหมเ่พื่อให้สอดคล้องกบั
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พฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบนั ตลอดจนการขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมาก
ยิ่งขึน้ ท าให้บริษัทฯ สามารถที่จะแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ 

ลกัษณะของลกูค้า แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ดงันี ้
กลุม่ที่ 1  ลกูค้าตลาดสด มีลกัษณะเป็นพอ่ค้าคนกลางทีจ่ าหนา่ยสนิค้าในตลาดสด ( กรุงเทพ ) เน้นขายปลกี 

และขายสง่  สว่นใหญ่จะมีหน้าร้านเป็นของตนเอง โดยลกูค้ากลุม่ดงันีจ้ะจดัจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าทัว่ไป เช่น 
สถาบนัการศกึษา / เบเกอร่ี / พอ่ค้า แมค้่ารถเข็นประเภทปิง้ยา่ง ฯลฯ        

กลุม่ที่ 2  ลกูค้าตา่งจงัหวดั มีลกัษณะเป็นพอ่ค้าคนกลาง หรือ ตวัแทนศนูย์ ลกูค้ากลุม่นีจ้ะสัง่สนิค้าจากบริษัทฯ 
ในปริมาณมากๆ โดยจะกระจายสนิค้าไปยงัตา่งอ าเภอหรือจงัหวดัที่ใกล้เคียง สว่นจะมีหน้าร้านหรือไมม่ีก็ได้ ลกัษณะการ
ขายคล้ายกบัลกูค้าตลาดสดกรุงเทพ 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

เน้นกลุม่ผู้บริโภคทกุประเภท เช่น  กลุม่นกัเรียน / แมบ้่าน / คนท างาน  ฯลฯ 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

นอกจากช่องทางการขายในกลุม่ที่ 1 ( ตลาดสด ) และกลุม่ที่ 2 ( ต่างจงัหวดั )  ทางบริษัท ฯ ยงัตัง้ศนูย์จ าหน่าย
สนิค้า ท่ีเป็นของบริษัทจีเอฟ ฟดูส์ เอง โดยไมผ่า่นกลุม่ตา่งๆ อีก 13 ศนูย์ แบง่ตามภาค เช่น  

ภาคเหนือ   เชียงราย / ล าปาง / ตาก / พิษณโุลก / นครสวรรค์ 

ภาคใต้        สรุาษฎร์ธานี / หาดใหญ่ / ภเูก็ต  
ภาคอีสาน   อบุลราชธานี / อดุรธานี / บรีุรัมย์ 

ภาคกลาง    นครปฐม / เพชรบรีุ 

(ข) สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอก ฯลฯ เป็นผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากเนือ้สตัว์ ซึ่งนิยมบริโภคกันมาก 
เนื่องจากเป็นอาหารที่มีคณุคา่ทางโปรตีนสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการบริโภค ตลาดหลกัทัว่ไปจะเป็นตลาด
ภายในประเทศ อีกทัง้ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค ท าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารแปรรูปส่งผลให้ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว จึงเกิดภาวะการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมสงูขึน้  
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์  
สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

วตัถดุิบไก่เนือ้ทัง้หมดซือ้มาจากบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย โดยที่บริษัทฯ มีโรงงานช าแหละ
ไก่เพียง 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าลงัการผลติเทา่กบั 154,000 ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมธุรกิจช าแหละไก่นี ้ไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมมากนกั แตเ่นื่องจากการช าแหละไก่จะมี

ของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัท าบ่อบ าบดัน า้เสีย เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพที่ดีก่อน
แล้วค่อยปล่อยให้ไหลลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและ
บริการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและ
อนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทฯ
ไมเ่คยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด  

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 
บริษัท KT ซือ้วตัถดุิบ เช่น ข้าวโพด กากถัว่เหลือง โปรตีนจากพืชอื่น และสว่นผสมอาหารสตัว์ ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปริมาณผลผลติในประเทศและราคาเป็นส าคญั บริษัท KT ประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบ
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  เช่น ข้าวโพด และกากถัว่
เหลอืง เป็นต้น ท าให้ต้องพึง่พิงการน าเข้าจากตา่งประเทศ นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดัในการจดัหาวตัถดุิบ อาทิ มาตรการการ
ก าหนดโควตา มาตรการด้านราคา และมาตรการด้านภาษี  

ปัจจุบนับริษัท KT มีโรงงานผลิตอาหารสตัว์ทัง้หมด 4 โรงงาน ซึ่งผลิตอาหารสตัว์บก 1 โรงงาน และผลิตอาหาร
สตัว์น า้ 2 โรงงาน โรงงานทัง้ 3 แห่ง ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกัน คือ ที่จังหวดัสมุทรปราการ โดยมีก าลงัการผลิตรวมในปี 
2559 เท่ากับ 599,000 ตัน ส่วนโรงงานผลิตอาหารสตัว์บกอีก 1 โรงงาน ตัง้อยู่ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีก าลงัการผลิต 
512,000 ตนั นอกจากนีย้งัมีฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์  เพื่อผลติไขเ่ชือ้จ าหนา่ยให้กบับริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั ในปี 2559 
บริษัท KT มีก าลงัการผลติรวมเทา่กบั 21 ล้านฟอง โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 3 ฟาร์ม ซึง่ฟาร์มทัง้หมดตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจอาหารสตัว์ อาจก่อให้เกิดฝุ่ นและกลิ่นที่เกิดจากการผลิต ซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศยั
ใกล้เคียงได้ บริษัท KT ได้ตระหนกัในข้อนีด้ี จึงได้มีมาตรการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาดงักลา่วไปรบกวนบริเวณใกล้เคียง 
ในปีที่ผา่นมา บริษัท KT ไมป่ระสบปัญหาการร้องเรียนจากบริเวณใกล้เคียง ในสว่นของน า้ที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์และ
ส่วนธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุ์นี ้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีการใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative 
Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึง่เป็นผลดีตอ่การเจริญเติบโตของสตัว์และยงั
ช่วยในการก าจดักลิน่อีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ที่บางสว่นเพื่อให้เกิดความร่มร่ืนในธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัท KT ได้
จดัท าบอ่บ าบดัน า้เสยี เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพที่ดีก่อนแล้วคอ่ยปลอ่ยให้ไหลลงสู่แหลง่น า้สาธารณะ บริษัท 
KT ตระหนกัและมีจิตส านกึในการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ซึง่ต้องรับผิดชอบช่วยเหลอืสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของ
ท้องถ่ินที่บริษัท KT มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม สง่เสริมกิจกรรมการดแูลรักษาธรรมชาติและอนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายที่จะสง่เสริมการใช้
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ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บริษัท KT ไมเ่คยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท 
และ/หรือการถกูฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 
บริษัท GP น าเข้าไก่ปู่ ย่าพนัธุ์จากต่างประเทศ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ เนือ้ โดยจ าหน่ายให้กับบริษัท ฟาร์ม

กรุงไทย จ ากดั และบริษัท  กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีก าลงัการ
ผลติลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้เทา่กบั 2.49 ล้านตวั โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 1 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิ
ทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก ธุรกิจนีไ้มม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด เพราะมี
การใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่ง
เป็นผลดีตอ่การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการก าจดักลิน่อีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบางสว่นเพื่อให้เกิดความ
ร่มร่ืนในธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัท GP ได้จดัท าบ่อบ าบดัน า้เสีย เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพที่ดีก่อนแล้วคอ่ย
ปลอ่ยให้ไหลลงสู่แหลง่น า้สาธารณะ บริษัท GP ตระหนกัและมีจิตส านึกในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบ
ช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัท  GP มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
พลงังาน รวมถึงมีนโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท GP ไม่
เคยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 
บริษัท FKT ซือ้ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั เพื่อน ามาผลติลกูไก่พนัธุ์

เนือ้ ในสว่นลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไขน่ัน้ซือ้มาจากตา่งประเทศ เพื่อน ามาผลติลกูไก่พนัธุ์ไข ่ โดยมีฟาร์มไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จ านวน 6 
ฟาร์ม และฟาร์มไก่พ่อแม่พนัธุ์ไข่ จ านวน 1 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์มทัง้หมดตัง้อยู่ที่จงัหวดัชลบรีุ ในปี 2559 บริษัท FKT มีก าลงัการ
ผลติในสว่นของลกูไก่พนัธุ์เนือ้เทา่กบั 107 ล้านตวั และมีก าลงัการผลติในสว่นลกูไก่พนัธุ์ไข ่เทา่กบั 3 ล้านตวั 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิ
ทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก ธุรกิจนีไ้มม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด เพราะมี
การใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่ง
เป็นผลดีตอ่การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการก าจดักลิน่อีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีบางสว่นเพื่อให้เกิดความ
ร่มร่ืนในธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัท FKT ได้จดัท าบอ่บ าบดัน า้เสยี เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพท่ีดีก่อนแล้วค่อย
ปลอ่ยให้ไหลลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ บริษัท FKT ตระหนกัและมีจิตส านึกในการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบ
ช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัท FKT มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
พลงังาน รวมถึงมีนโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท FKT ไม่
เคยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 
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สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 
บริษัท MKS ซือ้ลกูไก่พนัธุ์ เนือ้ ซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัจากบริษัทที่เก่ียวข้องกนั คือบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด ส่วน

อาหารท่ีใช้เลีย้งไก่ ซือ้มาจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเช่นกนั คือบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนับริษัท MKS มี
ฟาร์มเลีย้งไก่ทัง้หมด 13 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ โดยมีก าลงัการผลติในปี 2559 เทา่กบั 87 ล้านตวั 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ธุรกิจนี ไ้ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะมีการใช้ระบบปิดปรับ
อากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลีย้งสตัว์ อีกทัง้ได้มีการใช้แกลบรองพืน้โรงเรือนเลีย้งสตัว์ ซึ่งเป็นผลดีตอ่
การเจริญเติบโตของสตัว์และยงัช่วยในการก าจดักลิ่นอีกด้วย มีการปลกูต้นไม้ในพืน้ที่บางสว่นเพื่อให้เกิดความร่มร่ืนใน
ธรรมชาติ นอกจากนีบ้ริษัท MKS ยงัได้จดัท าบอ่บ าบดัน า้เสยีเพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพท่ีดกี่อนแล้วคอ่ยปลอ่ย
ให้ไหลลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ บริษัท MKS ตระหนักและมีจิตส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบ
ช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัท MKS มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
พลงังาน รวมถึงมีนโยบายที่จะสง่เสริมการใช้ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บริษัท MKS ไม่
เคยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

สายธุรกิจอาหารแปรรูป 
วตัถดุิบเนือ้ไก่ ซือ้จากบริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดงันัน้ จึงไม่ประสบปัญหา

การจดัหาวตัถดุิบ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปนีต้ัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2559 มีก าลงัการผลิตเทา่กบั 
11,000 ตนั 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจการผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม แตเ่นื่องจากการผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป
จะมีของเสยีที่เหลอืจากกระบวนการผลติ ซึง่บริษัท GFF ได้จดัท าบอ่บ าบดัน า้เสยี เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพท่ี
ดีก่อน แล้วคอ่ยปลอ่ยให้ไหลลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ บริษัท GFF ตระหนกัและมีจิตส านกึในการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ซึง่
ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม โดยการสนบัสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัท  GFF มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิต
สนิค้าและบริการตา่งๆ ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ปฏิบตัิตามกฎหมายสิง่แวดล้อม สง่เสริมกิจกรรมการดแูลรักษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษัท GFF ไม่เคยได้รับการร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟ้องร้องคดีความเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแต่
อยา่งใด 

2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ ี- 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  

ปัจจุบนัสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้ภายในและตา่งประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การบริหารความเสี่ยง จึง
เป็นสิง่ที่มีความส าคญัที่จะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสามารถอยูร่อดได้เมื่อมีเหตกุารณ์ที่ไมค่าดคิดเกิดขึน้   

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทัง้ได้ท า
การประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
ความเสีย่งตา่งๆ เหลา่นัน้ ด้วยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องมกีลไกการบริหารงานท่ีมีประสทิธิภาพในการ
ควบคมุมาตรฐานและคณุภาพ อีกทัง้เตรียมการรับมือกบัความเสี่ยงต่างๆ เป็นการลว่งหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
ธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถด ารงอยูไ่ด้ตลอดไป  

ในการบริหารจดัการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด าเนินตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework  
โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัเสี่ยงตา่งๆ ของบริษัทฯ ตลอดจน
พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านัน้เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  และได้
ก าหนดให้ทกุหนว่ยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลและบริหารความเสี่ยงที่อยูใ่น
ความรับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยความเสี่ยงเกิดขึน้กบับริษัทฯ  ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
และ/หรือ ฐานะการเงิน ท าให้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และ/หรือ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ  และอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งไม่อาจทราบได้ในขณะนี  ้หรือเป็นความเสี่ยงที่
พิจารณาในขณะนีว้่าไม่มีผลกระทบในสาระส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยปัจจยัความเสี่ยงหลกัที่เก่ียวข้อง
กบับริษัทฯ โดยตรงที่บริษัทฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึน้อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยง 2 สว่น ได้แก่  
ความเสี่ยงจากปัจจยัภายในองค์กร และความเสี่ยงจากปัจจยัภายนอกองค์กร  ทัง้นี  ้ปัจจยัความเสี่ยงจากภายในองค์กร 
เป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ จะพยายามท าให้ลดน้อยลงหรือหมดไปให้ได้มากที่สดุ สว่น
ปัจจัยความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร  เป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ต้องพยายาม
ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ  ให้ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ดังจะได้กล่าวถึงในแต่ละ  
ปัจจยัความเสีย่ง ดงัตอ่ไปนี ้

1. ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ  

ธุรกิจอตุสาหกรรมนี ้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทนุสงู หากเกิดเหตกุารณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท า 
ให้เกิดปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินได้  

การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง เร่ืองการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทนุพฒันาโครงการ    
ที่มีความเสี่ยงในระดบัยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดบัสงู นอกจากนีก้ารเตรียมวงเงิน
สินเช่ือหมนุเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการไว้ด้วยแล้วเช่นกนั อนัจะน ามาซึ่งความเช่ือมัน่ในการ
ด าเนินธุรกิจให้มีสภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอ เมื่อเกิดเหตกุารณ์เหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง 
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1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด  

การตลาด ถือเป็นหวัใจในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ที่จะสร้างตราสินค้า 
(Brand) ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคอยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน  

การบริหารความเสี่ยง   

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

1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล  

การสรรหาคนดี คนเก่ง นัน้ยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นัน้ยากกวา่ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
ซึง่เป็นทรัพยากรบคุคลที่ช่วยขบัเคลือ่นให้ธุรกิจเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

การบริหารความเสี่ยง   

บริษัทฯ ได้ให้ทัง้โอกาสและช่องทางให้พนกังานได้แสดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัที่จะท าให้พนกังานรู้
ถึงคณุค่าของตนเอง และมุ่งมัน่ที่จะน าองค์ความรู้มาพฒันาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน  เป็น
การปลกูจิตส านึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง (Stakeholders) รวมทัง้จิตวิญญาณแห่งความเป็น
เจ้าของ (Entrepreneurial spirit) 

1.4 ความเสี่ยงจากความเชื่อม่ันของผู้บริโภคเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร 

ปัจจบุนัผู้บริโภคได้ให้ความส าคญัในเร่ืองความสด สะอาด ปลอดภยั ของสนิค้าเนือ้ไก่และสนิค้าปรุงสกุมากขึน้ 
ดังนัน้การด าเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคต่อคุณภาพ และ         
ความปลอดภยัของสนิค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความเสีย่งที่มีสนิค้าเนา่เสยี หรือมีสารปนเปือ้น  ซึง่อาจเกิดขึน้
ได้ตลอดทัง้กระบวนการผลิต และทัง้ที่เกิดจากวตัถดุิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจดัการขนสง่ 
หรือระบบการจัดเก็บสินค้า จนถึงผู้บริโภค ดงันัน้ บริษัทฯ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีกระบวนการท างานที่
มัน่ใจได้วา่ผู้บริโภคสนิค้าของบริษัทฯ จะได้บริโภคสนิค้าที่มีความสด สะอาด และปลอดภยั 

การบริหารความเสี่ยง 

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลิตได้มาตรฐานสากล พร้อม
ทัง้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ทัง้ระบบ ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่างการด าเนินการ ดังนัน้         
จึงสามารถรับประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทกุขัน้ตอน อีกทัง้บริษัทฯ มีระบบควบคมุ
คณุภาพวตัถดุิบที่น ามาใช้ในการผลติ การตรวจรับวตัถดุิบ การออกแบบบรรจภุณัฑ์ การบรรจหุีบหอ่ การขนสง่ 
ตลอดจนการจดัเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทัง้มีการจดัการให้มีการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ในกรณีที่จ าเป็นอย่างรวดเร็ว เพื่อความ
ปลอดภยัของผู้บริโภค  อีกทัง้ตอบสนองผู้บริโภคและลกูค้าให้เกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ 
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ดังนัน้จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP,      
ISO 9001:2000 ฯลฯ  ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัถึงคณุภาพของสนิค้าที่บริษัทฯ ให้ความใสใ่จมาโดยตลอด 

1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 692,334,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
55.22 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงท าให้กลุม่ตระกูลศิริมงคลเกษมสามารถควบคมุ
มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้
เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 
4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ือง
ที่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ให้ค าชีแ้จงกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เก่ียวกบัเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ตา่งๆ รวมถึงใช้ดลุพินิจอยา่งระมดัระวงั 
เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ การบริหารจดัการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใสและยตุิธรรมโดยที่ผู้มีอ านาจ
บริหารจัดการธุรกิจนัน้ๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการกระท าของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ   
บริษัทฯ ทกุราย รวมถึงผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้พนกังาน ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนประชาชน 

1.6 ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน 

การทุจริต คอร์รัปชัน นบัเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคญัอย่างหนึ่งในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุในการพฒันาบริษัทฯ รวมถึงการพฒันาในระดบัประเทศ การทจุริต คอร์รัปชนัก่อให้เกิดความเสยีหายต่อ
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการป้องกนั และ
ระบบควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอแล้ว แต่ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันนัน้ยงัคงมีโอกาสเกิดขึน้ได้ทกุเมื่อ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความส าคญัต่อการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร ในเร่ืองความซื่อสตัย์ สจุริตควบคู่กบัแนว
ทางการบริหารด้วยความระมดัระวงั พฒันาการเรียนรู้และเข้าใจถึงมลูเหตุของการทุจริตภายในบริษัทฯ  อยู่
เสมอ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกนั วิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบตัิเมื่อเกิดการทจุริต คอร์รัปชนั ซึง่จะช่วย
หยดุปัญหาการสญูเสยีทรัพยากรของบริษัทฯ โดยไมเ่กิดประโยชน์ หรือการร่ัวไหลของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พงึ
ควรได้รับ 

    การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ เช่ือวา่ปัจจยัที่ก่อให้เกิดการทจุริต คอร์รัปชนั สามารถควบคมุได้ด้วยระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีการ
จดัการกระบวนการท างาน การแบง่แยกหน้าที่ และโครงสร้างหนว่ยงานท่ีชดัเจน ไมซ่บัซ้อนจนท าให้เกิดปัญหา
รอยตอ่การท างาน มีการสง่เสริมและสนบัสนนุในเร่ืองจิตส านกึการปฏิบตัิตามมาตรฐานทางคณุธรรม จริยธรรม  
มีการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออกในการปฏิเสธเร่ืองทจุริต คอร์รัปชนั สร้าง
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อปฏิบตัิการเฝ้าระวงั มีการสนบัสนุนและประชาสมัพนัธ์ช่องทางศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคมุ 
เพื่อเป็นการสง่สญัญาณการเฝ้าระวงัปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ  อย่างจริงจงั มีกระบวนการสืบสวน 
สอบสวนที่โปร่งใส น่าเช่ือถือและมีความยุติธรรม มี การก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดต่อ
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คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชัน  โดยบริษัทฯ จะถือปฏิบตัิตาม
นโยบายการตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

2. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร 

2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์ 

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

การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวงัการเกิดโรคระบาดในสตัว์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการ
บริหารความเสี่ยงโดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลีย้งไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือนระบบปิด        
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกันเชือ้โรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มี
การใช้นโยบายและวิธีปฏิบตัิเก่ียวกับการเลีย้งสตัว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสตัว์ตามมาตรฐานสากล การ
บริหารการจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทัง้มี
มาตรการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลีย้งไก่  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมปศุสตัว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มไก่พนัธุ์ สถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
และฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้  นอกจากนีย้งัได้มีการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
ระบาดของโรคให้ทนัสมยัตลอดเวลา รวมทัง้มีการประเมินหาปัจจยัเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการ
จดัท าการเตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning) เพื่อป้องกนัการเกิดโรคระบาดไมใ่ห้เกิดการแพร่กระจาย 

แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดงักลา่วลงได้จากมาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม  
ซึง่เป็นผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมในภาพรวม และสง่ผลกระทบตอ่เนื่องถึงความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้
ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั ส าหรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้หวดันกที่ผา่นมานัน้ ท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถ
สง่ออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบนัสถานการณ์ดงักลา่วได้กลบัสูส่ภาวะปกติ สามารถสง่ออก 
ไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศญ่ีปุ่ นท่ีอนญุาตให้น าเข้าสินค้าเนือ้สตัว์ปีกจากประเทศไทย ทัง้ไก่สดแช่แข็งและ
ไก่แปรรูป แตอ่ยา่งไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจยัที่ไมส่ามารถควบคมุได้ 

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 

ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์ซึง่เป็นต้นทนุหลกัของการผลติอาหารสตัว์ที่เป็นสนิค้า
โภคภณัฑ์ เช่น ข้าวโพด กากถัว่เหลอืง ปลาป่น ซึง่ราคาจะเปลีย่นแปลงไปตามความต้องการใช้และปริมาณของ
ผลผลติในแตล่ะช่วงและฤดกูาล ประกอบกบัถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลกและในประเทศไทย 
โดยปัจจยัที่มีผลตอ่อปุสงค์ของวตัถดุิบเหลา่นี ้นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตอาหารสตัว์แล้ว ยงัรวมถึง
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ความต้องการน าวตัถดุิบบางประเภทไปใช้ในการผลิตพลงังานทดแทน ตลอดจนการเก็งก าไรในตลาดซือ้ขาย
สินค้าโภคภณัฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านีอ้าจส่งผลต่อความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ในด้านอุปทาน   
ของวัตถุดิบเหล่านี ้มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจท าให้ผลผลิต        
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านีอ้ยู่เหนือความควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีความ
เสี่ยงที่ราคาของวตัถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตัวสูงขึน้จากที่บริษัทฯ ประมาณการไว้         
ก็ยอ่มจะสง่ผลกระทบท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุการผลติทัง้อาหารสตัว์และเนือ้ไก่ที่สงูขึน้  

