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เอกสารแนบ 3: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยนท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิ น การบัญชี กฎหมาย และการบริ หารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ
ประกอบด้ วย นพ.สาธิ ต กรเณศ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการตรวจสอบ และ นาย
ธนาธิ ป พิเชษฐวณิ ชย์ โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่ได้ กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ แต่งตังเพื
้ ่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็ นการเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท อาทิ การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึงงบการเงินของบริ ษัทและงบการเงินรวม เพื่อสอดคล้ องกับ
มาตรฐานบัญชี ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการ
กํากับดูแลระบบงานตรวจสอบทังด้
้ านการตรวจสอบการจัดการทางการเงิน การปฏิบตั ิการและการจัดระบบควบคุมภายใน
ให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ผู้บริ หารและกรรมการบริ หาร ปฏิบตั ิหน้ าที่อนั
จะพึงมีตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความรับผิดชอบ และได้ บริ หารกิจการตามนโยบายของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการจัดประชุมทังสิ
้ ้นจํานวน 4 ครัง้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
เข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ โดยได้ มีการหารื อ และ แลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นกับผู้บริ หาร ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วยเรื่ องต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี ้
1. การสอบทานความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานงบการเงินทังประจํ
้
าไตรมาส และประจําปี 2555 ของทังในส่
้ วนงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัท และงบการเงินรวม ร่ วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายจัดการ ทังในประเด็
้
นความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ และความเหมาะสมก่อนจะมีการนําเสนองบการเงินเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการสอบทาน
จะมุ่งเน้ นรายการบัญชีที่สําคัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ รายการปรับปรุ ง รายการสํารองทางบัญชี
ประมาณการทางบัญชี การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความสําคัญ พร้ อมฟั งการชี ้แจง
และซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็ นที่พอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้ องตามที่ควรและได้ จดั ทําตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2555 ทังในส่
้ วนงบการเงินเฉพาะบริ ษัท และงบการเงินรวม มี
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญ
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ งบการเงินได้ แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อนัก
ลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้ ประโยชน์จากงบการเงิน
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2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณานโยบายการบริ หารความเสีย่ ง แผนงานและแนวทางการบริ หารจัดการความ
เสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึงสอบทานการบริ หารจัดการความเสีย่ งอันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการ
ประชุมร่ วมกับฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ รวมทังพิ
้ จารณาและสอบทานประสิทธิ ภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
บริ หารความเสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้น
3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและทบทวนระบบควบคุมภายในร่ วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งเป็ นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิ ผล รวมทัง้ มีการพัฒนาคุณภาพการ
ตรวจสอบทังในด้
้ านบุคลากร และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจําปี 2555 ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
เยี่ยมชมการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในระบบงานของบริ ษัทฯ รวมทังได้
้ ให้ ข้อแนะนําที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบ
การควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็นข้ อบกพร่ องที่สําคัญ พร้ อมทัง้
แนวทางแก้ ไขไปยังคณะกรรมการบริ ษัทด้ วยเสมอ วิธีการนี ้จะเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการบริ หารธุรกิจอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน และการบริ หารบุคลากรที่มีประสิทธิผล นอกจากนี ้ ยังได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในทางด้ าน
การบริ หาร การเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตามแนวทางที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชี
ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมแล้ วบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้ วยสภาพแวดล้ อมธุรกิจทัว่ ไป การประเมินความเสี่ยงในด้ านการผลิต การตลาด
การเงิน รวมถึงความน่าเชื่อถือระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้ อมูลที่ใช้ ในการบริ หารของฝ่ ายจัดการ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสม เพียงพอ
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสํานั กงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกฎหมายที
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ และดําเนินการให้ บริ ษัทฯ ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นันอย่
้ างถูกต้ อง และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ เฝ้ าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ พรบ.
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้ อกําหนด ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่า บริ ษัทฯ ได้ ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่บงั คับใช้ กบั บริ ษัทฯ และมีผลในปี 2555 แล้ ว
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5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การดําเนินกิจกรรมตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้ สอบทานภารกิจ
ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน และภาระหน้ าที่ความรั บผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายในประจําปี ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ ครอบคลุมทังในส่
้ วนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ซึ่งในการ
สอบทานนันคณะกรรมการตรวจสอบได้
้
พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตรากําลัง ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง
ความเป็ นอิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ ให้ คําแนะนําอย่างสร้ างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ เน้ นบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยใช้ หลักการดําเนินงาน ได้ แก่ การทํางานเป็ น
ระบบและในลักษณะเชิงป้องกัน บุคลากรตรวจสอบภายในต้ องก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเน้ นการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับต่อทิศทางการดําเนินงานขององค์กร
6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมของผู้ สอบบัญ ชี โดยพิ จ ารณาถึ ง ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็ นอิสระและคุณภาพของ
ผู้ส อบบัญ ชี ซึ่งจะทํ าให้ ไ ด้ รับ ทราบถึ ง ผลการสอบบัญ ชี และสภาพแวดล้ อมของการควบคุม ภายในอย่า งเป็ นอิ ส ระ
นอกจากนี ้ ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี และของผู้สอบบัญชีสํานักงานอื่นที่เทียบได้ ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเสนอพิจารณาคัดเลือก
ผู้ส อบบัญ ชี จ าก บริ ษั ท สํา นัก งาน เอ เอ็ ม ซี จํ า กัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท ฯ ประจํ า ปี 2556 รวมทัง้ พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมิ น ขอบเขตการปฏิ บัติ ง านจริ ง ของตนเอง เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารและผู้สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการ
ปฏิ บัติ ที่ ดี ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิ น พบว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ข อบเขตและผลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ส อดคล้ อ งตามแนวทางการปฏิ บัติ ที่ ดี และกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริ มสร้ างการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ อย่างมีประสิทธิ ผล โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
โดยใช้ ความรู้ ความสามารถประกอบกับความรอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจํากัดในการได้ รับ
ข้ อมูลทังจากผู
้
้ บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
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โดยสรุปภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนผู้บริ หาร และกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัทฯ มีจริ ยธรรม และความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ อย่างมีคณ
ุ ภาพ อีกทังได้
้ ให้
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินงานภายใต้ ระบบการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่ งใสและเชื่อถือได้ รวมทังมี
้
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ อีกทังมี
้ รายงานทางการเงินที่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และ
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบ

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบ
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญของบริษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2524 ประกอบธุรกิจหลักในด้ านการผลิตและจําหน่ายไก่สดชําแหละแช่แข็งและแปรรูปทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
้ ษัทในนาม “บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ (ไทย) จํากัด” โดยมีผ้ ถู ือหุ้น 3 ฝ่ ายคือ
2524 : จดทะเบียนจัดตังบริ
1. บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด

(ประเทศไทย)

ถือหุ้นในสัดส่วน 51%

2. บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ จํากัด

(ประเทศนิวซีแลนด์)

ถือหุ้นในสัดส่วน 34%

3. บริ ษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (ประเทศลักเซ็มเบอร์ ก) ถือหุ้นในสัดส่วน 15%
2528
2530
2532

2533

2534

2535
2536

ผู้ถือหุ้น 2 ฝ่ าย คือ บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ จํากัด และ บริ ษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ ้ง คอร์ ปอเรชั่น จํากัด ได้
ถอนทุนออกไป โดยผู้ถือหุ้นกลุม่ เครื อ ป.เจริ ญพันธ์รับซื ้อหุ้นไว้ ทงหมด
ั้
: ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.7 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มกําลังการผลิตใน
การชําแหละไก่ 6,000 ตัวต่อชัว่ โมง
: ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท เพื่อการขยายงานเพิ่มเติมทําให้ มีกําลังการ
ผลิตในการชําแหละไก่ 7,200 ตัวต่อชัว่ โมง
: ได้ เปลี่ยนชื่ อเป็ น “บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ โพลทรี ย์ จํ ากัด” ในเดือนตุลาคม และเปลี่ยนชื่ อเป็ น “บริ ษัท จี เอฟพีที
จํากัด” ในเดือนธันวาคม
: ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้ านบาท เป็ น 420 ล้ านบาท เพื่อลงทุนซื ้อหุ้น 99.99% ในบริ ษัทย่อย 2
แห่งเพื่อขยายกิจการให้ ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก่ คือ
1. บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตและจําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์ไข่และ
ลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ
2. บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ
: ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท จี เอฟฟูดส์ จํ ากัด ดําเนินธุรกิ จในการผลิตและจํ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
: ได้ ทาํ การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้ านบาท เป็ น 1,000 ล้ านบาท
: ได้ ซื ้อหุ้น 65% ในบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2531 ซึง่ ดําเนินธุรกิจในการผลิตอาหารสัตว์
ุ จดทะเบียน 1,000 ล้ าน
: เริ่ มเข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทน
บาททุนเรี ยกชําระแล้ ว 570 ล้ านบาท
: ได้ ลงทุน 49% ในบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารกึ่งสําเร็ จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทุนกับ บริ ษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ ปอเรชัน่ (อเมริ กา) จํากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน
51% โดยบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว 100 ล้ านบาท
:
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บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด ได้ แปรสภาพจาก “บริ ษัทจํากัด” เป็ น “บริ ษัทมหาชนจํากัด”
: บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด ได้ แปรสภาพจาก “บริ ษัทจํากัด” เป็ น “บริ ษัทมหาชนจํากัด”
: บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ได้ ทําการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ได้ ทําการเพิ่มทุนเรี ยกชําระแล้ วจาก 570 ล้ านบาท เป็ น 626.91 ล้ านบาท
: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) เพิ่ม ทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 65% เป็ น 96.5%
: ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้ านบาท เป็ น 1,400 ล้ านบาท และเพิ่มทุนเรี ยกชําระแล้ วจาก 626.91
ล้ านบาท เป็ น 1,253.82 ล้ านบาท
ู่ าพันธุ์
: ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปย่
: ได้ ลงทุน 49% ในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไก่แปรรู ปและไก่สด
แช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่ วมทุนกับ บริ ษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51% โดย บริ ษัท
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว 1,170 ล้ านบาท
: แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400
ล้ านบาท แต่จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้นจากเดิม 140 ล้ านหุ้น เป็ น 1,400 ล้ านหุ้น
: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) เพิ่ม ทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 96.5% เป็ น 97.85%
: ได้ ทาํ การเพิ่มทุน บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่ วมทุน โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม 49%
จํานวนรวม 903.56 ล้ านบาท โดย บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว
ดังนี ้
- เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,170 ล้ านบาท เป็ น 1,514 ล้ านบาท(GFPT เพิ่มทุน 168.56 ล้ านบาท)
- เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,514 ล้ านบาท เป็ น 3,014 ล้ านบาท(GFPT เพิ่มทุน 735.00 ล้ านบาท)
: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) เพิ่ม ทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 97.85% เป็ น 97.86%

2537 :
2541
2543
2545
2546

2551

2553
2554
2555
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด ( มหาชน)
(“ บริษัท GFPT”)

ร้ อยละ 49.00

(“บริษัท GFN”)

ธุรกิจชําแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่
ร้ อยละ 97.86

ร้ อยละ 99.99

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด

ร้ อยละ 99.99

ร้ อยละ 99.99

ร้ อยละ 99.99

บริษัท กรุ งไทยอาหาร
สัตว์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท จีพี
บรีดดิง้ จํากัด