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช านาญในการจดัซือ้วตัถดุิบเหลา่นีโ้ดยเฉพาะ เพื่อท าการติดตามข่าวสาร    
ที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทัง้จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสรรหาวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอ          
ต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จัดสร้างสถานที่จัดเก็บวตัถุดิบที่ได้มาตรฐาน และ         
มีขนาดใหญ่เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบ           
มีแนวโน้มจะปรับตวัสงูขึน้ในอนาคต อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีหนว่ยงานวิจยัในการจดัหาวตัถดุิบทดแทนที่มีคณุภาพ
เท่าเทียมมาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวน       
ของราคาวตัถดุิบที่น าเข้าจากตา่งประเทศ  ส าหรับราคาอาหารสตัว์นัน้ บริษัทฯ  สามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสตัว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสตัว์ที่เพิ่มขึน้ได้ โดยการขออนุมัติการปรับขึน้ราคาจาก
กรมการค้าภายใน ทัง้นีอ้าหารสตัว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคมุราคาจ าหน่าย ท าให้การขอปรับราคา
ขายในบางคราวไมเ่ป็นสดัสว่นเดียวกนักบัการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบ 

2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 

ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลีย้งสตัว์ โดยมีสินค้าหลกั ได้แก่ ลกูไก่มีชีวิตและผลิตภณัฑ์เนือ้
ไก่ โดยราคาของสนิค้าเหลา่นี ้ถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปัจจยัที่สง่ผล
กระทบตอ่อปุสงค์ประกอบด้วยก าลงัซือ้ ความเช่ือมัน่ รวมถึงความต้องการตามฤดกูาล ซึง่หากปริมาณผลผลิต
มีมากเกินกวา่อปุสงค์ของสินค้า ย่อมสง่ผลให้ราคาสินค้าปรับตวัลดลงต ่ากวา่ราคาคาดการณ์ ซึ่งจะกระทบตอ่
รายได้ของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาลกูไก่มีชีวิตและผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ ด้วยการเพิ่มประเภท
ผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่ อความต้องการ             
ของผู้บริโภค แตอ่ยา่งไรก็ตามส าหรับราคาลกูไก่มีชีวติ เนือ้ไก่ และชิน้สว่นไก่  ก็อาจจะอยูเ่หนือความคาดหมาย
และการควบคมุของบริษัทฯ ได้ 

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มันเชือ้เพลิง 

ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน า้มนัในตลาดโลกมีความผนัผวนอย่างมาก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะ
ความผันผวนของราคาน า้มนัในตลาดโลก  จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และต้นทุน      
การขนสง่เกิดความผนัแปรก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ 
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การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อย         
มีโรงงานอาหารสตัว์ 1 แห่ง ท่ี อ.บ้านบึง จ.ชลบรีุ ซึ่งจะท าให้ต้นทนุการขนสง่ของกลุม่บริษัทฯ ลดลง เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.บางปลากด              
จ.สมทุรปราการ ไปยงัฟาร์มเลีย้งไก่ของกลุม่บริษัทฯ ที่จงัหวดัชลบรีุได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถลดต้นทนุ
การผลติและการขนสง่ได้เป็นอยา่งมาก 

2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมี
ความส าคัญ โดยต้องเร่งศึกษาและท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงตอบสนองความต้องการ (Need) และสร้างความพงึพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคมากที่สดุ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ บริโภคทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศอยูต่ลอดระยะเวลาที่ผา่นมา ดงันัน้ จึงมุง่เน้นการเก็บข้อมลูผู้บริโภคในเชิงลกึ เพื่อน าผลการศกึษา
มาปรับปรุงวางแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เกิดความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค 
รวมถึงวางแผนด้านการตลาด  เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ บริษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการ อีกทัง้สร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี   

2.6 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ธุรกิจมีการแขง่ขนักนัมากขึน้ เพราะมีผู้ประกอบการในตลาดมากราย แตล่ะรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและท า
ก าไรให้สงูขึน้ ประกอบกบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ย่อมสง่ผลให้มีความ
คล่องตวัในการเคลื่อนย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน รวมถึงการค้าขายระหว่างประเทศที่จะมีขนาดใหญ่ขึ น้  
ซึง่สง่ผลให้เกิดการแขง่ขนัทางธุรกิจ มีการน าสนิค้าจากประเทศที่มีต้นทนุการผลติต ่ากวา่เข้ามาขายในประเทศ 
อีกทัง้การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงถูก อนัจะกระทบต่อรายได้และการด าเนินการของ
บริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขนัด้านราคา คุณภาพ และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดย
พฒันาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทัง้หาแหล่ง
วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้วตัถดุิบที่มีราคาถกูและมีคณุภาพ มีการกระจายสินค้า
และเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ย พร้อมทัง้พฒันารูปแบบการจดัสง่ให้มปีระสทิธิภาพ เพื่อลดความเสีย่งด้านการ
บริหารเวลาและลดความเสยีหายในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  
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2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทัง้ที่เป็นการส่งออกและการน าเข้า ดงันัน้บริษัทฯ อาจได้รับ
ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ โดยในด้านของการสง่ออก หากเงินบาท
แข็งค่าขึน้ยอ่มสง่ผลตอ่รายได้ที่ลดลงเมื่อแปลงเป็นสกลุเงินบาท และในด้านการน าเข้าวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติ
อาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึน้เช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมี        
การน าเข้าเคร่ืองจกัร วสัด ุและอปุกรณ์บางสว่นจากตา่งประเทศ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการบริหารจดัการความเสี่ยงโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน โดยมีนโยบายท าสญัญา
ซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าไว้กบัสถาบนัการเงินหลายแหง่ส าหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 
เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้านความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ และยงัท าให้บริษัทฯ ทราบ
ถึงต้นทุนการผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก าหนดราคาขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และเป็นหลักประกันได้              
ในระดบัหนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลก าไรตามแผนที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การท าสญัญาดงักล่าวไม่ได้
ประกนัวา่บริษัทฯ จะสามารถจดัการกบัอตัราแลกเปลีย่นได้ในอตัราที่ดีกวา่ตลาด เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นนัน้
เป็นสิง่ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้อยา่งแมน่ย าขณะที่ท าสญัญา 

2.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอ่
การด าเนินงานและกระแสเงินของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางของอตัราดอกเบีย้    
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ด้วยการใช้
อัตราดอกเบีย้คงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ 
ขณะนัน้ 

2.9 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

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

เพื่อลดความเสี่ยงในเร่ืองการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความส าคญัอย่างต่อเนื่องในเร่ือง
ของกฎระเบียบการค้าระหวา่งประเทศ เพื่อให้มีข้อมลูและข่าวสารที่ทนัต่อเหตกุารณ์ อนัจะได้น ามาศกึษาและ
พฒันากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ  แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้า   
เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่จะเกิดขึน้เมื่อใด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเพื่อไมใ่ห้ได้รับผลกระทบ
ตอ่การด าเนินงานอาจจะไมส่ามารถด าเนินการได้อยา่งครอบคลมุ 

2.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ อนัเนื่องมาจากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบนั อนัน าไปสู่
ภัยพิบัติต่างๆ ทัง้ในรูปแบบภัยแล้ง น า้ท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี ้หากเมื่อเกิดขึน้แล้วล้วนแต่ส่งผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจดัการควบคุม 
หรือประเมินรูปแบบ และระดบัความรุนแรงได้อยา่งแนช่ดั ดงันัน้ การด าเนินการเตรียมการรับมือตอ่สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนี ้จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดบัความรุนแรงจากผลกระทบที่บริษัทฯ ไม่อาจ
หลกีเลีย่งได้ 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้มีการจดัเตรียมแผนส ารองในการด าเนินธุรกิจยามฉกุเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดผู้ ด าเนินการและผู้ รับผิดชอบ พร้อมให้ด าเนินการติดตามข้อมูลและ
สถานการณ์สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลต่างๆ รายงานต่อคณะผู้ บริหารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพิจารณา
เตรียมการรับมือและการปรับปรุงพฒันาแผนส ารองอยา่งตอ่เนื่อง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ลกัษณะส าคญัของทรัพย์สนิถาวรหลกัที่กลุม่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่ำ  

(ล้ำนบำท) 
ภำระผูกพัน 

1. ที่ดิน       
1.1 ที่ดินส าหรับโรงงานผลิต        
 - ช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ จ านวน 4 แปลง  บริษัทเป็นเจ้าของ 133.96 ติดจ านอง 4 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 
    รวมเนือ้ที่ 46-1-85.25 ไร่ จ.สมทุรปราการ     มลูคา่ 327 ล้านบาท 
 - ผลิตอาหารสตัว์ จ านวน 24 แปลง รวมเนือ้ที่ บริษัทยอ่ย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 100.55 ติดจ านอง 13 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 
    295-3-174.10 ไร่ จ.สมทุรปราการและจ.ชลบรีุ     มลูคา่ 675 ล้านบาท 
 1.2 ที่ดินที่ใช้ในฟาร์มเลีย้งไก่       
 - จ านวน 13 แปลง รวมเนือ้ที่ 736-1-11 ไร่ บริษัทเป็นเจ้าของ 43.23 ติดจ านอง 1 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 
      จ.ชลบรีุ     มลูคา่ 110 ล้านบาท 
 - จ านวน 54 แปลง รวมเนือ้ที่ 3,596-1-36 ไร่ บริษัทยอ่ย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 137.72 ติดจ านอง 19 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 
      จ.ชลบรีุ     มลูคา่ 319 ล้านบาท 
 - จ านวน 28 แปลง รวมเนือ้ที่ 2,269-0-79 ไร่ บริษัทยอ่ย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 62.63 ติดจ านอง 28 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 
      จ.ชลบรีุ     มลูคา่ 80 ล้านบาท 
 - จ านวน 4 แปลง รวมเนือ้ที่ 1,824-0-76 ไร่ บริษัทยอ่ย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 60.00 ไมมี่ภาระผกูพนั 
     จ.ชลบรีุ       
2. โรงงาน       
2.1 โรงงานส าหรับผลติ       
 - ช าแหละไก่และผลิตสินค้าส าเร็จรูป 1แหง่ บริษัทเป็นเจ้าของ 206.80 ติดจ านองพร้อมที่ดิน  
    จ.สมทุรปราการ      
 - ผลิตอาหารสตัว์ 2 แหง่ จ.สมทุรปราการ บริษัทยอ่ย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 624.75 ติดจ านองพร้อมที่ดิน 
   และ จ.ชลบรีุ       
2.2 โรงงานฟาร์มเลีย้งไก่และโรงฟักลกูไก่       
 - จ านวน 202 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทยอ่ย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 1,300.12 ไมมี่ภาระผกูพนั 
 - จ านวน 93 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทยอ่ย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 332.92 ติดจ านองพร้อมที่ดิน 
 - จ านวน 13 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทยอ่ย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 286.98 ไมมี่ภาระผกูพนั 
 - จ านวน 13 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทยอ่ย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 75.15 ไมมี่ภาระผกูพนั 
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่ำ  

(ล้ำนบำท) 
ภำระผูกพัน 

3. เคร่ืองจกัร       
 3.1 เคร่ืองจกัรใช้ในการผลิต       
 - ช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ จ านวน 69 ชดุ บริษัทเป็นเจ้าของ 308.76 ไมมี่ภาระผกูพนั 
 - ผลิตอาหารสตัว์ 2 แหง่  จ านวน 5 ชดุ บริษัทยอ่ย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 176.72 ติดจ านอง 4 ชดุ มลูคา่ 100 ล้านบาท 
 - ผลิตไก่ยอและไส้กรอก บริษัทยอ่ย บจก.จีเอฟฟดูส์ เป็นเจ้าของ 4.64 ไมมี่ภาระผกูพนั 
 3.2 เคร่ืองจกัรใช้ในฟาร์มเลีย้งไก่       
 - ประเภทอปุกรณ์ในการฟักลกูไก ่       
       จ านวน 37 ชดุ จ. ชลบรีุ บริษัทยอ่ย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 16.86 ไมมี่ภาระผกูพนั 
       จ านวน 224 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทยอ่ย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 47.82 ไมมี่ภาระผกูพนั 
 - ประเภทอปุกรณ์ในการเลีย้งไก่       
        จ านวน 12 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทยอ่ย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 8.91 ไมมี่ภาระผกูพนั 
        จ านวน 72 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทยอ่ย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 4.57 ไมมี่ภาระผกูพนั 
        จ านวน 202 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทยอ่ย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 266.54 ไมมี่ภาระผกูพนั 

นอกจากทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัทข้างต้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้ท าสญัญาเช่าอาคาร
ส านกังานเพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ ศนูย์จ าหนา่ยสนิค้า และหนว่ยงานจดัสง่สนิค้า และเช่าที่ดินเพื่อใช้ท าฟาร์มเลีย้ง
สตัว์และอาคารพกัอาศยัของพนกังานจากผู้ให้เช่าที่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ล าดับ
ที่ 

ประเภทการเช่า ผู้ให้เช่า 
ระยะเวลาการเช่า 

จ านวนปี วันเร่ิมสัญญา วันสิน้สุดสัญญา 
1 อาคารส านกังาน บจก.ป. เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 3 1 สิงหาคม 2558 31 กรกฎาคม 2561 
2 อาคารส านกังาน บจก.ป. เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 3  1 มิถนุายน 2556  31 พฤษภาคม 2559 
3 อาคารส านกังาน บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 3  1 สิงหาคม 2558  31 กรกฎาคม 2561 
4 อาคารส านกังาน บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 3  1 เมษายน 2558  31 มีนาคม 2561 
5 ที่ดิน บจก.ป. เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 20 1 สิงหาคม 2550 31 กรกฎาคม 2570 
6 ที่ดิน บจก.ป. เจริญพนัธ์ จี.พี. ฟาร์ม 20    1 ตลุาคม 2546 30 กนัยายน 2566 
7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง บจก.ป. เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส 3 1 สิงหาคม 2558 31 กรกฎาคม 2561 

หมายเหต ุ:  1.  สญัญาเชา่อาคารส านกังานและที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่มีระยะเวลาการเชา่ 3 ปี และสามารถตอ่อาย ุสญัญาเชา่ได้ภายใต้
เง่ือนไขของแตล่ะสญัญา 

                          2.  สญัญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารพักอาศยัและฟาร์มเลีย้งไก่ที่มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาเช่าได้
ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละสญัญา หากไม่มีการต่ออายสุญัญาเช่า ผู้ เช่ายอมให้ถือว่าสิ่งปลกูสร้าง อาคาร อปุกรณ์และส่วน
ควบที่เป็นสว่นประกอบของอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างบนที่ดินที่เชา่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เชา่ทัง้สิน้ 
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4.2 นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

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

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

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

บริษัท   : บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  : ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 

และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537001471 

โทรศพัท์   : 0-2473-8000 

โทรสาร   : 0-2473-8398 

Home Page  : www.gfpt.co.th  

เลขานกุารบริษัทและสายงาน 

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

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

ทนุจดทะเบียน  :  1,400,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  1,253,821,000 บาท 

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

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 
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นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 

บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์ และฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 

    เพื่อผลติและจ าหนา่ยไขเ่ชือ้ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามที ่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 

ทนุช าระแล้ว  :  400,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  40,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  98.10% 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ เพื่อผลติและจ าหนา่ยลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105536132457 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  200,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  200,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  20,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

 

 

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

ชื่อบริษัท  :  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เพื่อผลติและจ าหนา่ยลกูไก่พนัธุ์เนือ้ และลกูไก่พนัธุ์ไข ่

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105521016944 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  350,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  350,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  35,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

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

ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105524028536 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  550,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  550,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  55,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 
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บริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :  312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105525001496 

โทรศพัท์   :  0-2473-8000 

โทรสาร   :  0-2473-8398 

ทนุจดทะเบียน  :  40,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  40,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  400,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

บริษัทร่วม 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง 

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

จงัหวดัสมทุรปราการ 10570 

เลขทะเบียนบริษัท  :  0115536003282 

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

โทรสาร   :  0-2315-4765 

ทนุจดทะเบียน  :  100,000,000 บาท 

ทนุช าระแล้ว  :  100,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  1,000,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 
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บริษัทร่วม 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีเอฟพีท ีนิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 

และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 

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

เลขทะเบียนบริษัท  :  0105551130397 

โทรศพัท์   :  038-932-900 

โทรสาร   :  038-932-999 

ทนุจดทะเบียน  :  3,014,000,000 บาท  

ทนุช าระแล้ว  :  3,014,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  30,140,000 หุ้น 

ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว :  หุ้นสามญั 

สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 

บุคคลอ้างอิงอื่น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ตัง้   :  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์   :  0-2009-9000 

โทรสาร   :  0-2009-9991 

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

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  : -ไม่ม-ี 

ผู้สอบบัญช ี  :  บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซ ีจ ากัด 

ที่ตัง้   :  191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 19 ถนนสลีม แขวงสลีม 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 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกจิกำร 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

7.1  จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

บริษัทฯ จดทะเบียนซือ้ขายหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีทุน           
จดทะเบียนมูลค่า 1,400,000,000 บาท เรียกช าระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญ 1,253,821,000 หุ้ น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

7.2  ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 

(ก) ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มดีงันี ้

รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
1) กลุม่ตระกลูศิริมงคลเกษม (1) 692,334,340 55.22% 
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 71,378,071 5.69% 
3) NICHIREI FOODS INC. 56,716,050 4.52% 
4) น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชยั 40,000,000 3.19% 
5) นายก้องภพ ลมิทรง 25,065,200 2.00% 
6) นางเพยีงใจ ชยาวิวฒัน์กลุ 20,400,000 1.63% 
7) CHASE NOMINEES LIMITED 13,726,624 1.09% 
8) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์  12,456,300 0.99% 
9) NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC  11,323,697 0.90% 
10) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 10,683,939 0.85% 

รวมผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก 954,084,221 76.09% 
หมำยเหตุ 

(1) กลุม่ตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ านวน 27 ราย (เป็นกลุม่ acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเร่ืองการก าหนด
ลกัษณะความสมัพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตัิการตาม
มาตรา 246 และมาตรา 247) 
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รำยนำมผู้ถอืหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 

รำยชื่อผู้ถอืหุ้น 
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 

จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น 

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 59,701,080 4.76% 
7) นางปราน ีภาคสขุ 1,191,930 0.10% 
8) น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม 46,012,100 3.67% 
9) นายขจร ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98% 
10) น.ส.วิภาวด ีศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98% 
11) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม 37,457,000 2.99% 
12) นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98% 
13) น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม 36,039,000 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 65,000,000 5.18% 
18) นายพิษณ ุศิริมงคลเกษม 68,200,000 5.44% 
19) นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม 12,278,410 0.98% 
20) นายจรงกร ศิริมงคลเกษม 12,280,910 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 4,959,830 0.40% 
25) นายวิน ภาคสขุ 5,105,000 0.41% 
26) นายวรภทัร ภาคสขุ 5,100,000 0.41% 
27) บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส จ ากดั * 200 0.00% 

รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 692,334,340 55.22% 
หมายเหต:ุ * บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิว๊ส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุม่ตระกลูศิริมงคลเกษมทัง้หมด 
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(ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงาน ณ 30 ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

ล ำดับที่ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
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)  
      -ไมม่ี- 

7.3  กำรออกหลกัทรัพย์อื่น 

      - ไมม่ี - 

7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิประจ าปี ตามงบการเงินเฉพาะ
ของกิจการ หลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี ้การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยู่
กบักระแสเงินสด สภาพคลอ่ง และแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม” 

ข้อมูลกำรจ่ำยเงนิปันผลย้อนหลัง 
 2554(1) 2555(1) 2556 2557 2558 

อตัราก าไรสทุธิต่อหุน้– งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น) 0.38 (0.31) 0.43 0.61 (0.17) 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.33 - 0.35 0.40 0.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ – งบเฉพาะกิจการ(%) 85.89% - 82.14% 65.63% N/A(2) 

หมายเหต:ุ  

(1) ข้อมลูอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิงบเฉพาะกิจการปี 2554 และ ปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจาก
บริษัทฯ มีการใช้มาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในงวดบญัชีปี 2556 

(2) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ านวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558   
มีผลประกอบการขาดทนุสทุธิ จึงไมส่ามารถค านวณอตัราจ่ายเงินปันผลในปี 2558 

7.4.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหักภาษีเงินได้ และเงินส ารอง   
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ต้องไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติ และขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุในอนาคต 
โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคลอ่งของแตล่ะบริษัท โดยไมไ่ด้มีการก าหนดอตัราขัน้ต ่าแต่อยา่งใด ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  
31 ธนัวาคม 2559 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม จ านวน 49.00 ล้านบาท 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

โครงสร้ำงองค์กร (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559) 

 

หมายเหต ุ: 1 – 7   คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
                  8 – 11 คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่เพิม่เตมิด้วยหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
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กำรจัดกำร 

ในปี 2559 โครงสร้างการจดัการของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)  ประกอบด้วย  

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) คณะกรรมการชดุยอ่ย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน,  
    คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร  

3) ผู้บริหาร 

8.1  คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย  

คณะกรรมกำรบริษัท    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต ำแหน่ง 

1. นายประสทิธ์ิ    ศิริมงคลเกษม(1) ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวิรัช          ศิริมงคลเกษม(1) รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
3. นพ.อนนัต์        ศิริมงคลเกษม(1) กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง, รอง
กรรมการผู้จดัการอาวโุส และรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานบริหาร 

4. นพ.สาธิต        กรเณศ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายปารเมศ    เหตระกลู กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง, กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

6. นายธนาธิป     พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. นางสมสริิ        อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
9. นายสจิุน         ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง, กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการสายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 

 
หมำยเหตุ: - น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

- (1) เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท โดยก าหนดให้กรรมการผู้มีอ านาจ 2 ใน 3 ทา่นลงลายมือช่ือ
ร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

- ข้อมลูของกรรมการและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ที่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ยตามเอกสาร
แนบ 2 
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คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 
3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                   ต ำแหน่ง 

1. นพ.สาธิต       กรเณศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายปารเมศ  เหตระกลู(1) กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค(2) กรรมการตรวจสอบ 

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

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                     ต ำแหน่ง 
  1. นพ.สาธิต       กรเณศ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  2. นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  3. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  4. นพ.อนนัต์      ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

  5. นายสจิุน        ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

หมำยเหตุ: - นายฉตัรชยั  รัตนาวะไล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                 ต ำแหน่ง 

1.  นพ.สาธิต        กรเณศ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2.  นพ.อนนัต์       ศิริมงคลเกษม กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3.  นายสจิุน         ศิริมงคลเกษม กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

4.  น.ส.จฑุามาส   อิงโพธ์ิชยั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5.  นายฐิติ           วรรณเชษฐ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร (ต่อ) 

ชื่อ – ชื่อสกุล              ต ำแหน่ง 

6.  นายธีระศกัดิ ์  เป่ียมสภุคัพงศ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

7.  นายนพรัตน์    ศรีจนัทร์* กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

หมำยเหตุ: *นายนพรัตน์ ศรีจนัทร์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 
จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล              ต ำแหน่ง 
1.  นายปารเมศ   เหตระกลู ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2.  นพ.อนนัต์       ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  นางสมสริิ        อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4.  น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5.  นายสจิุน         ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมำยเหตุ: - นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

คณะกรรมกำรบริหำร 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 7 ทา่น 
ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล              ต ำแหน่ง 

1.  นพ.อนนัต์       ศิริมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2.  นายวิรัช          ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

3.  นางสมสริิ        อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 

4.  นางปราน ี ภาคสขุ กรรมการบริหาร 

5.  นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

6.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

7.  นายวงศกร ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 
 

 

 

 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 58  

 

8.2 ผู้บริหำร*  

ในปี 2559 ผู้บริหารของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีจ านวน 11 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล          ต ำแหน่ง 
 1.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กรรมการผู้จดัการ 
 2.  นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส**, รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานบริหาร 