บริษัท ฟาร์ ม
กรุ งไทย จํากัด

บริษัท เอ็ม..เค...เอส.
ฟาร์ ม จํากัด

บริษัท จีเอฟ
ฟูดส์ จํากัด

(“บริษัท KT”)

(“บริษัท GP ”)

(“ บริษัท FKT”)

(“บริษัท MKS ”)

(“บริษัท GFF”)
ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

ร้ อยละ 49.00

บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิส
เซส (ประเทศไทย) จํากัด

ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์
และธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุ์

(“บริษัท McKey)

ธุรกิจ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่
ปู่ ย่าพันธุ์

ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุ์

ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยง
ไก่เนื ้อ

ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
อาหารกึ่งสําเร็ จรูปแช่แข็ง

14

บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)(“บริ ษัท GFPT”) ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2524 โดยบริ ษัท GFPT ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัท
มหาชนในปี 2537 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรี ยกชําระแล้ ว 1,253,821,000 บาท บริ ษัท GFPT
เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การชําแหละและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ
ได้ แก่ ชิน้ ส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรู ปปรุ งสุก รวมถึงผลพลอยได้ จากการชํ าแหละไก่ จํ าหน่ายภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ าของบริ ษัทฯ และของลูกค้ า โดยจัดจําหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตและ
แปรรูปเนื ้อไก่สงู สุดที่ 124,600 ตันต่อปี และมีกําลังการผลิตไก่ปรุ งสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
จังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษัท GFPT และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะครอบคลุมตังแต่
้ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุ์ สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ สายธุรกิจจําหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจชําแหละและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ และ
สายธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การดําเนินธุรกิจของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัท GFPT เป็ นลักษณะต่อเนื่องครบวงจร โดยเริ่ มต้ นตังแต่
้ การลงทุน 97.86% ใน
บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท KT”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 400 ล้ านบาท บริ ษัท KT ดําเนินธุรกิจผลิต
อาหารสัตว์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท KT คืออาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์นํ ้า บริ ษัท
KT จําหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้ กบั บริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท MKS, บริ ษัท FKT และบริ ษัท GP ตลอดจนผู้
เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป สําหรับอาหารสัตว์นํ ้า บริ ษัท KT จําหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้าทัว่ ไป ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิต
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รวมทังสิ
้ ้น 1,111,000 ตัน โดยแบ่งเป็ นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1 แห่ง โรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ ้า 2 แห่ง ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัด
สมุทรปราการ โดยมีกําลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และเป็ นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกอีก 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่ จังหวัดชลบุรี
มีกําลังการผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี นอกจากนี ้ยังมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ผลิตไข่เชื ้อเพื่อจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท FKT ใน
ปี 2555 มีกําลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้ านฟองต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 3 ฟาร์ มซึ่งตังอยู
้ ่ที่จังหวัดชลบุรี สําหรับผู้ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99 % ในบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด (“บริ ษัท GP”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 200 ล้ านบาท บริ ษัท GP
ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อเพื่อจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท FKT, บริ ษัท KT และผู้เลี ้ยงไก่พ่อแม่
พันธุ์ทวั่ ไป ในปี 2555 บริ ษัท GP มีกําลังการผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เท่ากับ 1,000,000 ตัวต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 4 ฟาร์ มซึ่ง
ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด (“บริ ษัท FKT”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 350 ล้ านบาท บริ ษัท
FKT ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท MKS ทังหมด
้
ส่วนลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ไข่ บริ ษัท FKT ได้ นําเข้ ามาจากต่างประเทศ เพื่อมาเลี ้ยงและผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่ จําหน่ายให้ กบั บริ ษัท KT และผู้เลี ้ยงอิสระ
ทัว่ ไปที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่พนั ธุ์ไข่ ในปี 2555 บริ ษัท FKT มีกําลังการผลิตสําหรับลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อเท่ากับ 90 ล้ านตัวต่อปี ส่วน
กําลังการผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่เท่ากับ 5 ล้ านตัวต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจํานวน 5 ฟาร์ ม และฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่
พันธุ์ไข่จํานวน 1 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด (“บริ ษัท MKS”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 550 ล้ านบาท
บริ ษัท MKS ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อโดยรับซื ้อลูกไก่เนื ้อทังหมดจากบริ
้
ษัท FKT นํามาเลี ้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง 43
วัน แล้ วจําหน่ายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท GFPT และบริ ษัท GFN (บริ ษัทร่ วมทุน) ในปี 2555 บริ ษัท MKS มีกําลังการผลิตไก่เนื ้อ
รวมเท่ากับ 73 ล้ านตัวต่อปี จากฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อทังหมด
้
12 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี สําหรับลูกไก่เนื ้อที่เกินกําลังการ
ผลิตจะจัดจําหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงอิสระภายนอก
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99 % ในบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด (“บริ ษัท GFF”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 40 ล้ านบาท บริ ษัท
GFF ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท GFF ได้ แก่ ไส้ กรอก ลูกชิ ้น ไก่ยอ
และผลิตภัณฑ์แปรรู ปอื่นๆ ซึ่งจําหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟฟูดส์” โดยจําหน่ายผ่านศูนย์จําหน่าย ตลาดสด
้ ่ที่
และตลาดพ่อค้ าคนกลาง ในปี 2555 บริ ษัท GFF มีกําลังการผลิตรวมเท่ากับ 6,600 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
จังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 49 % ในบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัท McKey”) โดยมีทนุ จด
ทะเบียน 100 ล้ านบาท บริ ษัท McKey ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารกึ่งสําเร็ จรู ปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําลังผลิตรวมเท่ากับ 30,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ สําหรับ
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 49% ในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 3,014
ล้ านบาท บริ ษัท GFN ดําเนินธุรกิจชําแหละและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ เพื่อจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มี
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กําลังการผลิตและแปรรู ปเนื ้อไก่สงู สุดที่ 81,600 ตันต่อปี และมีกําลังการผลิตไก่ปรุ งสุกที่ 18,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่
1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี สําหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ
3. โครงสร้ างรายได้ ตามงบการเงินรวม
โครงสร้ างรายได้
รายได้ แต่ละสายธุรกิจ
ของจีเอฟพีทีและบริษัทย่อย

ดําเนินการ
โดย

ชําแหละไก่/แปรรูป
อาหารสัตว์

GFPT
KT
FKT, GP,
MKS
MKS
KT
GFF

ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
จําหน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รวม

% ของ
การถือ
หุ้น
97.86

2555
รายได้
(ล้ านบาท)
5,803.86
5,294.03

99.99
99.99
97.86
99.99

37.76
34.44

2554
รายได้
(ล้ านบาท)
6,101.15
4,838.82

3,528.15

22.96

136.10

0.89

%

607.67
3.95
15,369.81 100.00

42.94
34.05

2553
รายได้
(ล้ านบาท)
7,040.91
4,319.61

56.45
34.63

2,521.11

17.75

463.03

3.72

291.72

2.05

400.99

3.22

%

456.75
3.21
14,209.55 100.00

%

247.46
1.98
12,472.00 100.00

ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจชําแหละไก่และแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่คิดเป็ นร้ อยละ 37.76 ธุรกิจ
อาหารสัตว์คิดเป็ นร้ อยละ 34.44 สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ คิดเป็ นร้ อยละ 22.96 ธุรกิจจําหน่ายลูกไก่คิดเป็ นร้ อยละ 0.89
และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปคิดเป็ นร้ อยละ 3.95 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ
28 เรื่ อง การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน
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7. โครงสร้ างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,400,000,000 บาท เรี ยกชําระแล้ ว 1,253,821,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
2. ผู้ถอื หุ้น
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดงั นี ้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
NICHIREI FOODS INC.
นายอนุชา
กิจธนามงคลชัย
นายสมเกียรติ ลิมทรง
นายพิษณุ
ศิริมงคลเกษม
นางเพียงใจ
ชยาวิวฒ
ั น์กลุ
NORTRUST NOMINEES LTD.
รวม

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

222,795,100
220,000,000
180,000,000
71,689,270
56,716,050
47,140,000
25,065,200
22,794,100
20,000,000
15,393,100
881,592,820

17.77
17.55
14.36
5.72
4.52
3.76
2.00
1.82
1.60
1.23
70.33

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 5 เมษายน 2555 กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนด
นโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงานมีดงั นี ้
ลําดับที่
1
2
3

GFPTTH.doc

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นายประสิทธิ์
นายวิรัช
นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
รวม

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

220,000,000
180,000,000
4,134,080
404,134,080

17.55
14.36
0.33
32.24
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3. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่เกินร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี หลังหักภาษี เงินได้ และ
เงินสํารองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปั นผลนันต้
้ องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติ
ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน โครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวม
สําหรับบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม การจ่ายเงินปั นผลจ่ายจากกําไรสุทธิประจําปี หลังหักภาษี เงินได้ และเงินสํารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลนันต้
้ องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติและขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุนในอนาคต
โครงสร้ างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ ๆ
สําหรับงวดบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จีเอฟพีที มีรายได้ เงินปั นผลรับจากบริ ษัทย่อย 60 ล้ านบาท
และจากบริ ษัทร่วม 29.40 ล้ านบาท

46

GFPTTH.doc

ส่วนที่ 1

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

ส่ วนที่ 2
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทฯ ขอ
รับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงิ นที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลใน
ส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทังของบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทฯ
ได้ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั กํากับไว้ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว
ข้ างต้ น
ผู้มีอาํ นาจลงนาม
ชื่อ
ตําแหน่ง
ลายมือชื่อ
1. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ ___________________

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

___________________

3. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั

กรรมการบริ หาร

___________________

ผู้รับมอบอํานาจ
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
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ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี ฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูลดังกล่าว ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อขาด
ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ผู้มีอาํ นาจลงนาม
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการ

___________________

2. นพ.สาธิต กรเณศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

___________________

3. นายปารเมศ เหตระกูล

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

___________________

4. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

___________________

5. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

กรรมการ

___________________

6. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

กรรมการ

___________________
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
1. งบการเงิน
(ก) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
(ข) สรุ ปข้ อมูลตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2555
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม-สุทธิ
ไก่ปยู่่ าพันธุ์-สุทธิ
ไก่พ่อแม่พนั ธุ์-สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ล้ านบาท
283
1,003
4,212
6
5,504
1,429
38
288
328
5,225
57
7,365
12,869
3,533
1,033
80
9
4,655
2,160
271
163
2,594
7,249
5,620
12,869

ร้ อยละ
2
8
33
43
11
2
3
41
57
100
27
8
1
36
17
2
1
20
56
44
100

ปี 2554
ล้ านบาท
179
847
2,816
5
3,847
630
41
309
263
4,933
45
6,221
10,068
666
633
80
48
1,427
2,240
253
164
2,657
4,084
5,984
10,068

ร้ อยละ
2
8
28
38
6
3
3
49
1
62
100
7
6
1
14
22
3
2
27
41
59
100

ปี 2553
ล้ านบาท
191
793
2,306
5
3,295
746
40
300
285
4,522
28
5,921
9,216
453
620
143
42
1,258
2,413
168
2,581
3,839
5,377
9,216
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ร้ อยละ
2
9
25
36
8
1
3
3
49
64
100
5
7
2
14
26
2
28
42
58
100
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้ เสียจากบริ ษัทร่ วม
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีเงินได้
กําไรสุทธิที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
กําไรสุทธิ