และรักษาการต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่ายขายภายในประเทศ 
 3.  นางปราน ี ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานการเงิน 
 4.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 
 5.  นายกิตตชิยั ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานการผลติและตลาด 
 6.  น.ส.วิภาวดี   ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
 7.  น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  รองกรรมการผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานกุารบริษัท 
 8.  นายฐิต ิ วรรณเชษฐ์ ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
 9.  นายอาทร เอือ้พอพล ผู้อ านวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 
10. นายธีระศกัดิ ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
11. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
หมำยเหตุ: *  นิยามผู้บริหารของบริษัท ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 

**   ต าแหนง่รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ซึง่รับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริหาร-ฝ่าย
บญัชี จึงถือเป็นผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)   
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีท ีจ ากดั (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  

รำยนำมกรรมกำรและผู้บริหำร 

จ ำนวนหุ้น 

ณ 30 ธ.ค. 2558 ณ 30 ธ.ค. 2559 
เพิ่มขึน้ / ลดลง %กำรถือหุ้น 

ทำงตรง ทำงอ้อม ทำงตรง ทำงอ้อม 

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. นายสจุิน                  ศิริมงคลเกษม 59,501,080 5,000,000 59,701,080 5,000,000 +200,000 5.16% 

10. นางปรานี              ภาคสขุ 1,191,930 - 1,191,930 - - 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. นายธีระศกัดิ ์      เป่ียมสภุคัพงศ์ 1,000 - 1,000 - - 0.0001% 

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

รวม 220,628,590 5,000,000 220,828,590 5,000,000 +200,000 18.01% 

หมำยเหตุ: การถือหุ้นทางอ้อม โดยนบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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8.3 เลขำนุกำรบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชยั ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 
89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2551 ตัง้แต่วนัที่ 16 ตลุาคม 2551 เป็นต้นมา 
โดยข้อมลูของเลขานกุารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 

ส าหรับรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการบริหาร คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การเข้าประชุม และ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ปรากฏภายในรายงานการก ากับ
ดแูลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

8.4.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตวัเงิน ปรากฏภายในรายงานการก ากบัดแูลกิจการ หมวดที่ 
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                  

8.4.2 ค่ำตอบแทนอื่น  

-ไมม่ี- 

8.5 บุคลำกร  

บริษัทฯ มีพนกังานทัง้หมด 5,144 คน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 
1,215.30 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ 
เงินประกันสงัคม เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 
1,214.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดงันี ้

 

ปี 2559 
GFPT 

ธุรกิจผลิต 
เนือ้ไก่แปรรูป 

บริษัทย่อย 
บริษัท KT 
ธุรกิจผลิต
อำหำรสัตว์ 

และ 
ผลิตไข่เชือ้ 

บริษัท GP 
ธุรกิจฟำร์ม 

เลีย้งไก่ปู่ ย่ำพันธ์ุ 

บริษัท FKT 
ธุรกิจฟำร์ม 
เลีย้งไก่พ่อ
แม่พันธ์ุและ
โรงฟักไข่ 

บริษัท MKS 
ธุรกิจฟำร์ม 
เลีย้งไก่เนือ้ 

บริษัท GFF
ธุรกิจผลิต 
ผลิตภัณฑ์

อำหำรแปรรูป 

พนกังานปฏิบตัิการ/บริการ (คน) 5,052 1,200 249 1,214 2,409 386 

พนกังานบริหาร (คน) 13 109 6 13 36 27 

พนกังานในส านกังานใหญ่ (คน) 79 249 3 24 26 130 

รวม (คน) 5,144 1,558 258 1,251 2,471 543 

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ลบ.) 1,215.30 504.81 50.13 146.12 382.89 130.15 

 ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังาน
อย่างมีนยัส าคญัแต่อย่างใด และส าหรับนโยบายในการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน ปรากฏรายละเอียดภายใน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ ความมุ่งมั่นเป็นที่ท างานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคงและ             
ความไว้วางใจในอนาคต   



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 61  

 

9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการ ก ากับดูแลกิจการที่ดี และเช่ือมัน่ว่าระบบการบริหาร
จดัการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคมุและการถ่วงดลุ
อ านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสทิธิความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และมีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย จะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
ระยะยาว 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย1 

และข้อก าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2 (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน

ธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิเป็นประจ า
ทกุปี เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย  

คณะกรรมการก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีอย่างสม ่าเสมอ 
และมีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุคนทราบถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิ ผ่านระบบสารสนเทศ  
ทัง้ภายใน (Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.gfpt.co.th ภายใต้หัวข้อ         
การก ากบัดแูลกิจการ 

จากความมุ่งมั่นในการถือปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของทุกคนในองค์กร ท าให้ ในปี 2559 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก .ล.ต. เลื่อนระดับผล      
การประเมินการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากระดบั “ดีมาก” ที่ได้รับอยา่งตอ่เนื่องนบัตัง้แต่ปี 2549 จนถึงปี 2558 
ให้อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” ได้รับสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 5 ดวง พร้อมด้วย
รางวลั Top Quartile ส าหรับบริษัทที่เป็น 25%แรกของบริษัทที่ได้รับคะแนนสงูสดุของแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มี
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาทขึน้ไป  ถือเป็นพฒันาการด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ  

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในปี 2559 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1 นโยบำยกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้น และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิของตน โดยครอบคลมุสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย อนัได้แก่ สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สทิธิในการรับสว่นแบง่เงิน
ปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระ
การประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ 
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อ

                                                 
1 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2 หลกัการก ากบัดแูลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004 

http://www.gfpt.co.th/
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การเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ และหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือ
เพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการก าหนดให้มีแนวปฏิบตัิที่ดีในการดแูลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการ
ได้รับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีมีนยัส าคญัของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ ทนักาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค าวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน ผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ จดหมายข่าวถึงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  

1.2 กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัเง่ือนไข กฎเกณฑ์ หรือ
กฎหมายที่ใช้บงัคบัจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

คณะกรรมการมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 
โดยก าหนดให้ภายในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นมีการชีแ้จงรายละเอียดขัน้ตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการ
ลงทะเบียนส าหรับผู้ ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงก าหนดให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. พร้อมจดัให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ลว่งหน้าอย่าง
น้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุมฯ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง     
ลงมติในท่ีประชมุอยา่งเต็มที่ และจะไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดควบคู่ไปกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทัง้ยงั
ค านงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1.2.1 กำรด ำเนินกำรก่อนกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลผู้มีคณุสมบตัิเพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อน    
วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างทัว่ถึง 
ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น วนัก าหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้า
ประชุม และรับเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบทนัที ภายใน
วนัท่ีมีการประชมุคณะกรรมการผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ (เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึง ข้อมูลที่
เก่ียวกับ  วัน / เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบุถึงค าชีแ้จง เหตุผล
ประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณา พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะทกุแบบตามที่กระทรวง
พาณิชย์ก าหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการ
ประชมุ  
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4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการประชมุอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็น       
ชดุเดียวกบัท่ีได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลว่งหน้าเป็นเวลา 21 วนัก่อนวนัประชมุ ซึ่ง
มากกวา่ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ให้มีการลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนั  ฉบบั
ภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษติดตอ่กนั 3 วนั ลว่งหน้า 8 วนัก่อนการประชมุ  

1.2.2 กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ ก าหนด วนั เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุม โดยจดัเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนสง่มวลชนเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ ท าให้การเดินทาง
เป็นไปได้สะดวก 

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบ        
การตรวจสอบเอกสารที่ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน  

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือ     
มอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรือ ค. (ส าหรับ Custodian)  ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดไว้ หรือตามที่
เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้ หนงัสือมอบฉันทะ  แบบ ข. จึงได้
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ได้ระบุเก่ียวกับเอกสาร / หลกัฐาน 
ค าแนะน าขัน้ตอนการมอบฉันทะให้ผู้ ถือหุ้ นทราบไว้อย่างชัดเจน และผู้ ถือหุ้ นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือ          
มอบฉนัทะผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย  

4) บริษัทฯ จดัให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบตัรลงคะแนน (ทกุวาระ) ในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ
ความถกูต้อง เช่ือถือได้ของข้อมลู  

5) บริษัทฯ ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ ประธานคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ 
ผู้บริหารระดบัสงูสดุฝ่ายการเงิน และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบค าถามในเร่ืองที่เก่ียวข้อง  

6) บริษัทฯ ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ซึง่เป็นอาสาสมคัรจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (บคุคลที่เป็นอิสระ) ท า
หน้าที่ผู้ แทนของที่ประชุมเพื่อเป็นสกัขีพยาน ในการตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัหรือ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น  

7) บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล 

8) บริษัทฯ แจ้งหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ตอ่ 1 เสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งชดัเจนตัง้แต่
เร่ิมประชมุ 
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9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และ     
ตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ หรือเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

10) บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจน
และโปร่งใส 

11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ          
ในท่ีประชมุอยา่งกะทนัหนั  

1.2.3 กำรด ำเนินกำรภำยหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) บริษัทฯ จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมีสาระส าคญัถกูต้องและครบถ้วน เพื่อน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 

3) บริษัทฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลกัษณะสื่อวีดิทัศน์ แยกเป็นแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

กำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2559  

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและช่ือบุคคลล่วงหน้า เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการและเสนอค าถาม     
เป็นเวลา 3 เดือนก่อนวนัสิน้ปี ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม ถึง 30 ธนัวาคม 2558 และเมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่ว พบวา่ ไมม่ี
ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอช่ือบคุคล หรือสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุ  

ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัท ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 เวลา  9.30 
น. โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวนัที่ 9 มีนาคม 2559 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 10 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 28 เมษายน 
2559 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2559 และเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ทัง้ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2559 นบัเป็น 38 
วนัก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตัง้แตว่นัที่ 17 มีนาคม 2559 นบัเป็น 21 
วนัก่อนวนัประชมุ  

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 จดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที ่312 
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะ รวม
จ านวน 441 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 864,629,957 หุ้น คิดเป็น 68.96% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ซึ่ง
ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชมุและผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระภายในวนัท่ีประชุม 
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อีกทัง้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 พร้อมภาพและเสียงที่บนัทึกการประชุม 
ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 

จากการด าเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 
5 อย่างต่อเนื่อง นบัตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา ท าให้บริษัทฯ ได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติ Investors’ Choice Award ครัง้ที่ 3 
ประจ าปี 2559 ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนคณุภาพในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น (AGM) เต็ม 100% เป็นเวลา 5 
ปี ตอ่เนื่อง  

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และ        
รายยอ่ย และไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด าเนินการ ดงันี  ้

2.1 มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน ไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้ข้อมลูภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์จาก
บคุคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน โดยได้ก าหนดนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน และข้อปฏิบตัิในการเก็บรักษา
ข้อมลู และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรในคูม่ือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่จะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานเมื่อแรกเข้าท างาน โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลที่อยูใ่นฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ3 

อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 
รวมถึงบคุคลตามมาตรา 244 พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ามด าเนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลภายในที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการเข้าผกูพนัตามสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ไม่วา่เพื่อตนเองหรือผู้อื่น อนัเป็นการกระท าผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242 
พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ส าคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับ
เก่ียวกบับริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อยา่งเข้มงวดที่สดุและอยู่ในวงจ ากดั โดยไม่เปิดเผยต่อ  
ผู้ไม่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้จะ

                                                 
3 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุและหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ พนกังาน ลกูจ้างทกุระดบั  ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ี
ปรึกษาด้านอ่ืนๆ และผู้ประเมินทรัพย์สนิของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือท่ีได้รับ ครอบครอง หรือสามารถเข้าถึงข้อมลูภายในของบริษัท บริษัทย่อย 
หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบพุการี พ่ี น้อง บตุร ญาตสินิท และคูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยาของบคุคลดงักลา่วข้างต้นด้วย เป็นต้น   
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เกษียณอายุ ลาออก หรือสิน้สุดการท างานกับบริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ ต้องเปิดเผยต่อ
บคุคลภายนอกตามกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศอย่างเข้มงวด 
เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ข้อมลูขา่วสารท่ีส าคญัถกูเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน น าข้อมลูภายใน ของ
บริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ  

 บคุคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ลว่งรู้ข้อมูลภายในที่ส าคญัของบริษัทฯ ต้องลงนาม   
ในข้อตกลงการรักษาความลบัข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลเหลา่นัน้จะใช้ความ
ระมดัระวงัรักษาความลบัและข้อมลูภายในท านองเดียวกบับคุลากรของบริษัทฯ 

 การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ เมื่อได้รับค าถาม
เก่ียวกบัข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ควรแนะน าให้ผู้ถามติดตอ่ไปยงัผู้มี
หน้าที่เปิดเผยข้อมลู 

 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง
บคุคลตามมาตรา 244 พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ามน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อนัน ามาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง
บคุคลตามมาตรา 244 พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคัญ ห้ามท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่ว (Blackout Period)  

 หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส าคญั  คนใดกระท าผิดวินยั หรือมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย  จะได้รับโทษตัง้แต่              
การตกัเตือน การตดัคา่จ้าง การพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง จนถึงการเลกิจ้าง 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึ่ง
รวมถึงจ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครองของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง   (คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2559 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์  และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัท
รับทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคล  
เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครัง้ถัดไป  และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง
หลกัทรัพย์ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  
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ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน
มาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน หรือมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในแตอ่ยา่งใด  

อีกทัง้ กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการ
จะซือ้จะขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย อย่างน้อย 1 วัน และภายหลงัการซือ้ขาย หรือ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ได้มีการปฏิบตัิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อยา่งเคร่งครัด  

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิปรับปรุงมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลู
ภายใน และอนุมตัิให้ก าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมลูภายในขึน้ใหม่ตามที่คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการได้
พิจารณาน าเสนอเพื่อรองรับกับพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 59, 240, 241, 242, 243 และ 244 ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 11 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้ใช้เป็น
แนวทางปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ตอ่ไป   

2.2 กำรก ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจซึง่อาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ขดัแย้ง
กบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางที่ทกุคนพงึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

2.2.1 กำรรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คู่ค้าของ
บริษัทฯ หรือจากบคุคลใด อนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัทฯ 

2.2.2 กำรเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรำงวัล 

บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเสนอเงิน สิง่จงูใจ ของก านลั สทิธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกูค้า คูค้่าของบริษัทฯ 
หน่วยงานภายนอกหรือบคุคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้  การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณี
นิยม ส่วนลดการค้า และโครงการสง่เสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วนี ้ ได้ถกูน าไปใช้เป็น
พืน้ฐานการก าหนดนโยบายการตอ่ต้านทจุริต และคอร์รัปชนั ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏภายในรายงาน
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

2.2.3 กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทภำยนอกบริษัทฯ  

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปมีสว่นร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีอ านาจจดัการในกิจการที่แข่งขนักับ
ธุรกิจของบริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น    
ลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก าไร ทัง้นี ้การด ารง
ต าแหน่งดงักลา่ว จะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และต้องไมใ่ช้ต าแหนง่งานในบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงเพื่อสง่เสริมธุรกิจภายนอก 
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2.2.4 กำรประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การท าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนกังาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ และเวลา
ท างานของบริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย ไมว่า่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 

2.2.5 กำรท ำธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ท่ีกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีสว่นได้สว่นเสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าท ารายการ อีกทัง้
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มีสว่นได้เสียเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ 
ในนามบริษัทฯ ผู้ท ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าวา่เก่ียวข้องกบักรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานหรือไม่ ก่อนท ารายการ เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้
นิยามของความสมัพนัธ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เก่ียวโยงกัน” ภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.2.6 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะดแูลให้การเข้าท ารายการระหว่างกนัทุกรายการจะต้องผ่าน
การพิจารณา และอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั โดยการพิจารณา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่
กระท ากบับคุคลภายนอก (Fair and  Arm's Length Basis) มีการก าหนดราคาตามการด าเนินธุรกิจปกติ และ
ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่นได้เสียจะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณารายการที่ตนมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้ บริหารและบุคคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด 

2.3 กำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ4 มีหน้าที่รายงานการมีสว่นได้เสีย

ของตนเองและของบคุคลที่มีความเก่ียวข้องที่เข้าข่ายการมีสว่นได้เสีย  รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่เก่ียวกบัการ
ได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง  โดยให้ยึดแนวปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิทุกครัง้ก่อนท ารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติใน
วาระท่ีเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสยีของตน ซึง่เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีให้แก่
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

                                                 
4 รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
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หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  

3.1 นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการให้ความส าคญัในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตา่งๆ อยา่งเทา่เทียมกนัตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มี
กบับริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลตา่งๆ ทัง้ในด้านสิทธิมนษุยชน การจดัการสิง่แวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการ
ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุ่มตา่งๆ ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งต่อเนื่อง โดยค านงึถึง
สภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

พนักงำน : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้พนกังานได้รับผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสมและยุติธรรม มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม ่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี       
มีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของ
พนกังานทกุคน  

ลูกค้ำ : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า          
มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทัง้ยังจัดให้มีระบบการควบคุมดูแล       
การปฏิบตัิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

คู่ ค้ำ : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างยตุิธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือซึ่งกนั
และกัน และจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการน าข้อมูลของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้  
เพื่อด าเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการคดัเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดย
พิจารณาจากการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจของคูค้่าที่สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

เจ้ำหนี ้: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อก าหนดของสญัญา และพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการช าระคืนหนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกันต่างๆ 
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี ้

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแขง่ขนัสากล สนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนั
ทางการค้าอย่างเสรี ไม่กระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่ค้า
ในทางเสือ่มเสยีโดยไมม่ีข้อมลูจริง 

ชุมชน สังคม : 
และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืน โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนกัถึงการดูแล
พฒันา สร้างจิตส านึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมกิจกรรม 
และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชาสงัคมในทกุๆ สว่น เพื่อให้
เกิดแนวทางร่วมกันในการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนสังคม  และ
สิง่แวดล้อม 
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ทัง้นี ้ข้อมูลการด าเนินการ การปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย เร่ืองการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีสว่นได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯในปี  2559 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานแห่งความยั่งยืน  ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
( www.gfpt.co.th ) หวัข้อ การก ากบัดแูลกิจการ 

3.2 ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ   
จากผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ทกุกลุม่ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

 ติดต่อกรรมกำรอิสระ 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

 ติดต่อกรรมกำรบริษัท 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

 ติดต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับ
เร่ืองร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าการพิจารณาเบือ้งต้นว่า เร่ืองที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่าย
ประเภทใด หากเร่ืองที่ร้องเรียนเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับ
เร่ืองร้องเรียน จะด าเนินการรวบรวมข้อมลูเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการพิจารณาด าเนินการ  รวบรวม
หลกัฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเร่ืองนัน้ๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดงักล่าวเข้าข่ายการกระท าผิด  ทุจริต 

http://www.gfpt.co.th/
mailto:independentdirectors@gfpt.co.th
mailto:bod@gfpt.co.th
mailto:cg@gfpt.co.th
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(Fraud) หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หนว่ยงานท่ีรับเร่ืองจะด าเนินการประสาน เสนอเร่ืองให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ร่วมด าเนินการ และน าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

ส าหรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองที่พนักงาน
ร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเร่ืองที่พนกังานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดหรือไม่  และอยู่ในความผิด
ระดบัไหน เพื่อที่จะได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าผิดนัน้ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง โดยเพื่อเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน พนกังานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้
หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกลอ่งแสดงความคิดเห็น ผา่นระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผา่นทาง
อีเมล์ หรือสง่เป็นจดหมายผา่นไปรษณีย์ ไปยงัหนว่ยงานที่บริษัทฯ ก าหนดความรับผิดชอบ ทัง้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ/
หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีรายละเอียดก าหนดภายในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่พนกังานทกุคนมีหน้าที่ต้อง
รับทราบตัง้แตก่ารปฐมนิเทศเข้าเป็นพนกังานใหมแ่ล้ว 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่         
ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงวา่ บริษัทฯให้ความส าคญักบัการเก็บ
ข้อมูลของผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้ แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเร่ือง            
ที่ร้องเรียนเป็นความลบั และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน ซึง่เร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่
บคุคลที่เก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้ 

ในปี 2559 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมไ่ด้รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดทจุริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชนั (Corruption) หรือการ
กระท าผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเก่ียวกบัช่ือเสยีงในทางลบของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ 
รวมถึงไมม่ีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื่องมาจากการก ากบัดแูลกิจการท่ีผิดพลาดของบริษัทฯ ตลอดจน
ไมม่ีกรณีพิพาททางกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน สทิธิของผู้บริโภค และการด าเนินธุรกิจการค้าแตป่ระการใด 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  

4.1 นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน5 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการ
เปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานอื่นของรัฐ  

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่งรายงาน         
ตามมาตรา 56 ทัง้ แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีลา่ช้า 

4.2 ช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเท่าเทียมกนั โดย
เผยแพร่ข้อมลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

                                                 
5 ข้อมลูขัน้ต ่าของบริษัท ที่ระบใุน หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 
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1) ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ 

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

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.gfpt.co.th ) ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทาง “Subscribe to 
our news” ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปสามารถรับข้อมลูขา่วสารท่ีบริษัทฯ 
มีการอพัเดทอยา่งสม ่าเสมอ 

4.3 นโยบำยกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร หรือให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสำธำรณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสมัพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่บิดเบือน      
ความจริง โดยมุ่งเน้นการสือ่สารและสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบับริษัทฯ ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 
ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั  

4.4 หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทฯ จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
เปิดเผยข้อมลูและขา่วสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กบั ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์และประชาชนทัว่ไป ผา่นช่องทาง
ตา่งๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชมุแถลงข้อมลูผลการด าเนินงานในแตล่ะไตรมาส การประชมุร่วมนกัวิเคราะห์ การ
ประชุมทางโทรศพัท์ การท าโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จัดท าค าอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เป็นรายไตรมาสและวารสารนกัลงทนุ เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ  เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ รับทราบข้อมูลและเข้าใจ                 
ผลประกอบการได้ดียิ่งขึน้ ซึง่การให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัทฯ ต้องอยูบ่นพืน้ฐานข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วย
ความระมัดระวัง ผู้ ที่ ไม่มีหน้าที่ เก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์               
ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เก่ียวกับหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อนัอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง และ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ที่ โทรศพัท์ 0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือ ที่อีเมล์ 
ir@gfpt.co.th 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ให้แก่นกัลงทนุอยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้
ปี และจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลู ซึ่งได้รับการประเมินจากนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ที่
เข้าร่วมประชมุนกัวิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทัง้นี ้กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ปี 2559 สรุปได้
ดงันี ้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2559 จ ำนวนครัง้ 
การประชมุนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) 4 
การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit) 1 
การพบปะนกัลงทนุตา่งประเทศ (Roadshow) 1 
การพบปะนกัลงทนุในประเทศ (Local Roadshow) 7 
การสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั (One on One Meeting) 41 

http://www.gfpt.co.th/
http://www.gfpt.co.th/
mailto:ir@gfpt.co.th
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และเพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243, 244 และ 296 ซึง่ประกาศใช้เมื่อวนัท่ี 
11 ธนัวาคม 2559 ที่ผา่นมา ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2559 ลว. 15 ธ.ค. 59 ได้ขอให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ มีอ านาจหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ และพนักงานผู้ ที่มีความเก่ียว ข้องทัง้หมด 
ท าการศกึษา รับทราบและปฏิบตัิงานตามข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงใหมด่งักลา่วนี ้ให้สอดคล้องกบันโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลและนโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ตา่งๆ ของหนว่ยงานทางการท่ีก ากบัดแูลในปัจจบุนั 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

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

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัรไทย  

3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทัง้คณะ (ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552) 

4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้  ความสามารถเฉพาะด้าน    
ที่ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบญัชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯ
ด าเนินการอยู ่โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุหรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่นๆ 

5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ย และไมเ่ป็น
บคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ  

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ทา่น ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

 กรรมการอิสระ 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

 

 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 74  

 

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท 

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน มาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551; ข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่      
กจ. 8/2553 เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่  อีกทัง้มีประวัติการท างานดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
จริยธรรมที่ดีงาม 

3) กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผู้ จัดการซึ่งเป็นผู้ บริหารสูงสุด) ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
ต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูสดุในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท  

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  หรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย หรือ 
บริษัทร่วม จะต้องรายงานข้อมลูการด ารงต าแหนง่ให้บริษัทฯ ทราบด้วย 

5.1.3 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
แก้ไขเพิ่มเติม ซึง่อาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้เข้มข้นกวา่ข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเร่ือง
สดัสว่นการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งกบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับ ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ         
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ ที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
ที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตัง้ เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่
กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิของ



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 75  

 

บริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าตามวิธีการค านวณ มลูค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง  1 ปี 
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

5) ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งกับ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ที่เก่ียวข้องด้วย) ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สงักดัอยู ่ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ     
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ          
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน            
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังได้ รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective decision) ได้ โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

5.1.4 คุณสมบัติต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1) เป็นผู้มีอาวโุส 

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ 

3) เป็นท่ียอมรับของกรรมการ 
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5.1.5 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัท 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการซึง่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบั
สว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้  

โดยการแต่งตัง้กรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่งตัง้จะต้องผ่ านกระบวนการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ราย จากจ านวน
คณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการที่ครบก าหนดวาระ และคณะกรรมการบริษัท              
จะพิจารณาน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน
เสยีงแต่งตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยบคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามล าดบั จะเป็นผู้ ได้รับแตง่ตั ง้
เป็นกรรมการบริษัท โดยจะแต่งตัง้เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้     
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึน้         
อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ใหมจ่ะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้
การแต่งตัง้ดงักล่าวต้องผ่านมติอนมุตัิของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ    
ที่ยงัเหลอือยู ่ 

5.1.6 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 

บริษัทฯ ได้แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ดงันี ้

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  

2) ฝ่ายจดัการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นหวัหน้าและผู้น าคณะ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจดัการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด โดยครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 บริหารจัดการและควบคุมการด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 พิจารณาแผนการลงทนุในธุรกิจต่างๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 มีอ านาจในการท านิติกรรมผกูพนับริษัทฯ ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิ
ของบริษัทฯ เร่ืองอ านาจอนมุตัิด าเนินการ 

 การด าเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 
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การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วง ที่ท าให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการ สามารถอนมุตัิรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดกับทาง   
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิไว้ โดยการอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.1.7 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการแยกต าแหนง่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนั ดงันี  ้

1) ประธานกรรมการ 

 เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
ก ากบัดแูลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

 เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนน
เสยีง 2 ฝ่าย เทา่กนั 

2) กรรมการผู้จดัการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทน ามาปฏิบตัิให้สมัฤทธ์ิผล  

ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่านการคดัเลอืก
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

5.2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ดแูลและจดัการให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติ   
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ 
เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทนุ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น และจดั
ให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ าทกุปี 

3) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และก ากบัดแูล  

4) ติดตามและดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
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5) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส าคัญ เช่น การอนุมัติใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบัน
การเงิน การกู้ยืม การค า้ประกนั โครงการลงทนุใหม ่การได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 

6) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7) จดัให้มีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ 

8) จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง ทัง้ด้านการด าเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่
เพียงพอและมีประสทิธิผล ซึง่สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสีย่งที่ส าคญัได้ 

9) ก ากับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ 
และจดัให้มีช่องทางการสือ่สาร กบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่และผู้มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

10) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหาร 
ฝ่ายจัดการ และก าหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ          
อยา่งชดัเจน เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นสว่นใหญ่ 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

12) จดัให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพฒันาบคุลากร ทัง้พนกังาน กรรมการ
และผู้บริหาร อยา่งตอ่เนื่อง  

13) คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

14) คณะกรรมการมีอ านาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ านาจนัน้จะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอ านาจของ
คณะกรรมการ และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอ านาจไว้อยา่งชดัเจน 

5.3 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่กรอง โดยเฉพาะเร่ืองที่ต้องอาศัย   
ความเป็นกลางในการวินิจฉยั อีกทัง้ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการในแต่ละ
ชดุ โดยก าหนดให้สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็น
กรรมการอิสระอีกด้วย 

ปัจจุบนั บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง , 
คณะกรรมการบริหาร 
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5.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น โดยกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน ต้อง
มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

(4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่ง  
ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหนง่เท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดย
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับการครบวาระการด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่     
ในต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรสอบบัญชี 

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจว่า 
รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่งใส  

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหวัข้อตา่งๆ เช่น 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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 ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหวา่งกนั 

 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการอื่นท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคล ที่มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
รวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้ 

5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

6) สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

2) ก ากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ก าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบตัิงาน โดย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน  โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 
(Independent Quality Assessment Review) อยา่งน้อยในทกุ 5 ปี 

5) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อ
มุง่ไปสูป่ระสทิธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมตา่งๆ  

6) พิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่มีความเหมาะสมท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในได้  

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1) ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

2) สอบทานการควบคมุ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ง ตามนโยบายบริหารความเสีย่งที่ก าหนด 

3) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจดัการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสทิธิผล
ของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด  

ด้ำนอื่นๆ 

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กร 
และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
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2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม
กระบวนการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางตา่งๆ รวมถึงเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

4) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 

กำรประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

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

(3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน         
ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน ท่ีพ้นต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น พร้อมกบั
การครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการที่
มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการ   
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่             
ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

ด้ำนกำรสรรหำ 

(1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
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(3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองรายช่ือและประวตัิของผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท ในกรณีที่มีต าแหน่งว่าง
ลง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาประกอบกับ
การใช้เคร่ืองมือช่วยตรวจหาคุณสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) ร่วมกบัการใช้ฐานข้อมลูต่างๆ ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.), ท าเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น 

(4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

(5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(6) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้มีอ านาจในการจดัการ และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

(7) ก าหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทกุปี เพื่อรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ า
ทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(9) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเอง 
เป็นประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(10) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

(1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้ บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  

(2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ  

(3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดท า
รายงานการก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

(4) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

กำรประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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5.3.3 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(2) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ จ านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 คน  

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

(4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการสามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการก ากับดูแลกิจการ     
ที่พ้นต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) กรรมการก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท  

(3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการก ากบัดแูลกิจการวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิและ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยกรรมการก ากับดูแลกิจการ ที่เข้าด ารง
ต าแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

(1) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

(2) ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกับหลกัการก ากับดแูลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน 

(5) จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีให้พนกังานในองค์กรทราบ 

(6) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

ด้ำนจรรยำบรรณธุรกิจ 

(1) จดัท าคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม า่เสมอ 

(4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

(5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชีแ้จง     
ข้อซกัถามและตคีวามในกรณีที่มข้ีอสงสยั 

(6) ดแูลการสร้างจิตส านกึและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้
พนกังานทกุคนยดึถือและปฏิบตัิ 

(7) รายงานเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญั ซึง่กระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั รวมทัง้ให้ความเห็น
ในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

กำรประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน กรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้บริหารจ านวน 4 ทา่น (รวมกรรมการผู้จดัการ หรือ ประธานกรรมการบริหาร เข้าไว้ด้วย) 

(3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ที่พ้นต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

(3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เข้าด ารง
ต าแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

(1) พิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
ความเบี่ยงเบนของระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจดัท าคู่มือแนวทางการจดัการ
บริหารความเสีย่ง 
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(2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk 
Owner พร้อมจดัให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบตวัชีว้ดัด้านความเสี่ยง (Key 
Risk Indicators) 

(3) ติดตาม ควบคมุและประเมินผลการบริหารความเสีย่งของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทาง
ป้องกนั และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจดัการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบและแผนการปฏิบัติ  โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สม ่าเสมอ 

(5) ทบทวนและแก้ไขคูม่ือการบริหารจดัการความเสีย่ง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
เป็นประจ าทกุปี 

กำรประชุม: อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5.3.5 คณะกรรมกำรบริหำร 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

(1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พ้นต าแหนง่ตามวาระ 
อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

(1) ก าหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านตา่งๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

(2) พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานท่ีอยูภ่ายใต้หน้าที่
ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ โดยตรง 

(3) ด าเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมมีอ านาจสัง่การ ถ่ายทอด วางแผน 
และด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

(4) มีอ านาจในการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีอ านาจแตง่ตัง้ หรือมอบหมายให้
บคุคลอื่นกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ 

(5) มีอ านาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการด าเนินกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ 

(6) มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดข้อปฏิบัติ  ข้อบังคับ ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ 
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(7) มีอ านาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน      
ที่ก าหนด 

(8) ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา แนวนโยบายตอ่กรรมการผู้จดัการและคณะท างานตา่งๆ ที่ได้มอบหมาย 

(9) ด าเนินการด้านตา่งๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

กำรประชุม: อยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้ 

5.4 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร 

5.4.1 กำรเข้ำร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ าทกุเดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชุมไว้ลว่งหน้า
ตัง้แต่เดือนมกราคมของทุกปี และก าหนดให้เป็นวนัพฤหสับดีสดุท้ายของทกุเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้  
ต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จดัสง่ก าหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า 
อยา่งไรก็ตาม การก าหนดวนั เวลาประชมุอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัความส าคญัของ
วาระการประชมุที่จะต้องน าเข้าพิจารณา 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ดงันี ้
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 รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
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9 ครัง้ 4 ครัง้ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้ 9 ครัง้ 1 ครัง้ 

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

2 นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

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

3 นพ.อนนัต์    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

4 นพ.สาธิต     กรเณศ กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

8/9 4/4 2/2 2/2 - - 1/1 

5 นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

8/9 4/4 2/2 - 1/1 - 1/1 

6 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7/9 3/4 2/2 - - - 1/1 

7 นางสมสิริ     อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

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

8 น.ส.วรรณี    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7/9 - - - 1/1 - 1/1 

9 นายสจุิน      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

8/9 - 2/2 2/2 1/1 9/9 1/1 
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5.4.2 กำรพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุม 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเร่ืองเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ โดยดใูห้แน่ใจวา่เร่ืองที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมี
อิสระท่ีจะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 

5.4.3 เอกสำรกำรประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และ
ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การตดัสินใจในแต่ละวาระ และจดัสง่ให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อน
การประชมุ เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

5.4.4 กำรด ำเนินกำรประชุม 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาในแตล่ะวาระของการด าเนินการประชมุ  

5.4.5 กำรนับองค์ประชุม 

การนับองค์ประชุม  กรณี เร่ิมด าเนินการประชุม  ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท  ข้อ 27 การประชุม
คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม  ส าหรับการนับองค์
ประชุม กรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ก าหนดให้ต้องมีจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ในขณะที่จะมีการ 
ลงมติของแตล่ะวาระให้มีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

5.4.6 กำรเชิญฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการเชิญฝ่ายจดัการระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดบัสูงส าหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนสบืทอดงาน 

5.4.7 กำรเข้ำถงึสำรสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้ จัดการ เลขานุการบริษัท 
ผู้บริหารอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการอาจจดั
ให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

5.4.8 กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
กรรมการผู้ จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย  (ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครัง้) ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการที่ ไม่เป็น
ผู้บริหารได้มีการประชมุระหวา่งกนั โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม จ านวน 4 ครัง้ 

 

 

 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 89  

 

5.5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

5.5.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้
อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดบัที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงาน  

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ข้อมลูผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจดัท าขึน้ ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เทียบเคียงได้ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ จ านวน 9 ทา่น เป็นจ านวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูป
ของคา่ตอบแทนรายเดือนและคา่ตอบแทนพิเศษตามอตัราซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้
กรรมการบางทา่นยงัได้รับคา่ตอบแทนในฐานะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย จ านวน 650,000 บาท 
โดยคา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะทา่นมีรายละเอียด ดงันี ้

                      หนว่ย : บาท 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

คา่ตอบแทนกรรมการ  
กรรมการและ 
กรรมการอิสระ  
บมจ. จีเอฟพีท ี

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 
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5.5.2 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณา               
ความเหมาะสมของคา่ตอบแทนผู้บริหารในแตล่ะปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ
บทบาทความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน
รายบคุคล ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร
และบริษัทชัน้น าในประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูผลส ารวจคา่ตอบแทนผู้บริหารที่มีการจดัท าขึน้ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้ บริหาร 
จ านวน 10 ทา่น รวมทัง้สิน้ 45,997,681 บาท (ไมร่วมผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี) 

5.6 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จดัให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และ
ประธานกรรมการบริหาร อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้
ในรายงานประจ าปี 

5.6.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัท ทัง้
รูปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้       

แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย6 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท และสง่เสริมให้มีการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั 
การด าเนินงานของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดงันี ้ 

1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3) การประชมุคณะกรรมการ  

4) การท าหน้าที่ของกรรมการ  

5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

7) ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย  

                                                 
6 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 ( เอกสารชดุท่ี 1 และชดุท่ี 4 ) 
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หวัข้อในการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) มีดงันี ้

1)  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2)  การประชมุของคณะกรรมการ 

3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินถึงการด าเนินงาน
ในปีที่ผา่นมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการแต่ละทา่นด าเนินการประเมิน
ทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ 
ทัง้นีส้ าหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะน ามาใช้
ในการปรับปรุงประสทิธิผลของการท างานของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการก ากบัดแูลกิจการ 

5.6.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ า  
ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย7  ซึ่งมีหวัข้อเก่ียวกบั โครงสร้างและคณุสมบตัิของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม 

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแตล่ะคณะกรรมการชดุย่อย ได้
ให้ความส าคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมิน
ถึงการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหาร       
ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และน าผลการประเมินไปหารือ            
ในท่ีประชมุคณะกรรมการ 

5.6.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประธำนกรรมกำรบริหำร 

หลักเกณฑ์ 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ าทกุปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ในหัวข้อเก่ียวกับ ความเป็นผู้น า การก าหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและ      
ผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและ
ความสมัพนัธ์กับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและ  

                                                 
7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 ( เอกสารชดุท่ี 3 ) 
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การควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย8 

ขัน้ตอน 

บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินถึงการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัส่งแบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารทัง้หมด  หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในท่ีประชมุคณะกรรมการ และก าหนดความเหมาะสม
ของคา่ตอบแทนตอ่ไป 

ส าหรับการด าเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัท แบบทัง้องค์คณะ และแบบรายบคุคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น ได้รับคะแนน       
การประเมินที่มากกว่าร้อยละ 90 ทุกรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา          
ในภาพรวม จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2560 ทีผ่า่นมา เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึน้ 

5.7 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

5.7.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ที่มีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่9 โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ 
เอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทเป็นผู้แนะน ากรรมการใหม่ให้ทราบ
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  

นอกจากนีย้งัให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5.7.2 แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งและกำรพัฒนำผู้บริหำร 

1) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอด
ต าแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูง    
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าถึงแผนสืบทอดต าแหน่ง 
เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคญั
ทกุระดบัอยา่งเหมาะสม 

 

                                                 
8 แบบประเมินผลงานของ CEO ศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554 
9 แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารเป็นประจ าทกุปี โดยสง่เสริมและอ านวย
ความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท 
ตลอดจน ผู้บริหารระดบัสงูอื่นๆ ในเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการ การปฏิบตัิหน้าที่ และการพฒันาความรู้
ด้านตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพในการด าเนินงาน และพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยในปี 2559 ที่ผา่นมา ได้มีการสนบัสนนุกรรมการ เลขานกุาร และผู้บริหารระดบัสงู ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมัมนา CG 
Forum ครัง้ที่ 3/2016 หวัข้อ “ทจุริตในองค์กร ภยัมืดที่ป้องกนัและควบคมุได้” จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
และการอบรมหลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) และหลกัสตูร How to Develop 
a Risk Management Plan จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

5.8 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ในการดูแลและควบคมุระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรายงานผลการ      
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การท ารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การสอบทาน
รายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  และนโยบาย รวมทัง้ ข้อสรุป/ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบตอ่การด าเนินการในด้านตา่งๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตัง้ นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 

2) พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิผา่นความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

3) สอบทานรายงานทางการเงิน  

4) ดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 

5) จดัท าแผนการตรวจสอบภายในทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 

6) ควบคมุงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน  

7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 

8) จดัท าหรือสอบทานงบประมาณประจ าปีของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

9) ฝึกอบรมพนกังานหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

10) ปฏิบตัิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

หมำยเหตุ: ข้อมลูของผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจ าปี 
2559 

 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 94  

 

5.9 เลขำนุกำรบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้  น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย ซึ่งได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และผ่านการอบรมหลักสูตรเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ  (หลักสูตร
ประกาศนียบตัรส าหรับเลขานุการบริษัท และหลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการบริษัท ตาม
มาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  ฉบับที่  4 พ.ศ. 2551 โดยเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ตัง้แต่วันที่  16 ตุลาคม 2551 มีหน้าที่และ           
ความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1) ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิ 

2) จดัการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อก าหนด
ทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3) จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติ    
อยา่งถกูต้องตามมติที่ประชมุ 

4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงาน           
การประชมุคณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ   

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ 

7) จดัอบรมและให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหม ่ 

8) เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ  

9) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

หมำยเหตุ: ข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงาน 56-1 ประจ าปี 2559 
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ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2559 ได้แก่ นายอ าพล จ านงค์วัฒน์ ทะเบียนผู้ สอบบัญชี           

รับอนญุาตเลขที่ 4663 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 

ส าหรับในรอบปีบัญชี 2559 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่ บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด               

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2559 จ านวนเงินรวม 2,720,000.00 บาท ดงันี ้
 คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ   จ านวนรวม     860,000.00  บาท 
 คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 5 บริษัท  จ านวนรวม  1,860,000.00  บาท 

2. คา่บริการอื่น (Non-audited fee) 

    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2559 
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

GFPT เร่ิมต้นเปิดเผยการด าเนินการด้านความยัง่ยืนขององค์กร ผา่นรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่บรรจุ

ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี ตัง้แต่ปี 2556 จากนัน้ได้เร่ิมจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน หรือ Sustainability 

Report ขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2558 ซึ่งมีการจดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และแสดงบนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยอ้างอิง

แนวทางการจัดท ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลกัสากลของ Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) 

Version 4 หรือ G4 

ในปี 2559 นี  ้บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการจัดท ารายงานตามแนวทางของ G4 ให้เป็นไป      

อย่างถกูต้อง ครบถ้วนตามหลกัมาตรฐานสากลให้มากยิ่งขึน้ โดยมีขอบเขตการรายงานข้อมลูเป็นรายปี  ครอบคลมุตัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อน าเสนอข้อมลูการด าเนินงานของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

อยา่งมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

โดยดาวน์โหลดรายงานแหง่ความยัง่ยืนปี 2559 ได้ที่ http://www.gfpt.co.th/cg_substainability.php?lang=th  

กำรบริหำรควำมยั่งยนื 

จากผลการวิเคราะห์ประเด็นส าคญัของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสี่ยงธุรกิจผนวกกับ 
พนัธกิจและกลยุทธ์ที่องค์กรก าหนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพฒันา ปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้มีการตระหนกัถึงความส าคญัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ทัง้กลุม่ลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น คูค้่า ชมุชนสงัคม 
และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลเุป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ตัง้ไว้และน าไปสู่การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม  

อีกทัง้ ยงัท าให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมัน่ในการสง่มอบคณุคา่และความรับผิดชอบท่ีมี ด้วยคณุภาพท่ีหลากหลาย 

เป็นค าตอบที่สร้างคณุคา่ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ “GFPT is the answer for quality”                                                                                                                                         

                  

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

กำรผลิตสินค้ำ 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ การผลิตสนิค้าอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเช่ือวา่การสง่มอบสินค้าที่ดี
มีคณุภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า ถือเป็นหวัใจส าคญัและเป็นพืน้ฐานในการพฒันาธุรกิจ
อยา่งยัง่ยืน ตลอดระยะการด าเนินงานกวา่ 30 ปี บริษัทฯ ได้พฒันาการผลิตสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปในหลายมิติ ทัง้การขยาย
ฐานการผลิตสู่ต้นน า้เพื่อเป็นผู้ ผลิตเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร การใช้เคร่ืองจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่อ        
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนือ้ไก่แปรรูป  การใช้วตัถุดิบอาหารสตัว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้เนือ้ไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี  
การพฒันาสตูรอาหารไก่และมีระบบการเลีย้งไก่เนือ้ที่มีประสทิธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทนุการเลีย้งไก่ที่ต ่าลง การตรวจรับรอง
มาตรฐานการบริหารคณุภาพการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปในทกุๆขัน้ตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลบัตัง้แต่แหลง่ที่มา
ของวัตถุดิบจนถึงมือผู้ บริโภคเพื่อให้ผู้ บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนือ้ไก่ของบริษัทฯ ในทุก
กระบวนการผลติ การพฒันาของบริษัทฯ ที่ผา่นมานัน้ มุง่เน้นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าและผู้บริโภค วา่สนิค้าเนือ้ไก่
แปรรูปปรุงสกุของบริษัทฯ มีคณุภาพดี มีความปลอดภยัทางด้านอาหารและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ในฐานะผู้น าธุรกิจกลุม่อตุสาหกรรมการผลติ และแปรรูป สนิค้าปศสุตัว์และเกษตรอยา่งครบวงจร จีเอฟพีทีจึงให้
ความส าคญัในเร่ืองของการควบคมุคณุภาพความปลอดภยัตลอดหว่งโซอ่าหาร บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ “คณุภาพและความ
ปลอดภยัทางด้านอาหาร” เป็นพืน้ฐานส าคญัยิ่งของการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบคุลากรท่ีมีคณุภาพ ควบคู่
ไปกบัมาตรการเข้มงวดในการประกนัคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตัง้แต่วตัถดุิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และ
สื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเร่ืองการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลกัโภชนาการที่ดี โดย       
ยดึหลกัในการด าเนินงาน ดงันี ้

ประกันคุณภำพ และควำมปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อำหำร 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพและความปลอดภยัในวตัถดุิบและผลติภณัฑ์ทกุชนิด จึงได้เช่ือมกระบวนการ
ผลิตเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ตัง้แต่ธุรกิจอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ ธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่   
เข้ากบัระบบควบคมุคณุภาพแบบครบวงจรจากฟาร์มสูผู่้บริโภค และให้มีการทดสอบคณุภาพทัง้ทางกายภาพและชีวภาพ   
ในแต่ละกระบวนการผลิต ตัง้แต่การคดัเลือกวตัถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนสง่และการจ าหน่าย เพื่อให้เนือ้ไก่
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้มีการด าเนินงานในการควบคุม
คณุภาพในแตล่ะขัน้ตอนการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่ส าคญั ดงันี ้