ปี 2555
ล้ านบาท ร้ อยละ
15,370
98
281
2
15,651
100
14,374
92
1,005
6
15,379
98
75
197
147
1
49
(8)
41

1
1
1
-

ปี 2554
ล้ านบาท ร้ อยละ
14,210
98
223
2
14,433
100
11,986
83
901
6
12,887
89
111
1,435
136
77
1,222
(19)
1,203

1
10
1
1
8
8

ปี 2553
ล้ านบาท ร้ อยละ
12,472
98
220
2
12,692
100
10,446
82
864
7
11,310
89
2
1,380
135
58
1,187
(21)
1,166

11
1
1
9
9
83

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553
ปี 2555
ล้ านบาท
(135)
(1,991)

ปี 2554
ล้ านบาท
1,546
(1,018)

ปี 2553
ล้ านบาท
1,509
(1,254)

2,230

(540)

(273)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)

104

(12)

(18)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้ นปี

179

191

209

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

283

179

191

เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญสําหรั บงบการเงินรวมของจีเอฟพีทีและบริษัทย่ อย
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1/ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2/ (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3/ (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า 4/ (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ 5/ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ 6/ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ 7/ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า 8/(เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลีย่ 9/(วัน)
Cash Cycle 10/ (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น 11/ (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 12/(%)
อัตรากําไรสุทธิ 13/(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 14/ (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร 15/ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 16/ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 17/(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย 18/ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน 19/ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล 20/ (%)
หมายเหตุ:

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

1.18
0.28
(0.04)
17.17
21.00
73.90
5.00
22.27
16.00
10.00

2.70
0.72
1.15
17.83
20.00
71.56
5.00
26.47
14.00
12.00

2.62
0.78
0.89
17.41
21.00
76.87
5.00
20.59
17.00
8.00

6.48
1.28
0.26
0.70

15.65
10.10
8.34
21.18

16.24
11.07
9.19
23.56

10.46
1.34

34.98
1.47

36.06
1.44

1.29
(0.86)
(0.02)
-

0.68
10.27
0.53
97.24

0.71
10.74
0.27
91.71

1/ อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม/หนี ้สินหมุนเวียนรวม
2/ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชัว่ คราว + ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ) / หนี ้สินหมุนเวียนรวม
3/ อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / หนี ้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4/ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า = รายได้ จากการขายสุทธิ / ลูกหนี ้การค้ าถัวเฉลี่ย
5/ ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

6/ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ = ต้ นทุนสินค้ า / สินค้ าสําเร็ จรู ปถัวเฉลีย่
7/ ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

8/ อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า = ต้ นทุนสินค้ า / เจ้ าหนี ้การค้ าถัวเฉลี่ย
9/ ระยะเวลาชําระหนี ้ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
10/ Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย - ระยะเวลาชําระหนี ้
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11/ อัตรากําไรขันต้
้ น = กําไรขันต้
้ น / รายได้ รวมจากการขาย
12/ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน = กําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ / รายได้ รวมจากการขาย
13/ อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ / รายได้ รวม
14/ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กําไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย x 100
15/ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร = (กําไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย x 100
16/ อัตราหมุนของสินทรัพย์ = ขายสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

17/ อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี ้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
18/ อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / ดอกเบี ้ยจ่าย
19/ อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนี ้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื ้อสินทรัพย์ +
เงินปั นผลจ่าย)
20/ อัตราการจ่ายเงินปั นผล = เงินปั นผลจ่าย / กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ x 100

2. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลดําเนินงาน
ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานต่อไปนี ้ เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบการเงินรวมของจีเอฟพีที
และบริ ษัทย่อย และรายการที่สาํ คัญที่มีผลต่องบการเงินเฉพาะกิจการ โดยงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ได้ รวมบัญชีของจีเอฟพีทีและบริ ษัทย่อย (รวมเรี ยกว่า “บริ ษัทฯ”) ตามที่ระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3. เกณฑ์
การจัดทํางบการเงินรวม
ตามที่ระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า เรื่ อ ง กํ า หนดรายการย่อ ที่ ต้ อ งมี ใ นงบการเงิ น พ.ศ. 2554 ลงวัน ที่ 28 กัน ยายน 2554 บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงการจัดทําและนําเสนองบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 ที่นํามาแสดงเปรี ยบเทียบได้ ทําการปรับปรุงจัดประเภทใหม่ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าแล้ ว
ผลการเปลีย่ นแปลงจัดประเภทใหม่สาํ หรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปรี ยบเทียบเพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีของปี ปั จจุบนั ไม่มีผลต่องบกําไร(ขาดทุน)สุทธิ หรื อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้ อ 33. การจัดประเภทรายการใหม่
2.1 ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 41 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 0.03 บาทต่อหุ้น ลดลงเป็ นจํานวน 1,162 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 96
จากกําไรสุทธิในปี ก่อน ซึง่ มีจํานวน 1,203 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ สาเหตุหลักเกิดจากต้ นทุนการผลิตในส่วนที่เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ในการ
ผลิตอาหารสัตว์ปรับราคาสูงขึ ้น โดยเฉพาะข้ าวโพด และกากถั่วเหลืองซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักสําคัญในการผลิตอาหารสัตว์
อีกทังการปรั
้
บค่าแรงขันตํ
้ ่าอัตราวันละ 300 บาท ซึง่ ส่งผลกระทบต่อค่าแรงงานที่เป็ นปั จจัยสําคัญในการผลิตเช่นกัน สําหรับ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารนัน้ เป็ นรายการที่เกิดจากการดําเนินงานตามปกติ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 6 จากยอดขาย
รวม
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ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม จํานวน 75 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน ที่ขาดทุน
จํานวน 111 ล้ านบาท เนื่องจาก บริ ษัท GFN มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นจากปี 2554 จึงทําให้ ผลขาดทุนสุทธิ ในปี 2555
น้ อยลง ส่วนบริ ษัท McKey ยังคงมีผลประกอบการที่ดีซงึ่ มีผลกําไรจากการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2555 มีผลขาดทุนสุทธิเป็ นจํานวน 575 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น (0.46) บาท
ต่อหุ้น ในขณะที่ปี 2554 มีกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจํานวน 425 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 0.34 บาทต่อหุ้น เกิด
จากผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 103 ล้ านบาท ตามสาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น และเกิดจากการบันทึกขาดทุนจากการด้ อย
ค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม เป็ นจํานวน 408 ล้ านบาท
2.2 วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม

2.2.1 รายได้ จากการขาย
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายรวมในปี 2555 จํานวน 15,370 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 8 เมื่อเทียบจากปี
ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากปริ มาณการส่งออกสินค้ าไก่แปรรู ปที่เพิ่มขึน้ ในอัตราร้ อยละ 33 ปริ มาณขายอาหารสัตว์บกที่
เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 10 ปริ มาณขายอาหารกุ้งที่เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 8 และปริ มาณการขายไก่เป็ น

ที่เพิ่มขึ ้นในอัตรา

ร้ อยละ 45
2.2.2 รายได้ อื่น
บริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นรวมในปี 2555 จํานวน 281 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 58 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อย
ละ 26 ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นและการได้ รับคืนภาษี มาตรา 19 ทวิ บริ ษัทฯ มีการโอนกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้ อยค่าในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เกิดจากการประเมินราคาที่ดินที่สงู ขึ ้นของผู้ประเมินอิสระ
2.2.3 ต้ นทุนขาย
บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายในปี 2555 จํานวน 14,374 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 เมื่อเทียบจากปี 2554 เนื่องจากราคา
ต้ นทุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ปรับสูงขึ ้นมาก โดยเฉพาะข้ าวโพดและกากถัว่ เหลือง และการปรับค่าแรงขันตํ
้ ่า
อัตราวันละ 300 บาท ซึง่ ส่งผลกระทบต่อค่าแรงงานที่เป็ นปั จจัยสําคัญในการผลิตเช่นกัน
2.2.4 กําไรขันต้
้ น
เนื่องจากต้ นทุนขายที่เพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู กว่ารายได้ จากการขาย ทําให้ กําไรขันต้
้ นในปี 2555 ลดลงจากปี ก่อน
้ นของบริ ษัทฯ ลดลงจาก 15.7%
เป็ นจํานวน 1,228 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55 จากปี 2554 จึงทําให้ อตั ราส่วนกําไรขันต้
ในปี 2554 เหลือเพียง 6.5% ในปี 2555
2.2.5 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ในปี 2555 มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวมเพิ่มขึ ้น เป็ นจํานวน 105 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 12
จากปี ก่อน บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการส่งสินค้ าทางเรื อที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากปริ มาณการส่งออกสินค้ าไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ ้น และค่า
ระวางสินค้ าที่ปรับราคาสูงขึ ้น ต้ นทุนค่าบรรทุกเพิ่มขึ ้นจากปริ มาณการขายอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้น และราคาค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงมี
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การปรับสูงขึ ้นเช่นกัน อีกทังมี
้ ผลขาดทุนจากการขายไก่ปยู่่ าพันธุ์และพ่อแม่พนั ธุ์ปลดระวางเพิ่มขึ ้น เนื่องจากราคาขายไก่แก่
ในประเทศปรับตัวลดลงมาก
2.2.6 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจํานวน 75 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนในอัตรา
ร้ อยละ 33 เนื่องจากบริ ษัท GFN มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานลดลงจากปี ก่อน
2.2.7 ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
จากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ มีการบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม
้ เริ่ มเปิ ด
จํานวน 408 ล้ านบาท เนือ่ งจากบริ ษัท GFN ยังคงมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
ดําเนินการเมื่อปลายปี 2553 ประกอบกับที่สนิ ค้ าโภคภัณฑ์ในประเทศมีราคาตกตํ่า เนื่องจากภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์
ทําให้ มลู ค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนจากการดําเนินการในสภาวะการณ์ ณ ปั จจุบนั ตํ่ากว่าจํานวนเงินลงทุน
2.2.8 อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจํานวน 575 ล้ านบาท ทําให้ ไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ คือไม่เกินร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษัทฯ หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนี ้การจ่ายเงินปั นผลจะ
ขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
87

2.3 รายได้ จากการขายแต่ ละสายธุรกิจตามงบการเงินรวม
รายได้ แต่ละสายธุรกิจ
ของจีเอฟพีทีและบริ ษัทย่อย
ชําแหละไก่และแปรรูป
อาหารสัตว์
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
จําหน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รายได้ จากการขายตามงบการเงินรวม