โรงงานผลิตอาหารสัตว์  

โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเร่ิมต้นของคุณภาพความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติกำรอำหำรสัตว์”          

ที่โรงงานอาหารสตัว์ของบริษัทฯ ทัง้ 2 แห่ง เพื่อท าหน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดบัที่เพียงพอ
เหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสตัว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของหน่ วยงาน
ภาครัฐ ทัง้นี ้ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นย า และได้ผ่านการรับรอง
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ความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ ISO 17025 (General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฟาร์มเลี้ยงไก่ 

ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้เป็นกระบวนการหลกัในการผลติไก่เนือ้แบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนือ้มีชีวติเป็นทรัพย์สนิท่ีมีความส าคญั
อยา่งมาก ไก่เนือ้ของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน า้อยา่งเพียงพอ ได้รับการดแูลตามหลกัสวสัดิภาพสตัว์ อยูใ่น
สภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสม  (Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทัง้  บ ริษัทฯ ยังจัด ให้มี              
“ฝ่ำยวิชำกำรสัตว์บก” เพื่อท าหน้าที่ในการดแูลสขุภาพสตัว์ วางมาตรการป้องกนัโรค ก าหนดและควบคมุการใช้ยาวคัซีน
และเคมีภณัฑ์ระหว่างการเลีย้งไก่เนือ้อย่างถกูต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสตัวแพทย์ขึน้ทะเบียนกบั
กรมปศุสัตว์ ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้าน     
สขุภาพสตัว์และการป้องกนัโรคแก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

โรงงานแปรรูปเน้ือไก่ 

โรงงานแปรรูปเนือ้ไก่มีความส าคญัมากเนื่องจากเป็นปลายทางในการผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลกูค้าและผู้บริโภค ดงันัน้ 
ความปลอดภยัอาหารและคณุภาพเนือ้ไก่จึงได้รับการควบคมุดแูลอย่างเข้มงวดในทกุขัน้ตอนการผลิตก่อนสง่ผลิตภณัฑ์ 
ไปยงัลกูค้าและผู้บริโภค นอกจากการมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP HACCP 
ฯลฯ บริษัทฯ จดัให้มีฝ่ายห้องปฏิบตัิการ ซึ่งประกอบด้วย “ห้องปฏิบัติกำรทำงเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง 
คณุค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ“ห้องปฏิบัติกำรทำงจุลชีววิทยำ” เพื่อทดสอบเชือ้จุลินทรีย์ที่ก่อโรคและ   
ไม่ก่อโรค การตกค้างของยาปฏิชีวนะ เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความปลอดภยั โดย    
ฝ่ายห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรอง
ความสามารถของห้องปฏิบตัิการทดสอบและสอบเทียบ  โดยได้รับครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนัน้ได้มีการขยายงาน 
และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึน้เร่ือยมา ซึ่งล่าสดุเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายห้องปฏิบัติการของ
บริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถรวมทัง้สิน้  78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภทตวัอย่าง โดยเป็นการมุง่เน้นในวิธีการ
ทดสอบที่ให้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้า และยังได้มีการพัฒนาวิธีการทดสอบ        
ขึน้ใหม่ที่ลดการใช้สารเคมี เพื่อลดภาระการจัดการสารเคมี และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผลการทดสอบ           
ที่ถกูต้อง แมน่ย าเช่นเดิม  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รับการขึน้ทะเบียนห้องปฏิบตัิการที่มีความสามารถตามข้อก าหนดคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025: 2005 ของส านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
ห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสตัว์ ของกรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
ท าให้บริษัทสามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าที่ออกโดยห้องปฏิบตัิการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate จากกรม  
ปศสุตัว์ได้ รวมถึงที่ผา่นมาบริษัทฯ ยงัได้รับประกาศเกียรติคณุ และรางวลัความส าเร็จตา่งๆ อนัได้แก่ 

Environmental Enrichment ในการเลีย้งไก่ คือ การเสริมสร้างสวสัดิภาพสตัว์ให้กบัไก่ โดยการเสริมสภาพแวดล้อม
ที่ดี เสริมอุปกรณ์เพื่อให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและสญัชาตญาณของสตัว์ เช่น จัดหากองฟางหรือหญ้า  
ให้ไก่ได้เดิน นอน หรือจิกก้อนฟาง เพื่อสร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด และ
ความกลวัในไก่ได้ 
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 ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ าปี 2554     

“ระดบัเงิน” จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

 ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ าปี 2556     

“ระดบัทอง”จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ  

 ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการร่วมมือการทดสอบทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ าปี 2556 จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ  

 โลป่ระกาศเกียรติคณุ ห้องปฏิบตัิการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเดน่ ประจ าปี 2556 จากส านกังานมาตรฐาน

สนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.)  

ซึ่งรางวลัแห่งความส าเร็จทัง้หมดนีไ้ด้แสดงถึงการพฒันาและการรักษามาตรฐาน และท าให้ เกิดการไว้วางใจจากลกูค้า 
และผู้บริโภคมาอยา่งตอ่เนื่อง 

มำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพ 

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปในทุกๆ ขัน้ตอนการผลิต โดยทัง้ที่เป็น  
การตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลกูค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่
ลกูค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทัง้อาหารสตัว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนือ้ไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสกุ จะเป่ียม      
ไปด้วยความเช่ือมัน่ในคณุภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดบัสากลจากหน่วยงานให้กบัการรับรองและกรมปศสุตัว์ 
ตา่งๆ ดงันี ้
 GMP (Good Manufacturing Practice)  
 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)  
 BRC Global Food Safety Standard : The British Retail Consortium  
 ISO 9001 (Quality Management System)  
 ISO 14001 (Environmental Management System)   
 ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)   
 Genesis GAP  
 HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)   
 RSPO Supply Chain Certification Systems   

 

ตรวจสอบย้อนกลับได้จำกแหล่งที่มำก่อนถงึมือผู้บริโภค 

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่ส าคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้ บริโภค            
ถึงผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคณุภาพและปลอดภยั รวมถึงเป็นเคร่ืองยืนยนัขีดความสามารถของการด าเนินธุรกิจในระดบั
สากลโดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ในทกุขัน้ตอน (Traceability) ด้วยการเช่ือมโยงข้อมลูจาก
เทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสตัว์เข้ากบัการจดัการฟาร์มที่ทนัสมยั และผสานต่อกบัการผลิตของโรงงานอาหาร
แปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล ท าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้จากผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทาง
แหลง่ที่มาของวตัถดุิบ 
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ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงผลิตภณัฑ์จากโรงงาน เข้ากบักระบวนการ
ขนสง่และกระจายสินค้าสูล่กูค้า และผู้บริโภค จึงท าให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภณัฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร 
โดยหากพบวา่มีปัญหาใดๆ เกิดขึน้กบัลกูค้าและผู้บริโภค อนัมีสาเหตมุาจากผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะท าการ
เรียกคืนผลติภณัฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ถกูต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมัน่ใจได้วา่ผลติภณัฑ์มีความปลอดภยัตอ่การบริโภค 
100%  

หลักสวัสดิภำพสัตว์ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองสวสัดิภาพสตัว์ในการด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์มเลีย้งไก่ของบริษัทฯ ได้
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีส าหรับสตัว์ (Good Agriculture Practices : GAP) ตลอดจนมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิที่ดีทางด้านสวสัดิภาพสตัว์ การขนสง่สตัว์ทางบกของส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแหง่ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวสัดิภาพสตัว์ปีกส าหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน  
Genesis GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าส าหรับการผลิตเนือ้ไก่เพื่อการส่งออกตลอด  
หว่งโซ่อปุทาน ภายใต้มาตรฐานดงักล่าว ซึง่บริษัทฯ ได้ด าเนินการทกุขัน้ตอนโดยค านงึถึงความสขุของไก่ตลอดระยะเวลา
การเลีย้ง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลีย้งจะต้องมีอิสระจากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลีย้งที่ให้อาหารและน า้เพียงพอ)        
มีอิสระจากความอึดอดั(สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือ 
เป็นโรค (มีระบบการป้องกนัโรคที่ดี การจบัไก่แต่ละครัง้เป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาติ มีอิสระ
จากความกลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการเลีย้งดูที่ไม่ท าให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่          
ก่อนเข้าโรงเชือด) 

จากการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบตัิของกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
กฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสตัว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ครอบคลุมตัง้แต่การเลือกสถานที่      
การจัดการเลีย้งอาหารและการให้อาหาร การจัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเก่ียวผลผลิต         
การขนสง่สขุอนามยัฟาร์ม การจดบนัทึกข้อมลูและการฝึกอบรมพนกังานนัน้ บริษัทฯ จึงมัน่ใจและรับรองได้ว่าผลิตภณัฑ์
ของบริษัทฯ มาจากฟาร์มที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์ โมนเร่ง         
การเจริญเติบโต ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ 

ระบบควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองระบบความปลอดภยัทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกนัโรคระบาดสตัว์ โดยจดั
ให้มีการบริหารจดัการสขุอนามยัอยา่งเข้มงวดในทกุขัน้ตอน อาทิเช่น 

 อาหารไก่ : บริษัทฯ มีผู้ เช่ียวชาญด้านโภชนาการอาหารสตัว์เพื่อท าการวิจัยและพัฒนาสตูรอาหารสตัว์ มีระบบ     
การผลิตอาหารสตัว์ที่ทนัสมยั ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์จึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
และความปลอดภยัตอ่สตัว์ในแตล่ะช่วงอาย ุ

 การเลี้ยงไก่เน้ือ : บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ(Evaporative Cooling System) มีระบบการให้
อาหารและน า้อตัโนมัติ มีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกันสตัว์พาหะน าโรคต่างๆ ตลอดจนน าระบบ  
กล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดแูลความเป็นอยูข่องไก่เนือ้ 
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 บุคคลและยานพาหนะ : บริษัทฯ ได้ก าหนดระเบียบข้อบงัคบัอย่างเข้มงวดส าหรับการเข้าฟาร์มของบคุลากรและ
ยานพาหนะ ซึ่งอนญุาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เก่ียวข้องกบัการเลีย้งไก่และพืน้ที่ที่เลีย้งไก่
เท่านัน้ โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลีย้งไก่จะต้องผ่านน า้ยาฆ่าเชือ้ อาบน า้สระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์ม
จดัเตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชือ้เช่นเดียวกัน เพื่อมัน่ใจได้ว่าจะไม่มีพาหะน าโรค ฝุ่ นละออง และ     
สิง่ปนเปือ้นจากภายนอกเข้าไปท าอนัตราย และก่อให้เกิดโรคกบัสตัว์เลีย้งภายในฟาร์ม 

ระบบคอมพำร์ทเมนต์ 

เพื่อเป็นการป้องกนัความเสี่ยงในการเกิดไข้หวดันก บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามประกาศของกรมปศสุตัว์เร่ืองระบบ
คอมพาร์ทเมนต์ในอตุสาหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดงันี ้
 จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Biosecurity Management) ตามหลักการ

วิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตที่ต้องควบคมุหรือ HACCP ส าหรับโรคไข้หวดันก 
 มีการเฝ้าระวงัโรคไข้หวดันกในฟาร์ม และพืน้ท่ีกนัชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance) 
 มีการควบคมุโรคไข้หวดันกในฟาร์ม และพืน้ท่ีกนัชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 จดัให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability)  

จากความตัง้ใจ เอาใจใสท่กุขัน้ตอนกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานสากล ในปี 2559 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับ
ที่ดีจากลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศมาโดยตลอด ดงัจะเห็นได้จากการรับรู้รายได้และก าไรสะสมของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง (รายละเอียดปรากฏดงัหวัข้อ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ) ประกอบกบัระดบัความพงึพอใจ
ของลกูค้าที่อยูใ่นระดบัสงูมาโดยตลอด รวมถึงปริมาณข้อร้องเรียนจากลกูค้าที่ลดลงตอ่หนว่ยการผลติ (พนัตนั) ดงันี ้
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2. เป็นที่ท ำงำนคุณภำพที่พนักงำนเหน็ถงึควำมม่ันคงและควำมไว้วำงใจในอนำคต 

นโยบำยด้ำนแรงงำนสัมพันธ์  

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และจัดสภาพการท างานของพนักงาน            
ให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนกังานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกระดับ 
ผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตวัอย่างที่ดีของพนกังาน รวมถึงการสง่เสริมกิจกรรมพนกังาน เพื่อสร้างสมัพนัธภาพ   
ที่ดี 

กำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อ
พนกังานทกุระดบั ทัง้ในเร่ืองของการก าหนดคา่ตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนกังาน การฝึกอบรม การพฒันาฝีมือ
แรงงาน สขุภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภยั ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจดัให้มีฝ่าย
แรงงานสมัพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรมแรงงาน
สมัพนัธ์ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นโยบำยกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ    
เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกับการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน   (Forced Labour) ต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน
พืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย 
ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และ
สง่เสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล 
คุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
พิจารณาชดเชยคา่เสยีหายให้ไมต่ ่ากวา่อตัราที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 

นโยบำย Social Accountability  

 บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรด าเนินธุรกิจต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานสากล “เร่ืองจริยธรรมของผู้ ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท า งานในระบบ Social 
Accountability” โดยมีการก าหนดนโยบาย Social Accountability ไว้คือ  
“ปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการตอ่พนกังาน”  

โดยก าหนดแนวทางด าเนินการให้บริษัทฯ ด าเนินการปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ตามหลกัปฏิญญาสากลวา่ด้วยหลกั
สทิธิมนษุยชน ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการตอ่พนกังาน
ในสถานที่ท างาน ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานในการท างานที่ดี มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อมตามที่เป็นไปได้ และจดัให้มีการอบรม การสือ่สาร การตรวจติดตาม การทบทวนอยา่งตอ่เนื่อง 
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ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี 
(Good Labour Practices: GLP) และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานวา่เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย เป็น
เคร่ืองยืนยนัจากหนว่ยงานทางการภายนอก แสดงถึงการท่ีบริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่แรงงานและบคุลากรทกุระดบัอยา่งเป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ อีกทัง้ บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน         
อนัเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณี
พิพาททางกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน การบงัคบัใช้แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค และการ
ด าเนินธุรกิจการค้าแตป่ระการใด  

กำรจ้ำงงำน (Employment) 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จ ากดัหรือกีดกนัในเร่ืองของเพศ เชือ้ชาติ 
ศาสนา และวฒันธรรม  

ในปี 2559 บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีพนักงานทัง้หมด จ านวน 5,144 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับ
การศกึษา และลกัษณะการปฏิบตัิงานท่ีหลากหลาย 
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อัตรำกำรคงอยู่ของพนักงำน หลังกำรใช้สิทธ์ิลำคลอด 

ในปี 2559 พนกังานหญิงจ านวน 2,958 คน มีพนกังานหญิงใช้สิทธ์ิลาคลอด 105 คน ซึ่งภายหลงัการใช้สิทธ์ิ
กลบัเข้าท างานตามปกติจ านวน 85 คน คิดเป็น อตัราการคงอยู่ของพนกังาน หลงัการใช้สิทธ์ิลาคลอดร้อยละ 81 ของ
พนกังานหญิงใช้สทิธ์ิลาคลอด    

 
 

นโยบำยกำรส่งเสริมผู้พิกำร 

บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึง การยกระดบัการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึน้ และเพื่อเป็นการสง่เสริมให้คนพิการ
ได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสงัคมที่ต้องให้การอปุการะเลีย้ง
ดู รวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลงัส าคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป 
โดยเฉพาะกลุม่คนพิการที่อยู่ในกลุม่วยัแรงงาน ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 มีวตัถุประสงค์เพื่อสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบญัญัติเพื่อก าหนดมาตรการส าคญัเก่ียวกับ
การสง่เสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท าของคนพิการ  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 
และมาตรา 35 โดยมีการรับผู้พิการเข้าท างานในแผนกต่างๆ ร่วมกบัการให้สมัปทานจดัสถานท่ีจ าหนา่ยสินค้า จ้างเหมา
บริการลา่มภาษามือ และผู้ดูแลคนพิการ รวมจ านวน 52 คน คิดเป็นอตัราสว่นระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 
คน ตามที่กฎหมายก าหนด  

 
 

นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมัย 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่สนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานที่ท างาน  
ที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกนัอบุตัิเหตุที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึก
ด้านความปลอดภยั อีกทัง้มีการให้ความรู้ผา่นการฝึกอบรม และสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัที่ดี (และไมท่ าการใด
ที่เป็นผลร้ายตอ่สขุภาพ อนามยัแก่ลกูค้า) รวมถึง ดแูลสถานท่ีท างานให้ถกูสขุลกัษณะ และมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ  
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กำรป้องกนัโรคร้ำยแรง  

บริษัทฯ ได้ด าเนินการในการป้องกนัเก่ียวกบัโรคร้ายแรงต่างๆ โดยการให้ความรู้ การให้ค าปรึกษา การฝึกอบรม
จากบคุลากรเช่ียวชาญ พร้อมทัง้การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่และกิจกรรมให้แก่พนกังาน และชุมชน รวมถึงการด าเนินแผน
ป้องกนัโรคระบาดโดยการฉีดวคัซีนให้แก่พนกังานเป็นประจ าทกุปีอีกด้วย 

กำรป้องกนัอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีจิตส านึกด้านความปลอดภยั ทัง้ด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมและ
สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่งจากการท างาน เพื่อจดัท าแผนป้องกนัอบุตัิเหตุ
จากการปฏิบตัิงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตเุพื่อป้องกนัมิให้เกิดอุบตัิเหตุซ า้ และมีการรณรงค์ให้ด าเนินโครงการ
สร้างจิตส านกึด้านความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง 

 โครงกำร NEAR MISS: บริษัทฯ ได้จดัท าแผนป้องกนัอบุตัิเหตจุากการปฏิบตัิงาน เน้นการค้นหาสาเหตปุ้องกนัมิให้
เกิดอบุตัิเหตซุ า้ และสง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่งจากการท างาน  

 โครงกำรกิจกรรม 5ส. :บริษัทฯ ได้จดัให้พนกังานทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของ
ส านกังาน และบริเวณที่ปฏิบตัิงาน 

 โครงกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เร่ือง          
ความปลอดภยัเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้นพนกังานให้ตระหนกัถึงอบุตัิเหตใุนการปฏิบัติงาน 
เช่น นิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยัในการท างาน ครัง้ที่ 16 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 20-21 ธนัวาคม 2559 ที่ผา่นมา 

 โครงกำรจัดฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย :บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการให้
ความรู้เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ในการปฏิบตัิงานและวิธีปฏิบตัิในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ไมค่าดฝัน 

 โครงกำรวำรสำร สำนควำมรู้ควำมปลอดภัย : บริษัทฯ จดัให้มีการท าวารสาร เพื่อประชาสมัพนัธ์ถึงมาตรฐาน
ความปลอดภยัที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัดท าขึน้เป็นประจ าทุกเดือน มีการสื่อสาร  
ผา่นทาง Intranet ของบริษัทฯ และยงัจดัท าเป็นวารสารแจกให้กบัพนกังานทัว่ไป 

 

           
 
 
              
                  

 

 

          

การอบรมขบัขี่รถโฟล์คลฟิท์ การอบรมผู้ปฏิบตัิงานไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั
ในการท างาน ระดบัหวัหน้างาน 
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อัตรำกำรหยุดงำนจำกกำรบำดเจ็บ 

ตามที่บริษัทฯ มีการรณรงค์เร่ืองความปลอดภัยในการท างานมาโดยตลอด ท าให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีอตัราการเกิด
อบุตัิเหต ุและอตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บลดลงอยา่งตอ่เนื่อง  

 
 

ฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้น 
 

ฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินอคัคีภยัและอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2559 

การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินรังสร่ัีวไหล การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีร่ัวไหล 
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อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บ (ครัง้) 

  ไม่หยุดงำน หยุดงำนไม่เกิน 3 วนั หยุดงำนเกิน 3 วนั 
  ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

2557 5 4 9 35 25 60 19 17 36 

2558 2 2 4 46 26 72 14 8 22 

2559 1 2 3 34 17 51 18 21 39 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียนและกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของพนักงำน  

บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนของพนกังาน และกระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทัง้ 
ยงัได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน ดงันี ้

ช่องทำงกำรรับเร่ือง 

ผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเร่ืองที่จะร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ และสง่มายงัคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ 

1. ตู้ รับข้อร้องเรียนที่ติดตัง้อยูภ่ายในโรงงาน 

2. หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯที่ ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายงัฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อส่งต่อ

ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป  

กำรด ำเนินกำรเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนและด าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบ    
จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะแจ้งผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ 
ผู้ ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
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มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับของผู้ร้องเรียน 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิด ช่ือ ที่อยู ่หรือ
ข้อมลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั 
โดยจ ากัดเฉพาะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ที่จะเข้าถึงข้อมูลดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้ ได้รั บ
ข้อมูลจากการปฏิบตัิหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของ      
ผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นท่ีไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้า  
ในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส าหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
ประกันสงัคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทัง้พนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือส าหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทัง้เงินช่วยเหลือ
ประเภทตา่งๆ เช่น เงินช่วยเหลอืพนกังาน ส าหรับคา่พิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสยีชีวิตของพนกังาน ทนุการศกึษาส าหรับ
บตุรพนกังาน เป็นต้น 

นอกจากนี ้การค านึงเร่ืองความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือเวลาการปฏิบตัิงาน ก็เป็นสิ่งส าคญัที่บริษัทฯ 
ตระหนกัถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวสัดิการช่วยเหลือที่พักอาศยับริเวณใกล้ที่ท างานจ านวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร 
ประกอบด้วยห้องพกัมากกว่า 1,750 ห้องพกั พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภยั และสาธารณูปโภคต่างๆอย่างครบครัน 
รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลีย้งเด็ก ที่มีมาตรฐานได้รับใบอนุญาตจัดตัง้สถานรับเลีย้งเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลาน             
ของพนกังาน ในขณะท่ีพนกังานปฏิบตัิงานด้วย 
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กำรพัฒนำควำมรู้ศักยภำพของพนักงำน 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนกังานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ศกัยภาพ มีทศันคติที่ดี มีคณุธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา  การ  
ดงูาน เพื่อให้พนกังานได้รับการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริษัทฯ เน้นการเลื่อนต าแหน่งจากภายใน และมีการ
ประเมินผลการท างาน ซึง่เป็นปัจจยัที่ส าคญัส าหรับการเติบโตของธุรกิจอยา่งมัน่คงและแข็งแกร่ง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้สนบัสนนุการพฒันาองค์กรและทรัพยากรบคุคล โดยเน้นกระบวนการท างานท่ีมีประสทิธิภาพ 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน      
ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ การพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท างานของพนกังาน ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้จดัการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ภาวะผู้น าพลงักลุม่ หลกัสตูรระบบบริหารคณุภาพ เป็นต้น 