2555
ล้ านบาท
5,803.86
5,294.03
3,528.15
136.10
607.67
15,369.81

ร้ อยละ
37.76
34.44
22.96
0.89
3.95
100.00

2554
ล้ านบาท
6,101.15
4,838.82
2,521.11
291.72
456.75
14,209.55

ร้ อยละ
42.94
34.05
17.75
2.05
3.21
100.00

2553
ล้ านบาท
7,040.91
4,319.61
463.03
400.99
247.46
12,472.00

ร้ อยละ
56.45
34.63
3.72
3.22
1.98
100.00

2.3.1 ธุรกิจชําแหละไก่และแปรรูป
ในปี 2555 มีรายได้ จากการขายเนื ้อไก่แปรรูปจํานวน 5,804 ล้ านบาท ลดลง 297 ล้ านบาท หรื อลดลงในอัตราร้ อย
ละ 5 เมื่ อเปรี ยบเที ยบจากปี 2554 รายได้ จ ากการขายชิ น้ ส่วนไก่ สดในประเทศลดลงในอัต ราร้ อยละ20 จากปี ก่อ น
เนื่องจากราคาชิ ้นส่วนไก่ในประเทศปรับตัวลดลงมาก จากภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีรายได้
จากการขายสินค้ าแปรรู ปเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ ้น เนื่องจากปริ มาณการส่งออกสินค้ าไก่แปรรู ปเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 33 จากปี
2554
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2.3.2 ธุรกิจอาหารสัตว์
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้น 437 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอ้ ตราร้ อยละ 9จากปี
2554 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากปริ มาณขายอาหารสัตว์บกและอาหารกุ้งให้ แก่เกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์ในประเทศ โดยปริ มาณขาย
อาหารสัตว์บกเพิ่มขึ ้น 16,395 ตัน หรื ออัตราร้ อยละ 10 และปริ มาณขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ ้น 4,500 ตัน หรื อร้ อยละ 8 จากปี
ก่อน
2.3.3 ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายไก่เนื ้อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 38 จากปี 2554 จากปริ มาณการขายไก่เนื ้อ
ให้ กบั บริ ษัทร่วม เนื่องจากบริ ษัท GFN มีการใช้ กําลังการผลิตเต็มกําลังในปี 2555
2.3.4 ธุรกิจจําหน่ายลูกไก่
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายลูกไก่ให้ แก่เกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไปลดลงเมื่อเทียบจากปี ก่อน เนื่องจาก
ราคาลูกไก่ตกตํ่าจากภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ส่วนใหญ่รายได้ จากการขายลูกไก่ในปี 2555 ประกอบด้ วย รายได้ จาก
การขายลูกไก่พนั ธุ์ไข่และลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อที่ผลิตเกินจากกําลังการเลี ้ยงของฟาร์ มไก่เนื ้อของบริ ษัทฯ
2.3.5 ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น ไส้ กรอก ลูกชิ ้น รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ
จากการขายแบบค้ าส่งและค้ าปลีก เพิ่มขึ ้น 155 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ33 จากปี 2554 เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
การขยายสาขาตามต่างจังหวัดเพิ่มขึ ้นอีก 5 สาขาในปี 2555 ได้ แก่ ภูเก็ต หาดใหญ่ นครปฐม บุรีรัมย์ และเชียงใหม่
3. ปั จจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
3.1 ข้ อจํากัดในการส่ งออก
การส่งออกสินค้ าเนื ้อไก่ไปยังต่างประเทศ มีข้อจํากัดในการส่งออกสินค้ าที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั นโยบายของ
แต่ละประเทศ บางประเทศใช้ นโยบายด้ านภาษี บางประเทศใช้ นโยบายด้ านสุขอนามัย เป็ นต้ น ในอนาคตนโยบายด้ าน
สุขอนามัยจะเป็ นนโยบายที่สาํ คัญ ที่ประเทศผู้นําเข้ าใช้ เป็ นเครื่ องมือในการกีดกันทางการค้ า เช่น นโยบายด้ านมาตรฐาน
สินค้ าระบบ ISO 9000, GMP และ HACCP นโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม และสิทธิมนุษยชน และนโยบายด้ าน Animal Welfare
เป็ นต้ น ส่วนนโยบายด้ านภาษี จะใช้ น้อยลง เพราะแต่ละประเทศจะเข้ าสูร่ ะบบ WTO หรื อการค้ าแบบเสรี ซึ่งทางรัฐบาลจะ
ลดการอุดหนุนและลดภาษี นําเข้ าลงด้ วย
3.2 การกําหนดโควต้ า
3.2.1 รัฐบาลกําหนดให้ นําเข้ าข้ าวโพดในโควต้ า ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งต้ องนําเข้ าโดย
องค์การคลังสินค้ าเท่านัน้ โดยนําเข้ าจากประเทศสมาชิก WTO และจํากัดโควต้ าการนําเข้ าไว้ ไม่เกิน 54,700 ตัน และเสีย
อากรนําเข้ าร้ อยละ 20 แต่ถ้านําเข้ านอกโควต้ าจะเสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 73 บวกค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 180 บาท การ
นําเข้ านอกจากประเทศสมาชิก WTO แล้ วยังสามารถนําเข้ าจากประเทศอื่นแต่ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด
นอกจากข้ าวโพดแล้ วยังมีวตั ถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์อื่นอีก เช่น กากถัว่ เหลือง ปลาป่ น ซึง่ หากนําเข้ าจากต่างประเทศ
ก็ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดเช่นกัน (รายละเอียดดูได้ จาก สายธุรกิจอาหารสัตว์ (ค) เรื่ อง ความต้ องการวัตถุดิบ
อาหารสัตว์สาํ คัญ)
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3.2.2 สหภาพยุโรปมีการกําหนดวิธีการนําเข้ าโดยใช้ ระบบโควต้ า โดยเริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็ นต้ น
ไป ประเทศไทยได้ รับโควต้ าในการส่งออกไก่ปรุ งสุกเป็ นจํานวน 160,033 ตัน และได้ สง่ ออกเต็มจํานวนโควต้ าดังกล่าวแล้ ว
ทําให้ การส่งออกยากจะขยายตัวได้ เพราะการส่งออกนอกโควต้ าต้ องเสียภาษี นําเข้ าสูงถึง 1,024 ยูโรต่อตัน ส่วนไก่สดแช่
แข็งทางสหภาพยุโรปได้ ยกเลิกการนําเข้ า และสามารถส่งออกได้ ในช่วงปลายปี 2555
3.3 การกําหนดราคา
ธุรกิจด้ านอาหารสัตว์มีความเกี่ยวข้ องกับนโยบายการกําหนดราคา ไม่วา่ จะเป็ นการซื ้อวัตถุดิบ หรื อราคาขายอาหาร
สัตว์ กล่าวคือการซื ้อกากถัว่ เหลืองในประเทศต้ องรับซื ้อในราคาไม่ตํ่ากว่าขันตํ
้ ่าที่กําหนด ณ หน้ าโรงงานโดยต้ องทําสัญญา