กำรฝึกอบรม 

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลกัสตูรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทาง
ขององค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของบคุลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง 
ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้านบริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกเหนือจากนัน้ บริษัทฯ   
ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 
(ฉบบัปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนกังาน ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการ
สมัมนา ดูงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และน ามาประยุกต์ใช้      
เพื่อพฒันาองค์กร  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีจ านวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทัง้หมด 653,676 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรม
พนกังานเฉลี่ยอยู่ที่ 99 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลกัสตูรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลมุทกัษะที่จ าเป็น เช่น หลกัสตูร   
การพัฒนาระดับผู้บริหาร (Executive Development Program), ผู้บริหารอาวุโส (Senior Executive Program), ความ
ปลอดภยัในการท างานระดบัเจ้าหน้าที่, Defensive Driving, การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (CG), การบริหารความเสี่ยง, หลกัสตูรด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 
เป็นต้น 

 
จ านวนชัว่โมงในการอบรม (ชัว่โมง)  

ปี 2557* ปี 2558* ปี 2559 
438,364 549,175 653,676 

  หมายเหต ุ: * มีการปรับปรุงตวัเลขปี 2557 และปี 2558 ตามระบบการจดัการฐานข้อมลูปัจจบุนั 
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3. เป็นหลักทรัพย์คุณภำพท่ีผู้ถือหุ้นรับทรำบถงึธรรมำภบิำล และเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภำพท่ีคู่ค้ำเช่ือถือในจริยธรรม 

นโยบำยกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค านึงถึงความ
รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ตัง้แตผู่้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูส่ญัญา ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงัสง่เสริม
การแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุ กขัน้ตอน 
(Business Chain) (รายละเอียดอยูใ่น คูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ) 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเช่ือมัน่วา่ระบบการ
บริหารจดัการท่ีดี  การมีคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสยัทศัน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคมุและ
การถ่วงดุลอ านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของ         
ผู้ ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส าคญัในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสงูสดุให้แก่     
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว  

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และข้อก าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ เป็นประจ าทกุปี 
เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 

ท าให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ตามโครงการ Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับสญัลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 
จ านวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 91% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ร่วมกับ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 จัดโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ท าให้บริษัทฯ ได้รับรางวลั Investors’ Choice Award ครัง้ที่ 3 ประจ าปี 
2559 ส าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับคะแนนคณุภาพในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น (AGM) เต็ม 100% เป็นเวลา 5 ปี ตอ่เนื่อง 
(2555 - 2559) 

นโยบำยก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระท าความผิด หรือกระท าการใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดูแล อาทิเช่น ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตอ่ยา่งใด 
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นโยบำยจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ยดึหลกัการด าเนินธุรกิจอยา่งซื่อสตัย์ สจุริต มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน 
ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ขง่ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อยา่งเทา่เทียมกนั โดยก าหนดและเปิดเผยแนวทางการสง่เสริมให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน เกิดการปฏิบตัิตามไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ดงันี ้

กำรจัดกำรและกำรรักษำจริยธรรมธุรกิจ 

 กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ ท่ีขดัตอ่จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาและด าเนินการ
ตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระท าดงักลา่วขดัต่อระเบียบ และข้อบงัคบัการท างานด้วยแล้ว บริษัทฯ 
จะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี ้เมื่อเข้าเป็นพนกังานและเมื่อมี
การเปลีย่นแปลง 

 ผู้บริหารและผู้บงัคบับญัชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดสอ่ง
ดแูล และสง่เสริมผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้ปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจที่ก าหนด 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คูม่ือ
จริยธรรมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานสรุปผลการประชุม
ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

กำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็น
หรือถูกกดดนั/บงัคบัให้กระท าใดๆ ที่เป็นการขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชา หรือผู้บริหาร
ระดบัสงู หรือคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ แล้วแตก่รณี 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมลูความลบัและคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอยา่งดี และผู้รายงานไมต้่องรับโทษใดๆ 
หากกระท าด้วยเจตนาดี 

นโยบำยกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 
เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ ท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้
เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และไม่น า
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
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กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญและยังมิได้เปิดเผย                 
สูส่าธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ อยา่งเด็ดขาด  

นโยบำยกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ   

บริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า    
จะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สนิทางปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ
เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่าน           
การตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การสง่เสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูที่
ใช้ในการปฏิบตัิงานวา่ไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น   

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ และยื่นเอกสารขอการรับรองสถานะการเป็นสมาชิกโครงการ Collective 
Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต พร้อมได้มีการจดัการบริหารความเสีย่ง ในเร่ืองการทจุริต 
คอร์รัปชนั และก าหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมี
ก าหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตัง้แต่ขัน้ตอนการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ตลอดจนมีการวางแผนพัฒนาการ
รณรงค์เร่ืองการปฏิบตัิการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัไปยงัองค์กรผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในอนาคตตามล าดบัด้วย ซึ่ง
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการรณรงค์ สง่เสริมให้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ในกลุม่บริษัทจีเอฟพีที ร่วมปฏิบตัิตามนโยบาย
การตอ่ต้านทจุริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนด าเนินการสง่เสริมให้คูค้่า และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏิบตัิตาม
โครงการ Collective Action Coalition : CAC ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชนัเป็นล าดบัตอ่ไป 

นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  

“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ด าเนินการหรือ

ยอมรับการทุจริตและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง 

ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน ทัง้ที่เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวั

เงิน โดยนโยบายการต่อต้านการทจุริตและการคอร์รัปชนันีค้รอบคลมุถึงทุกธุรกิจและทกุหน่วยงานทัง้ภายนอก

และภายในที่เก่ียวข้องกบับริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิ

ตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการคอร์รัปชนันีอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และ

ข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของทางบริษัทฯ 

และข้อก าหนดของกฎหมาย” 

โดยรายละเอียด ค านิยาม ข้อพึงปฏิบตัิ ช่องทางการแจ้ง และการรับเร่ืองร้องเรียนการทจุริต และการคอร์รัปชนั 
ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th)  

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกบั
การต่อต้านการแข่งขนั การท าลายความน่าเช่ือถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน
ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่ องจากการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

http://www.gfpt.co.th/
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4. เป็นผู้ประกอบกำรคุณภำพที่ชุมชนสำมำรถพึ่งพิง 

นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibility; CSR) ภายใต้หลักพืน้ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย              
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้น าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดลุยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน        
ทกุรูปแบบ จากผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ทกุกลุม่ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

 ติดต่อกรรมกำรอิสระ 
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

 ติดต่อกรรมกำรบริษัท 
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

 ติดต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

 

mailto:independentdirectors@gfpt.co.th
mailto:bod@gfpt.co.th
mailto:cg@gfpt.co.th
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โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ท่ีได้รับแจ้งเบาะแส 
หรือรับเร่ืองร้องเรียนตา่งๆ จากผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทฯ จะท าการพิจารณาเบือ้งต้นว่า เร่ืองที่ได้รับร้องเรียนเข้าขา่ยประเภท
ใด หากเร่ืองที่ร้องเรียนเก่ียวข้องกับหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเร่ือง
ร้องเรียน จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการพิจารณาด าเนินการ รวบรวม
หลกัฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเร่ืองนัน้ๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดงักล่าวเข้าข่ายการกระท าผิด  ทุจริต 
(Fraud) หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หนว่ยงานท่ีรับเร่ืองจะด าเนินการประสาน เสนอเร่ืองให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ร่วมด าเนินการ และน าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

กำรมีส่วนร่วมพัฒนำเยำวชน ชุมชน และสังคม  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สรุปได้ดังนี ้

1.  ส่งเสริมเยำวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภำพ 

บริษัทฯ เช่ือว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลกัของสงัคมที่ดีในวนัหน้า” ดงันัน้ บริษัทฯ จึงตระหนกัถึงความส าคญั
ของเด็กและเยาวชน นอกจากการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ และการมอบทุน พร้อม
อปุกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ดงัเช่นโครงการสนบัสนุนไข่เพื่ออาหารกลางวนั ส าหรับโรงเรียนบ้าน
หมื่นจิต จงัหวดัชลบรีุ เพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวิตนกัเรียนระดบัชัน้อนบุาลและประถมศึกษาในพืน้ที่ใกล้เคียง และโครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนกังานกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานที่ดีอย่างยิ่งแล้ว 
บริษัทฯ ยงัส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสงัคมทัง้ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาความรู้ของ
เยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคณุภาพทางสงัคม ตลอดจนสนบัสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ
ตา่งๆ รวมจ านวนทัง้สิน้ 52 กิจกรรมดงัเช่น กิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ณ ชมุชนและโรงเรียนตา่งๆ รวม 26 แหง่ และกิจกรรม
สง่เสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้านต่างๆ เช่น โครงการ " จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน ป่ันไปโรงเรียน" - รร.ละมูลรอดศิริ, 
กิจกรรม "เติมฝัน ปันรัก"-สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั, สนบัสนนุซ่อมบ ารุงอาคารโรงเรียน
บ้านไม้ขาว จ.ภูเก็ต, สมทบทุนสร้างห้องสุขาให้กับนักเรียนและสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนใหม่ โรงเรียน             
วดัถ า้ตะโก อ.ทา่วุ้ง จ.ลพบรีุ  เป็นต้น 

2. สร้ำงสังคมที่ดี หน่ึงในภำระกิจที่ส ำคัญ  

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมในถ่ินชนบท และทุรกันดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก     
ภยัพิบตัิต่างๆ และมีนโยบายสง่เสริมให้คณุภาพชีวิตชุมชน ทัง้ชมุชนโดยรอบและชุมชนหา่งไกล มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จึงมีการด าเนินการตา่งๆ ผา่นกิจกรรมที่บริษัทฯ จดัท าขึน้เอง และ/หรือ ผา่นหนว่ยงานภาครัฐ องค์กร
การกศุลและองค์กรเอกชน รวมทัง้สิน้ 79 กิจกรรม  ดงัเช่น การจดักิจกรรมวนัรักษ์โลก (โยน EM Ball เพื่อเพิ่มออกซิเจนใน
คลองร่วมกบัผู้ใหญ่บ้านและในชมุชนบริเวณใกล้เคียงที่ตัง้โรงงาน), ร่วมกิจกรรมปลกูป่า โครงการลกูพระดาบส, สนบัสนนุ
โครงการอนุรักษ์เต่าทะเลอย่างยัง่ยืน "ปล่อยเต่าคืนถ่ิน ถวายภูมินทร์ ราชินี " ร่วมกับ กอ.รมน.จ.สตูล, โครงการพฒันา
เครือขา่ยการพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค โดย อย. สมทุรปราการ, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น          

3. ท ำนุบ ำรุงศำสนำ และวัฒนธรรมไทย 

ศาสนาและวฒันธรรมเป็นสถาบนัทางสงัคมที่ส าคญัซึง่มีอิทธิพลในการก าหนดความเช่ือ คา่นิยม และพฤติกรรม
อนัเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสงัคม บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าสงัคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 115  

 

จิตใจ จึงให้ความส าคญักับการมุ่งมั่นส่งเสริมและท านุบ ารุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนบัสนุนศิลปวฒันธรรมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสงัคมด้านท านุบ ารุงศาสนา และวฒันธรรมไทย และร่วมกิจกรรมผ่านหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรการกศุลและองค์กรเอกชนตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 79 กิจกรรม    

 ตวัอยา่งภาพกิจกรรมวนัเด็ก 

        

ตวัอยา่งภาพกิจกรรมประจ าปีของพนกังานท่ีร่วมใจกนับริจาคโลหิต และการบริจาคช่วยผู้ประสบภยัพิบตัิตา่งๆ 

            

ตวัอยา่งภาพกิจกรรมปลกูป่า และกิจกรรมวนัรักษ์โลก 

 

 

 

    

ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการประชมุร่วมกนัระหวา่งผู้ประกอบการและชมุชน  

                 

             ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการท านบุ ารุงศาสนา 
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5. เป็นธุรกิจคุณภำพที่มีกำรด ำเนินงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

นโยบำยสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการควบคมุและป้องกนัมลพิษ และปรับปรุงระบบการจดัการ
สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง จึงได้ก าหนดนโยบายสิง่แวดล้อมไว้ ดงันี  ้

“ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องสิง่แวดล้อม ปฏิบตัิตามขอัผกูมดับงัคบั 

ร่วมสร้างจิตส านกึรักษ์สิง่แวดล้อม และรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

นโยบำยกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนบัสนนุและสร้างจิตส านึกแก่พนกังาน รวมถึง  
ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลกัดันการด าเนินการตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้ทกุหน่วยงานต้องด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และตามกฎหมายก าหนด จาก
นโยบายสูก่ารปฏิบตัิด้านสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระ
ด้านการจัดการพลงังานตามระบบมาตรฐานสากล และสนบัสนุนให้มีการสื่อสารถึงการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน
สิง่แวดล้อมผา่นช่องทางการสือ่สารตา่งๆ ทัง้ภายในองค์กรและสูส่าธารณชนภายนอก  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ดงันี  ้

กำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพราะถือเป็นต้นทุนและ  
ต้นทางที่ส าคญัของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศของโลกด้วย ดงัเช่น โครงการลดปริมาณขยะจากถงุพลาสติก ซึง่เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิด
ความระมดัระวงั ลดความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานขัน้ตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิน้เปลืองและปริมาณขยะ
จากถงุพลาสติกได้ 
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ทรัพยำกรน ำ้  

ทรัพยากรน า้เป็นสิง่ส าคญัในกระบวนการผลติเนือ้ไก่แปรรูป บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการก าหนดปริมาณการใช้น า้
อย่างเหมาะสมในทกุขัน้ตอนการผลติ มีระบบการจดัเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนควบคมุ
การใช้น า้อยา่งตอ่เนื่องรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลติ ควบคู่ไปกบัการวิจยัและพฒันาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยี
การผลติ เพื่อลดปริมาณการใช้น า้ หรือเพิ่มประสทิธิภาพการใช้น า้ให้คุ้มคา่มากที่สดุ 

โดยในการใช้น า้เพื่อการผลติและการอปุโภคของบริษัทฯ มีการใช้น า้ทัง้จากน า้ประปาและน า้บาดาล โดยบริษัทฯ 
ได้รับใบอนุญาตใช้น า้บาดาลจากส านกัควบคุมกิจการน า้บาดาล กรมทรัพยากรน า้บาดาล จ านวน 3 บ่อ เพื่อประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณรวมวนัละไม่เกิน 3,360 ลกูบาศก์เมตร สามารถแสดงเป็นสดัสว่นการใช้น า้จากแหล่งน า้
ตา่งๆ และปริมาณการใช้น า้ ประจ าปี 2559 ดงันี ้ 

 

                      
 

พลังงำน  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการใช้พลงังานอย่างมีประสทิธิภาพและการอนรัุกษ์พลงังานมาอยา่งตอ่เนื่องมีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้พลังงาน
ขณะเดียวกนัยงัได้ออกแบบเคร่ืองจกัรอปุกรณ์และกระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพสงูสดุและใช้พลงังานน้อยที่สดุ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 19, 20W 
ทดแทนหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์  36W ในสายการผลิต, การเปลี่ยนเคร่ือง EVAPORATIVE CONDENSER ที่ใช้ในงาน
ระบบท าความเย็นให้มีประสิทธิภาพสงู เพื่อให้ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของ COMPRESSOR ลดลง การน าระบบ
เปิด-ปิดไฟอตัโนมตัิมาใช้ภายในอาคารส านกังาน การใช้ระบบประชมุทางไกลทางจอภาพ (หรือ VDO Conference) ซึง่จะ
ช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าและคา่ใช้จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ านวน 61.48 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.84 จากปีก่อน โดย    
ร้อยละ 71 ใช้ในการท าความเย็น และร้อยละ 17 ใช้ในการกระบวนผลติ  
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวตัต์/ปี)                              สดัสว่นการใช้พลงังานไฟฟ้าแยกตามระบบ               

 
หมายเหต ุ: * มีการปรับปรุงตวัเลขปี 2557 และปี 2558 

      ตามระบบการจดัการฐานข้อมลูปัจจบุนั 

 

กำรอนุรักษ์พลังงำน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านพลงังาน เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพ และประโยชน์สงูสดุ โดยก าหนดให้การอนรัุกษ์พลงังานเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินงานบริษัทฯ ด าเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับธุรกิจ ก าหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์
พลงังานในแตล่ะปี และสือ่สารให้พนกังานทุกคนเข้าใจและปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้อง โดยถือวา่การอนรัุกษ์พลงังานเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันก าหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม 
ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะท างานด้านการจดัการพลงังาน อีกทัง้ บริษัทฯ ให้การสนบัสนุนทรัพยากร
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อปรับปรุงพัฒนางานด้าน                     
การจดัการพลงังาน และให้มีการทบทวน  ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนด าเนินงานด้านพลงังานเป็นประจ าทกุปี 

โดยในปี 2559 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการลดความดนัสารท าความเย็น โดยการเปลีย่น PVC Cooling 
Tower ที่เกิดตะกรันอุดตนั เนื่องจากการใช้งานมานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของอุณหภูมิน า้ยา
แอมโมเนียและเพิ่มประสทิธิภาพการท างานของ Compressor สง่ผลให้สามารถลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้จริง
ประมาณ 5% ต่อปี ของเคร่ืองจักรที่ด าเนินการเปลี่ยน PVC Cooling Tower ซึ่งเป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พลงังาน   
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

กำรจัดกำรมลพิษและของเสีย 

มลพิษทำงอำกำศ 

บริษัทฯ มีระบบก าจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวงัผลการตรวจวดัค่า       
ที่ปลอ่ยออกสูภ่ายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ที่รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะท าการตรวจวดั 
ปีละ 2 ครัง้ โดยในปี 2559 ผลการตรวจวดัปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทัง้ปริมาณฝุ่ น ไนโตรเจนออกไซด์ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน พบว่ามีปริมาณต ่ากว่าค่ามาตรฐาน           
ที่กฎหมายก าหนดไว้ทัง้หมด 
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ผลการทดสอบคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายอากาศ ณ จดุการตรวจสอบตา่งๆ 

 ปริมาณฝุ่ น 
(mg/m3) 

ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
(ppm) 

ไนโตรเจน
ออกไซด์(ppm) 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(ppm) 

คา่ความทบึแสง 

 (%) 

ผลทดสอบ 2.674 – 296.781 <1.335 – 2.050 <3.167 – 38.592 0.709 – 581.57 6.8 – 7.4 

คา่มาตรฐาน 320.00 60.00 200.00 690.00 10.00 

 

มลพิษทำงน ำ้ 

บริษัทฯ มีการควบคมุระบบบ าบดัน า้เสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก าหนด รวมถึงมี
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพสงูในการบ าบดัน า้เสยี และมีการติดตามและวดัผลคณุภาพน า้ทิง้ก่อนปลอ่ยออก
สูภ่ายนอก เพื่อให้ได้คุณภาพน า้ทิง้ที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและไม่สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี ้
ยงัให้ความส าคญักบัการน าน า้เสยีที่ผา่นการบ าบดัแล้วหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม ่โดยปริมาณน า้เสยีที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่  4,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งระบบบ าบัดน า้เสียที่บ ริษัทฯ มีอยู่                   
มีความสามารถรองรับน า้เสียที่เกิดขึน้ต่อวนัได้ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วนั โดยปริมาณน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบัดและ    
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน า้ทิง้จะถกูปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 3,500 ลกูบาศก์เมตร / วนั และปริมาณน า้ทิง้ที่น ากลบัมา  
ใช้ใหมเ่ฉลีย่ 300-500 ลกูบาศก์เมตร / วนั 

 มลพิษทำงเสียง 

บริษัทฯ มีการตรวจวดัคณุภาพเสยีงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพื่อวดัระดบัความดงัเสียง
จากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และวดัระดบัเสียงรบกวน โดยระดบัความดงัเสียงที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ด าเนินการตรวจวดัโดยผู้ รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยในปี 2559 ผลการตรวจวดัระดบั
ความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายก าหนดไว้ทัง้หมด 

 ระดบัความดงัเสยีง
เฉลีย่ 24 ชม. (Leq) 

ค่ำมำตรฐำน 

 

ระดบัเสยีงรบกวน 
(dBA) 

ค่ำมำตรฐำน 

 

บริเวณหน้าโรงงาน 66.4 70.0 8.8 10.0 

บริเวณหลงัโรงงาน 65.9 70.0 8.1 10.0 
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ของเสีย  

บริษัทฯ มีการจดัการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายก าหนด และมีระบบป้องกนัการปนเปือ้น
สิ่งแวดล้อมตัง้แต่การจัดเก็บ การขนสง่ และการก าจดั อีกทัง้มีระบบบริหารจดัการของเสียอนัตราย การคดัแยกของเสีย   
ในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงการจดัท าระบบการจดัการภายใน บญัชีปริมาณของเสียที่เกิดขึน้ในแต่ละเดือน การรวบรวม
จดัเก็บอย่างถกูวิธี การสง่ไปก าจดัโดยผู้ที่ได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้ทัง้ระบบงาน อาทิ 

 ขยะอนัตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว,หลอดไฟเสื่อมสภาพ,ภาชนะปนเปื้อน และน า้มนัหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก าจัดกับ
บริษัทท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมาย  

 ขยะทัว่ไป(ไม่อนัตราย) เช่น ถุงพลาสติก,กระดาษ,เศษเหล็กและเศษสแตนเลส ส่งก าจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต 
ตามกฎหมาย เพื่อน าไปรีไซเคิล 

โดยสามารถสรุปปริมาณน า้หนกัรวมของขยะ สิง่ปฎิกลู ของเสยีอนัตราย และที่ไมอ่นัตราย ส าหรับปี 2559 ได้ดงันี ้ 
   

รำยกำร ปริมำณ (ตนั) 
กากแป้ง, แป้งเสือ่ม 329 
เศษเหลก็ 25 
เศษสแตนเลส 9 
เศษวสัดเุหลอืใช้ประเภทกระดาษ 472 
ถงุพลาสตกิใช้แล้ว (ใสเ่ศษไก่ ) 999 
น า้มนัพืชเก่า 484 
กากตะกอนจากระบบบ าบดัน า้เสยี 17,722 
น า้มนัหลอ่ลืน่พร้อมภาชนะบรรจ ุ 11 
Lab Waste 0.60 
ภาชนะปนเปือ้น 4 
หลอดไฟเสือ่มสภาพ 0.41 

 

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายในเร่ืองการปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรับจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้าน
สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 

 

 

 

 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 121  

 

11.  กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในและการจดัการบริหารความเสีย่ง
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกัน      
ความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่าง                   
มีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และมุ่งเน้นให้มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจดัแบ่ง
สายงาน โดยมีกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดแูล มีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีระบบการจดัการฝึกอบรมให้ความรู้ทกัษะในการปฏิบตัิงานแก่พนกังานเพื่อให้พนกังานได้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ ทัง้ยงัจดัให้มีคู่มือพนกังาน ก าหนดระเบียบวินยัของพนกังาน ทัง้นี ้เพื่ อให้การ
ปฏิบตัิงานของพนกังานมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ดูแล
ระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ให้มีความเหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบญัชีให้ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง ติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการท ารายการเก่ียวโยง เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สิน
ไม่ให้ร่ัวไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคมุการปฏิบตัิงานภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯ จดัให้มีสายงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน ความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การจัดการบริหารความเสี่ยง โดยน ากรอบแนวทางของ COSO-ERM (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management) และกรอบ
การบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร มาประยกุต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯเกิดประสทิธิภาพในการด าเนินงานมากที่สดุ  

 สำระส ำคัญของระบบควบคุมภำยในและกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ ได้ก ำหนดไว้       
มีดังนี ้

1. บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการบริหารและจดัการความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมิน
ความเสีย่งให้แตล่ะฝ่ายงานทราบถึงวตัถปุระสงค์ นโยบายและการจดัการความเสีย่งไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี  ้เพื่อให้ฝ่ายตา่งๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง การวดัความเสี่ยง การควบคุม การลดความเสี่ยง  
รวมทัง้ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ผลการปฏิบตัิงาน
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพคุ้มคา่   

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดภาระหน้าที่อ านาจการด าเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง
ชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ และการประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกัน
อย่างเหมาะสม ทัง้ยงัท าให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน และป้องกันการกระท าที่ไม่สุจริต ก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานในแตล่ะธุรกรรม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

3. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง 
สมบรูณ์ทนัสมยั และมีข้อมลูอยา่งเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

4. บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทกุไตรมาส ในกรณีที่
ผลการด าเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีนยัส าคญั  ทางผู้บริหารจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตทุี่ท าให้ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมายและจัดท าข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข  
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตอ่ไป 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กิจกรรมส าคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการไปในระหว่างปี  
2559 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดงันี ้

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ างวดบญัชี ซึง่ครอบคลมุถึงการสอบทานการปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการบญัชี การเลอืกใช้นโยบายการบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน 
2. สอบทานการเข้าท ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2559 
3. สอบทานความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งส านกั

ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

5. สอบทานการเข้าท ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ว่าเหมาะสม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ความสมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศไว้ 

6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ เพื่อให้แนใ่จวา่สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัทฯ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้ก าหนดไว้ 

7. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทัง้ก าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

8. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงานการสอบบญัชีและความเห็นของผู้สอบบญัชี และเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้คา่สอบบญัชี ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถรายงานเหตุการณ์และ
ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ ได้อยา่งอิสระ และสามารถแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนัได้อยา่งเต็มที่ รวมทัง้ความเห็นตอ่ระบบการ
ควบคมุภายในท่ีมีอยูข่องบริษัทฯ 

10. สอบทานกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีความถ่ี
ในการสอบทานกฎบตัรปีละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. พิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ

เบี่ยงเบนของระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจดัท ากฎบตัรการบริหารความเสีย่ง 
2. สื่อสารนโยบายและแนวทางการจดัการบริหารความเสี่ยงและมาตรการต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชนั แก่ทุก

หนว่ยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจดัให้มีการประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) ประกอบตวัชีว้ดัด้าน
ความเสีย่ง (Key Risk Indicators) 
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3. ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทาง
ป้องกนัและวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ความมีประสทิธิผลของระบบและแผนการปฏิบตัิ โดยให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรการบริหารความเสี่ยง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็น
ประจ าทกุปี 

ส าหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจโดยตรง 
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

              1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสีย่งในเชิงกลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ ซึ่ง
อาจเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหวา่งนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแขง่ขนั ทรัพยากร การปฏิบตัิตามแผน และสภาพแวดล้อม 
ทัง้นี ้  บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กรอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้องค์กรบรรลเุป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ที่วางไว้ 
            2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตัิงานทกุๆ ขัน้ตอน 
โดยครอบคลมุถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบักระบวนการ อปุกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บคุลากรในการปฏิบตัิงาน ซึง่อาจสง่ผล
กระทบต่อการปฏิบตัิงานขององค์กรได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการ   
ในการดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
            3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเร่ืองงบประมาณ 
ปัญหาทางการเงิน รวมทัง้ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ         
ได้ค านงึถึงการจดัหาแหลง่เงินทนุให้เพียงพอและทนัเวลาอยูเ่สมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบตอ่การลงทนุตา่งๆ ของ
บริษัทฯ ได้ และความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงิน
ทัง้ในรูปของสกุลเงินท้องถ่ิน และเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินส าหรับรองรับสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึน้ รวมทัง้ยงัใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง เช่น 
Forward Contract เป็นต้น 
            4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยูไ่ม่เหมาะสม  หรือเป็นอปุสรรคต่อ
การปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ   
ที่ส าคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและ
กฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 
           5. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย (Hazard Risk) เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภยั 
ในชีวิตของพนกังาน และทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มี
นโยบายและ มาตรการด้านการรักษาความปลอดภยัอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว  ซึ่งอาจสง่ผลเสียหาย
ตอ่บริษัทฯ ได้ 
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จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง               
มีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการจัดการบริหาร  
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความ
น่าเช่ือถือ และได้จดัท าขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญั การเข้าท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์    
มีความสมเหตุสมผล ส าหรับรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป เป็นไป
ตามหลกัการท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท สว่นธุรกรรมระหว่างกนัที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือที่สนบัสนนุธุรกิจปกติ ได้มีการ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  โดยมีการเปิดเผยข้อมลูของรายการเหลา่นีไ้ว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปี การปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตามที่เป็นสาระส าคัญ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

ขอบเขตระบบกำรควบคุมภำยใน  ดงันี ้
 กำรควบคุมสภำพแวดล้อม บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในที่ดี โดยมีโครงสร้าง

องค์กรและสายงานที่ชัดเจนเหมาะสมรวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชีว้ดัผลส าเร็จ (Key Performance 
Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ก าหนดให้มี
คู่มือในการปฏิบตัิงานของทกุระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยังปลูกฝังให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดี              
โดยก าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ รวมทัง้สง่เสริมให้มี
การอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

 กำรประเมินควำมเสี่ยง บริษัทฯ ก าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสีย่ง โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ก ากับดูแลการด าเนินการ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้เป็นไป             
ตามเป้าหมาย อยู่ในระดบัที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ครอบคลมุความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ และความปลอดภยั ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งเป็นประจ า นอกจากนี ้มีการทบทวน
ปัจจยัเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

 กิจกรรมกำรควบคุม บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะต าแหนง่งานอยา่งชดัเจน และ
มีคู่มือ/ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัโครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั รวมทัง้มีการสอบทาน
ผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คูม่ืออ านาจด าเนินการและคูม่ือการปฏิบตัิงานตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และการปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ 

 ระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้ข้อมลูต่างๆ มีความถกูต้อง และเป็นปัจจบุนั โดยบริษัทฯ 
ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีความปลอดภยัของข้อมลู เพื่อให้การปฏิบตัิงาน และ
การน าข้อมูลที่ส าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบ ถ้วนถูกต้อง   
อย่างเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้มีการจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็น      
ช่องทางการสื่อสารภายใน  บริษัทฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบค าสัง่ และคู่มือการปฏิบตัิงาน  รวมทัง้ข่าวสาร
ตา่งๆ ได้อยา่งทัว่ถึง 
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 กำรติดตำมประเมินผล คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน เช่น ด้าน
บัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ  และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้
หนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ 

 กำรตรวจสอบภำยในของบริษัท บริษัทฯ มีการตรวจสอบ และวดัผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในของ
หนว่ยงานต่างๆ รวมทัง้มีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน และป้องกนัการประพฤติมิชอบหรือการ
ทุจริตคอร์รัปชัน มีการยกตัวอย่างพร้อมค าอธิบายกรณีเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจน าไปสู่เร่ืองทุจริ ตคอร์รัปชัน และ
ก าหนดมาตรการป้องกนัไว้ชดัเจน นอกจากนีใ้นแตล่ะหน่วยงาน จะมีที่ปรึกษาด้านการควบคมุของหน่วยงาน เพื่อท าการ
ตรวจประเมินภายในของหน่วยงานเอง โดยผลการประเมินของหน่วยงาน จะมีการรายงานอย่างเป็นทางการต่อ            
ฝ่ายบริหารของหนว่ยงานนัน้ เพื่อพิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปฏิบตัิงานตอ่ไป 

จากขอบเขตระบบการควบคุมภายในข้างต้นนี  ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 26 ม.ค. 60 ที่ผา่นมา พิจารณาประเมินระบบการควบคมุภายในบริษัทฯ ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว       
มีความเห็นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีความเพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล      
ที่สอดคล้องกบัมาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั มีมาตรการการควบคมุภายในเพื่อป้องกนัการให้สนิบนเจ้าหน้าที่รัฐ 
รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง บคุคลที่เก่ียวโยงกนั หรือบคุคลที่มีอาจมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่ง
เพียงพอแล้ว เนื่องจากมีการตรวจสอบและประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความ
เสีย่งเป็นประจ าทกุปี ตามรูปแบบและข้อก าหนดที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ได้ก าหนดไว้ รวมถึงตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2558) ทัง้นี ้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส านกัตรวจสอบ
ภายในได้มีการสอบทานและประเมินผลการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่หนว่ยงานเหลา่นัน้
มีการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่องที่มี
สาระส าคญัจะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทราบและพิจารณาสัง่การแก้ไข 

นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี 2559 ได้ท าการประเมินและให้ความเห็นเก่ียวกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในรอบปี 2559 ไม่พบข้อบกพร่อง 
ที่เป็นสาระส าคญัซึง่จะมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ส าหรับในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมตัิจากคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง   
ทกุครัง้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่ง ในด้านการลงทนุตา่งๆ ของบริษัทฯ  อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีการติดตาม
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดยในทุกระดบัจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
เป็นประจ า เพื่อให้ระดบัความเสี่ยงลดลงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้ก าหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์เป็นประจ าทกุปี 
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ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั ง้ นายธีระศักดิ์  เป่ียมสุภัคพงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการ           
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้าน
การตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงการผ่านขัน้ตอน    
การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ท าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นว่า         
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญัตอ่ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพฒันาระบบการควบคมุภายในและการจดัการความเสี่ยงของการควบคมุการ
ปฏิบตัิงาน ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มยิ่งขึน้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยงัมีความเห็นว่า จากการปฏิบตัิงาน
อย่างเต็มที่ของผู้ บริหารระดับสูงและพนักงานทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจ            
อนัจะท าให้ผู้มีสว่นได้เสยีที่มีสว่นเก่ียวข้องได้รับผลตอบแทนที่ดีอยา่งยัง่ยืน 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 127  

 

12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าท ารายการระหวา่งกนั โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
สอดคล้องกบัข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี   ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่อาจมี     
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถกูต้องและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายจัดการมีอ านาจเข้าท ารายการ
ระหว่างกันที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ฝ่ายจัดการสามารถท าธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยใช้ราคาที่ยตุิธรรม เหมาะสม เสมือน
การท ารายการกบับคุคลภายนอก 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร 

โดยขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันนัน้  บริษัทฯ จะยึดแนวปฏิบตัิเช่นเดียวกันกับการท ารายการ   

อื่น ๆ ทัว่ไป โดยมีการก าหนดอ านาจของผู้มีสิทธิอนมุตัิตามวงเงินที่ก าหนด  นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัท า
หน้าที่เป็นผู้สอบทานการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับริษัทที่เก่ียวข้องและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
เป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็น
ส าคญั ซึ่งมีความเห็นวา่ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ ในปี 2559 นัน้ เป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขและราคาที่ยตุิธรรมเหมาะสม 
ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัิจากฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนท ารายการ  ทัง้นี ้ส าหรับงวดบญัชีรายปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกนั โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการ
ระหวา่งกนั เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีเง่ือนไขตา่งๆ ปกติของธุรกิจ  

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและ
ปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลอื่นในเร่ืองรายการระหวา่งกนัอยา่ง
เคร่งครัด และค านงึถึงความสมเหตสุมผล ความเหมาะสมในเง่ือนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย
ได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  แต่อย่างไรก็ตาม       
การท ารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น 

 
 
 
 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 128  

 

รำยกำรระหว่ำงกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่ำนมำ 
ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้องมีการท ารายการระหว่างกัน  ตามที่ได้มีการ

เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ข้อ 5 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สามารถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง / 
ควำมสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ลักษณะ
รำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ส ำหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวำคม 2559 
(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
ส ำหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวำคม 2558 
(ล้ำนบำท) 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
ของกำรท ำรำยกำร / 

เงื่อนไขกำรก ำหนดรำคำ 
งบกำรเงนิ 
เฉพำะ 

งบกำรเงนิ 
รวม 

งบกำรเงนิ 
เฉพำะ 

งบกำรเงนิ 
รวม 

1. บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั /      
มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. ขาย 
2. ซือ้ 
3. รายได้คา่เช่า 
4. รายได้อ่ืน 
5. คา่เช่า 
6. คา่ใช้จ่าย 

- 
- 
- 

0.42 
7.97 
2.47 

569.77 
732.71 

0.45 
36.42 
17.87 
75.73 

- 
- 
- 

0.33 
7.46 
2.68 

636.25 
795.53 

- 
16.00 
16.40 
75.94 

เป็นบริษัทท่ีให้บริการเช่าส านกังาน  / 
ก าหนดราคาโดยผู้ประเมินอิสระ  
เป็นบริษัทท่ีขายไก่เนือ้ /  
ก าหนดราคาตามสญัญา โดยอิงราคาตลาด 

2. บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิว๊ส จ ากดั /  
มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. คา่เช่า 
 

1.09 2.59 1.07 2.57 เป็นบริษัทท่ีให้บริการเช่าฟาร์ม /  
ก าหนดราคาตามสญัญาที่ตกลง 

3. บริษัท ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม จ ากดั / มี
ผู้บริหารร่วมกนั 

1. คา่เช่า 
2. คา่ใช้จ่าย 

- 
- 

0.48 
5.06 

- 
- 

0.48 
- 

เป็นบริษัทท่ีให้บริการเช่าท่ีดิน เพ่ือท าฟาร์ม
เลีย้งไก่ /  
ก าหนดราคาตามสญัญาที่ตกลง 

4. บริษัท กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ จ ากดั/ มี
ผู้บริหารร่วมกนั 

1. ซือ้ 
2. รายได้อ่ืน 
 

- 
- 

1,437.81 
- 
 

- 
- 
 

1,608.26 
0.02 

เป็นบริษัทท่ีมีความช านาญด้านการจัดหา
วัตถุดิบข้าวโพดในการผลิตอาหารสัตว์ / 
ก าหนดราคาตามราคาตลาด 

5. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ จ ากดั/ มี
ผู้บริหารร่วมกนั 

1. รายได้อ่ืน 
2. คา่เช่า 
3. คา่ใช้จ่าย 

3.13 
0.36 
0.03 

3.13 
0.36 
0.03 

2.45 
0.35 

- 

2.45 
0.35 

- 

เป็นบริษัทท่ีให้บริการเช่าท่ีพกั /  
ก าหนดราคาตามราคาตลาด 

6. Nichirei Food Inc. /  
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทร่วม 

1. ขาย 
2. รายได้อ่ืน 
 

1,082.60 
0.65 

1,082.60 
0.65 

600.11 
0.15 

 

600.11 
0.15 

 

เป็ นบ ริ ษั ท ท่ี ซื อ้ สิน ค้ า เนื อ้ ไก่ แ ป ร รูป  /   
ก าหนดราคาตามราคาตลาด 

 7. KEYSTONE FOODS(AP) LTD. /  
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทร่วม โดยมีบริษัท
ใหญ่ร่วมกบับริษัทร่วม 

1. ขาย 866.57 866.57 946.66 946.66 เป็ นบ ริ ษั ท ท่ี ซื อ้ สิน ค้ า เนื อ้ ไก่ แ ป ร รูป  /   
ก าหนดราคาตามราคาตลาด 
 

8. บริษัท สรุพลฟู้ ดส์ จ ากดั  (มหาชน) / บริษัท
ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทร่วม โดยเป็นผู้ ถือหุ้น
ของ บจก.สรุพลนิชิเร ฟู้ ดส ์

1. ขาย 1.25 1.25 3.40 3.40 เป็นบริษัทท่ีซือ้สนิค้าเนือ้ไก่ / 
ก าหนดราคาตามราคาตลาด 
 

9. บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั /  
กรรมการและผู้ ถือหุ้นและบคุคลซึง่มีความ
เก่ียวข้องกบักรรมการและผู้ถือหุ้น 

1. ดอกเบีย้จ่าย 32.26 89.18 35.90 
 

99.62 
 

ตามรายงานประชุมวิสามัญครัง้ท่ี 1/2556 
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
เสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ วงเงินกู้ ยืม 
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ไม่เกิน
ร้อ ย ล ะ  5.50 ต่ อ ปี  ค รบ ก า ห น ดช า ร ะ 
มกราคม 2567 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท จเีอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                          

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 270 1.97  593 3.96  311 1.92 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 905 6.59 1,027 6.85 933 5.77 

สินค้าคงเหลือ 3,274 23.83 3,173 21.19 3,653 22.61 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 19 0.14 16 0.11 18 0.11 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,468 32.53 4,809 32.11 4,915 30.41 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,912 13.92 2,126 14.20 2,449 15.15 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 71 0.52 99 0.66 121 0.75 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 407 2.96 387 2.58 407 2.52 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 369 2.68 347 2.32 360 2.23 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 6,146 44.74 6,753 45.09 7,431 45.98 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 299 2.18 358 2.39 373 2.31 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 65 0.47 97 0.65 104 0.65 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,269 67.47 10,167 67.89 11,245 69.59 

รวมสินทรัพย์ 13,737 100.00 14,976 100.00 16,160 100.00 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,177 8.57 1,787 11.93 1,931 11.95 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 895 6.52 814 5.43 887 5.49 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 8 0.06 8 0.05 8 0.05 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 230 1.67 283 1.89 208 1.29 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 29 0.21 61 0.41 164 1.01 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,339 17.03 2,953 19.71 3,198 19.79 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 2,167 15.77 2,075 13.85 1,667 10.31 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 315 2.29 339 2.26 366 2.26 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 115 0.84 107 0.72 99 0.62 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 68 0.50 59 0.40 51 0.32 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,665 19.40 2,580 17.23 2,183 13.51 

รวมหนีส้ิน 5,004 36.43 5,533 36.94 5,381 33.30 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,733 63.57 9,443 63.06 10,779 66.70 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,737 100.00 14,976 100.00 16,160 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 17,829 98.63 16,466 98.59 16,693 98.06 

รายได้อ่ืน 246 1.37 235 
  

1.41 330 
  

1.94 

รวมรำยได้ 18,075 100.00 16,701 100.00 17,023 100.00 

ต้นทนุขาย (15,336) (84.84) (14,463) (86.60) (14,191) (83.37) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,163) (6.44) (1,170) 
  
(7.01) (1,243) 

  
(7.30) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (16,499) (91.28) (15,633) (93.61) (15,434) (90.67) 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 325 1.80 249 1.49 371 2.18 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 1,901 10.52 1,317 7.88 1,960 11.51 

ต้นทนุทางการเงิน (145) (0.80) (123) (0.74) (98) (0.57) 

รายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 42 0.23 19 0.12 (205) (1.21) 

ก ำไรหลังภำษีเงนิได้ 1,798 9.95 1,213 7.26 1,657 9.73 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (18) (0.10) (18) (0.11) (13) (0.07) 

ก ำไรสุทธ ิ 1,780 9.85 1,195 7.15 1,644 9.66 

 

งบกระแสเงนิสดรวมของบริษัท จีเอฟพทีี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,513 1,764 2,089 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,340) (1,386) (1,613) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,214) (55) (757) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) (41) 323 (281) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 311  270  592 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 270 593 311 

 

 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                   ส่วนท่ี 3 ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1)  หน้า 132 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับงบการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เทา่) 1.91 1.63 1.54 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.46 0.53 0.37 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เทา่) 0.68 0.67 0.68 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4 (เทา่) 18.21 17.65 17.27 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 5 (วนั) 20 20 21 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เทา่) 75.83 66.93 70.56 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 7 (วนั) 5 5 5 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 8 (เทา่) 22.04 23.35 22.54 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 9 (วนั) 16 15 16 

Cash Cycle 10 (วนั) 9 10 10 

    

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

อตัราก าไรขัน้ต้น 11 (%) 13.98 12.17 14.99 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 10.67 8.00 11.74 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร 13 (%) 132.17 133.95 106.56 

อตัราก าไรสทุธิ 14 (%) 9.85 7.16 9.66 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 22.09 13.15 16.26 

    

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 13.30 8.32 10.56 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 31.52 23.25 25.92 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 18 (เทา่) 1.35 1.16 1.09 

    

อัตรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 19 (เทา่) 0.57 0.59 0.50 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 20 (เทา่) 0.41 0.44 0.35 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 21 (เทา่) 15.52 11.61 16.42 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 22 (เทา่) 0.20 0.12 0.14 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) 65.62 N/A* 73.38** 

* บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ านวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เน่ืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลขาดทนุสทุธิ จงึไม่สามารถค านวณอตัราจ่ายเงินปันผลในปี 2558 
** คณะกรรมการบริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 จ านวน 0.30 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ               
จากที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 
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หมายเหตุ:  

1) อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน 

2) อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ)  

 / หนีส้นิหมนุเวียน 

3) อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / 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) ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 

10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ - ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 

11) อตัราก าไรขัน้ต้น = (ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ) x 100 

12) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน = (ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ) x 100 

13)  อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร = (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ก าไรจากการด าเนินงาน) x100 

14) อตัราก าไรสทุธิ = (ก าไรสทุธิ / รายได้รวม) x 100 

15)  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = (ก าไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลีย่)) x 100 

16)  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = (ก าไรสทุธิ / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่)) x 100 

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

18)  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่) 

19)  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

20)  อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 

21) อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ = (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน  
+ ภาษี) / ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและลงทนุ 

22) อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจ่ายช าระหนีส้นิ + รายจ่าย
ลงทนุ + ซือ้สนิทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 

23)  อตัราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1 ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ  

บริษัท GFPT มีผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในปี 2559 ปัจจยัส าคญัที่ท าให้กลุม่บริษัทเติบโต ได้แก่ ปริมาณการ

สง่ออกสนิค้าไก่แปรรูปเพิ่มขึน้ ราคาต้นทนุวตัถดุิบที่ต ่า และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2559 จ านวน 16,693 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 227 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

1.38 โดยรายได้สว่นใหญ่จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.43 ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึน้จากปริมาณสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่

แปรรูปเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.05 ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ลดลง 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในปี 2559 ลดลง 272 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.88 จากปี 2558 เนื่องจากราคาวตัถดุบิ

หลกัที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ลดลง สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุม่บริษัทในปี 2559 มีจ านวน 371 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 49.20 จากปี 2558 

กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ ในปี 2559 จ านวน 1,644 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.31 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.56 นบัเป็น

อีกปีที่กลุม่บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีนา่ประทบัใจ  

 

14.2 ผลการด าเนินงาน  

รายได้จากการขายรวม 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2559 จ านวน 16,693 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 227 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.38 เมื่อเทียบกบัปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้ของธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปเพิ่มขึน้ 561 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 8.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารสตัว์ ลดลง 550 ล้านบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 12.33 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 

โดยรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 43.19 ธุรกิจอาหารสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 23.41 ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ 

คิดเป็นร้อยละ 28.03 และธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 5.37  
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ  

รายได้แต่ละสายธุรกิจของ 

จีเอฟพีที และบริษัทย่อย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 7,196 40.36 6,648 40.38 7,209 43.19 

ธุรกิจอาหารสตัว์ 4,887 27.41 4,458 27.07 3,908 23.41 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และ

จ าหนา่ยลกูไก ่
4,840 27.15 4,507 27.37 4,680 28.03 

ธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 906 5.08 853 5.18 896 5.37 

รายได้จากการขายรวม 17,829 100.00 16,466 100.00 16,693 100.00 

 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างชัดเจนในปี 2559 โดยรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ประกอบด้วย

รายได้จากการสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปและเนือ้ไก่สด สง่ออกทางอ้อมเนือ้ไก่ตดัแตง่ และการขายชิน้สว่นไก่สดในประเทศ ในปี 

2559 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.19 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จาก

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 7,209 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 561 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.43 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558  

กลุม่บริษัทมีปริมาณขายสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 28,300 ตนั เพิ่มขึน้ 6,200 ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 28.05 

จากปี 2558 ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากปริมาณส่งออกสินค้าไก่แปรรูปไปประเทศมาเลเซียและประเทศญ่ีปุ่ น โดยเพิ่มขึน้ทัง้     

ในสว่นของไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปปรุงสกุ 

ธุรกิจอาหารสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารสตัว์น า้ และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหาร

สตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 23.41 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายอาหาร

สตัว์ จ านวน 3,908 ล้านบาท ลดลง 550 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.33 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558  

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะการแขง่ขนัที่สงูขึน้ของธุรกิจอาหารสตัว์บก และอาหารสตัว์

น า้ในประเทศ โดยรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายอาหารกุ้ ง ลดลงร้อยละ 23.40 และ

ปริมาณขายอาหารสตัว์บก ลดลงร้อยละ 8.96 
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ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์ 

รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และ

บริษัทมีรายได้จากการขายลกูไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัส่วน     

ร้อยละ 28.03 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์  จ านวน 4,680         

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 173 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.82 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558  

ปริมาณขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ GFN เร่ิมด าเนินธุรกิจในปี 2553 โดยปริมาณขาย   

ไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN ในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.33 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ มาจากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่

ให้แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.37 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 896 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.06 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 

ปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ในประเทศ เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทขยายโรงงานแปรรูป         

ไส้กรอกไก่ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิต โดยปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ในประเทศ ในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.65 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 

ต้นทุนขาย   

กลุ่มบริษัทมีต้นทนุขายรวมในปี 2559 จ านวน 14,191 ล้านบาท ลดลง 272 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.88 จากปี 

2558 เนื่องจากราคาวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด และกากถัว่เหลอืง ซึง่ลดลงร้อยละ 8.25 

และร้อยละ 9.41 ตามล าดบั ท าให้กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นต้นทนุขายในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 85.01 ของรายได้จากการ

ขายลดลงจากร้อยละ 87.83 ในปี 2558 

ก าไรขัน้ต้น   

กลุ่มบริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2559 จ านวน 2,502 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 499 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 24.88 

จากปี 2558 จากการท่ีกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้ต้นทนุขายรวมลดลง นอกจากนี ้ปริมาณการสง่ออกของ

สนิค้าไก่แปรรูปท่ีเพิ่มขึน้ เป็นอีกหนึง่ปัจจยัส าคญัที่ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.99 

เพิ่มขึน้จากร้อยละ 12.17 ในปี 2558 
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รายได้อื่น  

ในปี 2559 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ านวน 330 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.29 

จากปี 2558 โดยรายได้อื่นท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีเพิ่มขึน้จากเงินบาทท่ีอ่อนคา่ลงเมื่อเทียบ

กับดอลลาร์สหรัฐ และรายได้จากการขายไม้ยูคาลิปตสัของบริษัทในเครือเพิ่มขึน้ รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทในปี 2559     

คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 1.43 ในปี 2558 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 1,243 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 73 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 6.17 จากปี 2558 โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากคา่ขนสง่ออกและต้นทนุเบ็ดเตล็ด

ที่เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้

เลก็น้อยจากร้อยละ 7.11 ในปี 2558 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในปี 2559 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจ านวนรวม  371 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 49.20 จากปี 2558 โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งก าไรเพิ่มขึน้จาก บริษัท      

จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั (GFN) มีสว่นแบง่ก าไรจ านวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 110.70 จากปี 2558 นอกจากนี ้บริษัท แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (McKey) มีส่วนแบ่งก าไร

จ านวน 236 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.77 จากปี 2558 

ต้นทุนทางการเงนิ   

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายให้กบับุคคลที่เก่ียวข้องและสถาบนัการเงิน ในปี 2559 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 98 ล้านบาท ลดลงจ านวน 25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.47 เมื่อเทียบกับปี 

2558 จากดอกเบีย้จ่ายที่ลดลงส าหรับสว่นที่เป็นเงินกู้ยืมบคุคลที่เก่ียวข้องเนื่องจากเงินต้นลดลง  ต้นทนุทางการเงินในปี 

2559 คิดเป็นร้อยละ 2.58 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.97 ในปี 2558 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2559     

คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของรายได้จากการขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 0.75 ในปี 2558 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้   

ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 205 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 224 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

1,150.51 เปรียบเทียบกับรายได้ภาษีเงินได้ ในปี 2558 จ านวน 19 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติ

บคุคล เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปี 2558 
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ก าไรสุทธิ   

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ 1,644 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้จ านวน 449 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.56 จากปี 2558 ซึ่งมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 1,195 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากรายได้

จากการขายรวมเพิ่มขึน้ ต้นทนุขายรวมลดลง และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมทัง้ 2 แหง่เพิ่มขึน้ ก าไรสทุธิของ

กลุม่บริษัทในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.85 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 7.26 ในปี 2558 

ก าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
 ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย จ านวน 3,097 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 710 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.76 เมื่อเทียบกบัปี 2558 จากการท่ีกลุม่บริษัทมรีายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้จากปริมาณ

ขายสนิค้าสง่ออกเพิ่มขึน้ ซึง่ท าให้ EBITDA Margin ในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 18.55 เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่ร้อยละ 14.49 

หนว่ย : ล้านบาท 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 1,901 1,317 1,960 

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 1,001 1,065 1,131 
คา่ตดัจ าหนา่ย 4 5 6 

ก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) 2,906 2,387 3,097 
EBITDA Margin (%) 16.31 14.49 18.55 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีร้อยละ 16.26 เพิ่มขึน้จากปี 2558 จากประสทิธิภาพในการท าก าไร

ทีเ่พิ่มขึน้ ในขณะท่ีประสทิธิภาพในการใช้สนิทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลงเลก็น้อย และมีความเสีย่งลดลงเลก็น้อย จากปี 2558 

ดงันี ้

DuPont Analysis ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 22.09 13.15 16.26 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 10.67 8.00 11.74 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 18 (เทา่) 1.35 1.16 1.09 

ตวัคณูความเสีย่ง (Equity Multiplier) (เทา่) (1+DE) 1.66 1.58 1.54 
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14.3 ฐานะทางการเงนิและความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 16,160 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 

4,915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.41 ของสินทรัพย์รวม ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 7,431 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.98 

ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,449 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่     

พอ่แมพ่นัธุ์ 528 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของสนิทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

อื่น 837 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของสนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้ 1,184 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.91 จากสิน้ปี 2558 (ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2558) เนื่องจากที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 678 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึน้ 480 ล้านบาท และ

กลุม่บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทร่วม เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 323 ล้านบาท ในปี 2559 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ของกลุม่

บริษัทอยูท่ี่ร้อยละ 10.56 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 8.32 ในปี 2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 34 ล้านบาท คงที่จากปี 2558 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ยงัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.67 ของลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับรวม ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ 21 

วนั ในปี 2559 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 20 วนั ในปี 2558 อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหนีก้ารค้า ในปี 2559 เท่ากับ 17.27 เท่า 

ลดลงเลก็น้อยจาก 17.65 เทา่ ในปี 2558 

สินค้าคงเหลือ  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,653 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 480 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.12 จากปี 

2558 จากวตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2559 เท่ากบั 70.56 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่ 66.93 

เท่า กลุม่บริษัทมีคา่เผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือไมเ่คลื่อนไหว จ านวน 3 ล้านบาท และค่าเผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือลดลงสิน้ปี 

จ านวน 8 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.30 ของสินค้าคงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหาร

สนิค้าคงเหลอืให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 5,381 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมุนเวียน 3,198  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.44 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1,667 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.97 

ของหนีส้ินรวม ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ านวน 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.80 ของหนีส้ินรวม รายได้  
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คา่เช่ารับลว่งหน้าจากบริษัทร่วมมีจ านวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.85 ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น

จ านวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 ของหนีส้นิรวม    

หนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 152 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.74 จากสิน้ปี 2558 (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558) จากการที่กลุม่บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลงจ านวน 208 ล้านบาท อย่างไรก็

ตาม กลุม่บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 144 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสัน้ของ

กลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืมในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน  887 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้     

ร้อยละ 8.96 จากปี 2558 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า ในปี 2559 เท่ากบั 22.54 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 23.35 เทา่ 

ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลีย่ ในปี 2559 ที ่16 วนั เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 15 วนั ในปี 2558     

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 3,806 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 

339 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ลดลง 208 ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 10,779 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,336 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.15 จากสิน้ปี 2558 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) เนื่องจากกลุม่บริษัทมีก าไรสะสมเพิ่มขึน้จ านวน 1,330 

ล้านบาท ท าให้มลูคา่หุ้นทางบญัชีปี 2559 เทา่กบั 8.60 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จาก 7.53 บาทตอ่หุ้น ในปี 2558  

 

14.4 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน  2,089 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จ านวน 325 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จากลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ และมีระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด 

(Cash Cycle) ในปี 2559 อยูท่ี่ 10 วนั คงที่จากปี 2558  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 1,613 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 227 ล้านบาท เมื่อเทียบ

กับปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ านวน 1,145 ล้านบาท การลงทุนในไก่ปู่ ย่าพนัธุ์และไก่พ่อแม่

พนัธุ์จ านวน 584 ล้านบาท  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 757 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 702 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั

ปี 2558 โดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ านวน 313 ล้านบาท 

ดงันัน้ ณ วนัสิน้ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  จ านวน 311 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 

จ านวน 282 ล้านบาท 
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สภาพคล่องทางการเงนิ 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม  เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงิน          

ที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1.54 เท่า ลดลง

เล็กน้อยจาก 1.63 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่ากบั 0.37 เท่า ลดลงจาก 0.53 เท่า 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่กบั 0.68 เทา่ เพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 0.67 เทา่ ในปี 2558   

ระยะเวลาครบก าหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภาพคล่อง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนจ านวนรวม 3,198 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินจ านวน 1,931 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 887 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวียนอื่นจ านวน 172 

ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินครบก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 208 ล้านบาท  

ส าหรับหนีส้ินระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปีทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้จ่าย

นัน้ กลุ่มบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี  มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงาน และเงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่ากบั 1.54 เท่า อตัราสว่น

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.35: 1 อีกทัง้ ยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลือที่ยงัไม่ได้

ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 242 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้เครดิต 

และสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าจ านวน 6,941 ล้านบาท 

โครงสร้างเงนิทุน 

กลุม่บริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to 

Equity Ratio) เทา่กบั 0.50: 1 ลดลงเลก็น้อยจาก 0.59: 1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 3,806 ล้านบาท ลดลงจาก 4,145 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 

2558) ดงันัน้อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยูใ่นระดบัต ่า 0.35: 1 ลดลงเล็กน้อยจาก 0.44: 1 ในปี 2558 แสดง

ให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทนุวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงนิทุน  

ในปี 2559 กลุ่มบริษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจ านวน  1,613 ล้านบาท โดยมีการซือ้สินทรัพย์ถาวร

จ านวน 1,145 ล้านบาท ลงทนุในไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แมพ่นัธุ์จ านวน 584 ล้านบาท 

การลงทนุในปี 2560 เป็นการขยายฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ และโรงงานผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทนุ

ของกลุม่บริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว  
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กลุม่บริษัท มีแผนการขยายก าลงัการผลติไก่เนือ้ทัง้วงจรอยา่งตอ่เนื่อง โดยเน้นการขยายการผลติตัง้แตต้่นน า้ เพื่อเป็น

รากฐานส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีการตัง้งบลงทนุไว้ประมาณปีละ 800 – 1,000 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบังบ

ลงทนุในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม การลงทนุดงักลา่วอาจมีการปรับเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป  

 

14.5 ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ  

กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัด้านหนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้

             หนว่ย : ล้านบาท 

ภาระข้อผูกพนั รวม 
ระยะเวลาการช าระ 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิระยะยาว 1,875 208 67 - 1,600 
ภาระผกูพนัด้านสญัญาเชา่ทางการเงิน - - - - - 
ภาระผกูพนัด้านสญัญาเชา่ด าเนนิงาน 55 24 19 5 7 
ภาระผกูพนัด้านการซือ้ 100 60 40 - - 
ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิอื่นๆ 826 826 - - - 

รวม 2,856 1,118 126 5 1,607 

 

14.6 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคต 

ปัจจยัความเสี่ยงภายในองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบคุคล ความเสี่ยงจากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร ความเสี่ยงจาก

บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ความเสีย่งด้านการทจุริต คอร์รัปชนั และปัจจยัความเสีย่งภายนอกองค์กร ได้แก่ ความเสีย่งจาก

การเกิดโรคระบาดในสตัว์ ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลติอาหารสตัว์ ความเสีย่งจากความ

ผนัผวนของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาน า้มนัเชือ้เพลิง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

ของผู้บริโภค ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความเสีย่งจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งด้านกฎ 

ระเบียบ ข้อบงัคบั และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ล้วนเป็นปัจจยัความเสี่ยงที่เป็นอปุสรรคในการ

บริหารจดัการของกลุม่บริษัทให้มีการด าเนินงานและผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีการ

บริหารจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ ตามที่ได้ระบไุว้ในหวัข้อปัจจยัความเสีย่ง (หน้า 34) 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคญั ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามระบบดังกล่าว และ  
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่  26 มกราคม 2560  ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 

ในการนี  ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่
มีลายมือช่ือของ นางสาวจุฑามาส  อิงโพธ์ิชยั ก ากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของ
ข้อมลูดงักลา่วแล้วข้างต้น  

 
                ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 
   ชื่อ   ต ำแหน่ง            ลำยมือชื่อ 
 
1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม      ประธานกรรมการบริษัท    __________________

       
2. นายวิรัช         ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ    __________________ 
                                        
3. นพ.อนนัต์      ศิริมงคลเกษม      ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ  __________________ 

 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

 
   นางสาวจฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั   เลขานกุารบริษัท __________________ 
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เอกสารแนบ 1: 1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

  
ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง /  

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร /  
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม (%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
1. นำยประสิทธ์ิ  ศิริมงคลเกษม 
ต าแหน่ง 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 

    อาย ุ76 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 พี่ชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม  

 พี่ชายนพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม  

 พี่ชายนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั  

 พี่ชายน.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม  

 อานายสจุิน ศิริมงคลเกษม 
    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย  

 
-  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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(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 (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
(9) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลีย้งหมเูนือ้-หมพูนัธุ์) 
(10) บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(11) บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(12) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(13) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด) 
(14) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง /  

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร /  
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
2. นำยวิรัช   ศิริมงคลเกษม 
ต าแหน่ง 

 รองประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้จดัการ 
    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 
    อาย ุ 67 ปี 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
 ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส ์(ธุรกิจอาหารแปรรูป) 
(6) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(8) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลีย้งหมเูนือ้-หมพูนัธุ์) 
(9) บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(10) บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(11) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(12) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด) 
(13) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
(14) บจก. แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
        (ธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร / 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
3. นพ.อนันต์  ศิริมงคลเกษม 
ต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสาย
งานบริหาร 

  ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 
  อาย ุ65 ปี 
  ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
  ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- 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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
(2) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส ์(ธุรกิจอาหารแปรรูป) 
(6) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(8) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(9) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
(10) บจก. แมคคีย์ ฟู้ ด เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย)  

(ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 
(11) บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)  

(ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 
(12) บจก. เวชผาติ ์(ธุรกิจซือ้ขายยาเวชภณัฑ์) 
(13) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ) 
(14) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อสง่ออกไทย 
(15) กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร - สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
(16) สภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 
(17)  บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง /  
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร /  

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
4. นำงสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 
    ต าแหน่ง 

 กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบริหาร 
    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 
    อาย ุ69 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 
 

 
- 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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส ์(ธุรกิจอาหารแปรรูป) 
(6) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ) 
(8) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(9) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
(10) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร / 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
5. นพ.สำธิต กรเณศ  
 ต าแหน่ง 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 ประธานคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 25 มิถนุายน 2541 
    อาย ุ64 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ – ไมมี่  
    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- 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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบด ี(ธุรกิจโรงพยาบาล) 
(3) บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ

ผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
6. นำยปำรเมศ เหตระกูล 
    ต าแหน่ง 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน     

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2548       
    อาย ุ53 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ - ไมมี่  
    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต University of 
Hartford, Connecticut, 
USA 

 
- 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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ (ธุรกิจทีวีดิจิตอล) 
(3) บจก. ประชมุชา่ง (ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์) 
(4) บจก. อะกริยเูน่ียน (ธุรกิจการเกษตร) 
(5) บจก. ปิยะดาแมนชัน่ (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร / 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
7. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  
   ต าแหน่ง 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน     

   ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2551 
   อาย ุ52 ปี 
   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  - ไมมี่  
   ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

(ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร / 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
8. น.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม      
   ต าแหน่ง 

 กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 เมษายน 2546 
   อาย ุ59 ปี 
   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
   ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- 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 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายน าเข้าสินค้า
และจดัซือ้เคมีภณัฑ์ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

 
(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(4) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
(5) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ

ผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
9. นำยสุจิน ศิริมงคลเกษม      
    ต าแหน่ง 

 กรรมการบริษัท 

 กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน     

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
จดัซือ้ไก่เนือ้   

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 เมษายน 2546 
    อาย ุ46 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

 หลานนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม        
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี  
   เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
   Boston University, 

USA 
 

- อบรมหลกัสตูร 
   Directors 
   Certification 
   Program (DCP)  
   จากสมาคม IOD  
   รุ่น 33/2003 

 

 
5.16 

 
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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 

 
(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(4) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
(5) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(6) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(7) บจก. จีเอฟ ฟดูส ์(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. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(13) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(14) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด) 
(15) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
10. นำงปรำนี ภำคสุข   
      ต าแหน่ง 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
            สายงานการเงิน 
      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 สิงหาคม 2554 
      อาย ุ63 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  ปริญญาตรี  
   บริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลยั 
   รามค าแหง 
 
-  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 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
(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 (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
(10) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
11. นำยกิตติชัย ศิริมงคลเกษม   
      ต าแหน่ง 

 รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
การผลิตและตลาด 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 ตลุาคม 2547 
      อาย ุ47 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

 บตุรนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  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 

และตลาด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
(2) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(3) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลีย้งหมเูนือ้-หมพูนัธุ์) 
(4) บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(5) บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(6) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(7) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด) 
(8) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
12. น.ส.วิภำวดี ศิริมงคลเกษม      
      ต าแหน่ง 

 รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
พฒันาธุรกิจ 

     ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 23 กมุภาพนัธ์ 2558   
      อาย ุ50 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ   

 บตุรนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- 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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บจ. เทวารัณย์ สปา (ธุรกิจบริการการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ) 
(3) บมจ. ดสุิตธานี (ธุรกิจบริการการทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ) 
(4) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
13. น.ส.จุฑำมำส  อิงโพธ์ิชัย      
      ต าแหน่ง  

 เลขานกุารบริษัท    
    (ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 16 ตลุาคม 51) 

 รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 มกราคม 54) 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ         
       อาย ุ41 ปี 
       ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

 บตุรนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั 
       ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  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 (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
(2) บมจ. พริน้ซิเพิล แคปิตอล (ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์) 
(3) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 
 
 
 

 

หมำยเหตุ: หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฎภำยในข้อมูล ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร หัวข้อกำรก ำกับดูแลกิจกำร (5.9 เลขำนุกำรบริษัท) 
 



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                   เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
14. นำยฐิติ วรรณเชษฐ์      
      ต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 2 มกราคม 2554   
      อาย ุ60 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  -ไมมี่ 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
หานเจียง มาเลเซีย  

 
-ไมมี่- 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2545 – ปี 2553 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                   เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
15. นำยอำทร เอือ้พอพล   
      ต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายขาย
ตา่งประเทศ 

      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 2 มกราคม 2539 
      อาย ุ61 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี        
ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสนุนัทา 

 
0.0001 

 
ปี 2539 - ปัจจบุนั 

 
      ผู้อ านวยการฝ่ายขายตา่งประเทศ 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                   เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน / บริษัท 

/ ประเภทธุรกิจ 

 
16. นำยธีระศักดิ์ เป่ียมสุภัคพงศ์      
      ต าแหน่ง 

 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ         
     ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2554 
      อาย ุ51 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
- ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
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 

- การอา่นงบการเงินและวิเคราะห์งบเม่ือน า IFRS มาใช้ครัง้
แรกเพ่ือผู้ท า ผู้สอบบญัชี และผู้ ใช้ สมาคมนกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ 

 
0.0001 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2543 – ปี 2554 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

 

 
 



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                   เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท        
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
17. นำงสำวรัชนีกร ปวิตรปก   
      ต าแหน่ง 

 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2554 
      อาย ุ56 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 

 
 

 
ไมมี่ 

 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2550 – ปี 2554 

 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

 
  



                
               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                   เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท        
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เอกสารแนบ 1: 2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 

รายช่ือ 
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
GFPT KT MKS FKT GP GFF McKey GFN 

1. นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม x x x x x - - - 
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม // // // // // // / - 
3. นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม // // // // // // / / 
4. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั  / // / / - / - - 
5. นพ.สาธิต กรเณศ / - - - - - - - 
6. นายปารเมศ เหตระกลู / - - - - - - - 
7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค / - - - - - - - 
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม / * - - - - - - 
9. นายสจุิน ศิริมงคลเกษม // // / / / / - - 
10. นางปรานี ภาคสขุ * / / / - / - - 
11. นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม * - - - - - - - 
12. น.ส. 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    
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เอกสำรแนบ 2:  รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 

 

รำยช่ือ 
บริษัทย่อย 

KT MKS FKT GP GFF 
1. นายประสทิธ์ิ     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. นายสจุิน           ศิริมงคลเกษม // / / / / 
หมายเหต:ุ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  / = กรรมการ    
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เอกสารแนบ 3:  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล 
/ต าแหน่ง 

/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติอบรม ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

/ประเภทธุรกิจ 

นายธีระศกัดิ์  เป่ียมสภุคัพงศ์ 
- ผู้อ านวยการ 

      ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
      ได้รับแตง่ตัง้เมื่อ 
      1 กรกฎาคม 2554 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
   อบรมหลกัสตูร : 
- How to develop a risk management plan : HRP, IOD รุ่น 10/2016 
-  การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ 
   อนญุาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลยั The Institute of Internal Auditors 
-  นกับญัชีกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  สมาคมนกับญัชีและ 
   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
-  การอบรมตามพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ.2543 กรมทะเบียน 
   การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
-  หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบียน      
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
-  การบริหารจดัการงานตรวจสอบภายในให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 
   ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  การอา่นงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อน า IFRS มาใช้ครัง้แรกเพือ่ 
   ผู้ท าผู้สอบบญัชีและผู้ใช้ สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

ปี 2554 – ปัจจบุนั 
 

ปี 2543 – 2554 

- ผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

- ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ. จีเอฟพีที  
(ธุรกิจผลติสนิค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต:ุ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฎภายในข้อมลู สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ (5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
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เอกสำรแนบ 4: รำยละเอียดเก่ียวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 
 

 
-ไมม่ี- 
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เอกสำรแนบ 5: เอกสำรแนบอ่ืนๆ 
 

 
-ไมม่ี- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