ไว้ กบั กระทรวงพาณิชย์ ส่วนราคาขายอาหารสัตว์ บริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายขึ ้นลงได้ ในทันทีทนั ใด เนื่องจากการปรับ
ราคาขายจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์
3.4 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ในปี 2555 จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
โดยเฉพาะรายได้ จากการส่งออก และกําไรจากการดําเนินงานของบริ ษัท
3.5 นํา้ มันเชือ้ เพลิง
ความผันผวนของราคานํ ้ามันในตลาดโลกส่งผลให้ ต้นทุนการผลิต และต้ นทุนการขนส่งต้ องปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมของบริ ษัทฯ
3.6 การด้ อยค่ าเงินลงทุน
การดําเนินงานในธุรกิจด้ วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนย่อมไม่สามารถควบคุมได้
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทที่ได้ เข้ าไปลงทุน หรื อเกิดจากบริ ษัทนันๆ
้ เริ่ มเปิ ดดําเนินการไม่นานในส่วนการผลิตยังไม่เต็ม
89
กําลังการผลิต และยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานได้ ทําให้ สดั ส่วนของมูลค่าในส่วนของบริ ษัทที่ได้ ลงทุน
นันลดลง
้
บริ ษัทฯ มีการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม จึงได้ จดั ให้ มีหน่วยงานติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทเหล่านี ้
โดยทําการประเมินมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เป็ นประจําทุกไตรมาส ว่ามีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่าเกิดขึ ้นหรื อไม่ ในกรณีที่มี
ข้ อ บ่ง ชี ้ จะทํ า การประมาณมูล ค่า ที่ ค าดว่า จะได้ รั บ คื น ของสิน ทรั พ ย์ นัน้ และบัน ทึก รั บ รู้ การด้ อ ยค่ า เงิ น ลงทุน ไว้ ตาม
รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี ข้ อ 10. เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม-สุทธิ
4. ฐานะการเงิน
4.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรั พย์ รวมตามงบการเงิ นรวมของบริ ษัทฯ มีจํานวน 12,869 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียน 5,504 ล้ านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ 5,225 ล้ านบาท เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
1,429 ล้ านบาท เงินลงทุนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 711 ล้ านบาท
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 2,800 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 28 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากสินค้ าคงเหลือ ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์-สุทธิ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน บริ ษัทฯ มีสินค้ าคงเหลือ 4,212 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,396 ล้ านบาท จากปี
2554 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีปริ มาณการผลิตสินค้ าเพิ่มขึ ้นมากจึงทําให้ ต้องมีการสํารองวัตถุดิบมากขึ ้น อีกทังราคาวั
้
ตถุดิบ
อาหารสัตว์มีการปรับตัวสูงขึ ้นจึงทําให้ มลู ค่าของวัตถุดิบสูงขึ ้นเช่นกัน สําหรับเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้นจํานวน 800 ล้ าน
บาท มาจากบริ ษัทฯ ได้ ทําการเพิ่มทุนในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ทังจํ
้ านวน
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4.2 หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หนี ้สินรวมตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ มีจํานวน 7,249 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
หนี ้สินหมุนเวียน 4,655 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 2,160 ล้ านบาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น 434 ล้ านบาท
หนี ้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3,165 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 77 ส่วนใหญ่เพิ่มจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และส่วนที่เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น บริ ษัทฯ มีเงินกู้จาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 2,867 ล้ านบาท ในปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องมีการ
ใช้ เงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เพื่อการหมุนเวียนกิจการ และการเพิ่มทุนในบริ ษัทร่วม
4.3 สภาพคล่ อง
4.3.1 กระแสเงินสด
ในปี 2555 บริ ษัทฯ ใช้ เงินในกิจกรรมการดําเนินงานเป็ นจํานวน 135 ล้ านบาท ใช้ เงินในกิจกรรมการลงทุน
เป็ นจํานวน 1,991 ล้ านบาท ในการเพิ่มทุนในบริ ษัทร่ วม เป็ นจํานวน 903 ล้ านบาท ซื ้อสินทรัพย์ถาวรเป็ นจํานวน 731 ล้ าน
บาท และลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่อการลงทุนและอื่ น ๆ 357 ล้ านบาท สําหรั บ กระแสเงิ น สดที่ ได้ มาจากกิ จกรรม
จัดหาเงินจํานวน 2,230 ล้ านบาท เป็ นเงินที่ได้ มาจากการกู้ยืมรวมจํานวน 6,207 ล้ านบาท และใช้ ไปในการชําระคืนเงินกู้
ดอกเบี ้ยจ่าย เงินปั นผลและอื่นๆ เป็ นจํานวน 3,977 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 จํานวน 283 ล้ านบาท
4.3.2 อัตราส่ วนสภาพคล่ องที่สาํ คัญ
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทฯ เท่ากับ 1.18 เท่า ลดลงจาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ อยูท่ ี่ 2.70 เท่า แต่บริ ษัทฯ ยังคงไม่มีปัญหาการขาดสภาพคล่อง
4.3.3 ระยะเวลาครบกําหนดหนีร้ ะยะสัน้ ที่มีผลต่ อสภาพคล่ อง
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้ระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นจํานวน 3,228 ล้ านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในรู ปของเงินกู้ยืมระยะสันจาก
้
สถาบันการเงิน และเจ้ าหนี ้การค้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังไม่ประสบปั ญหาในการชําระหนี ้ตามระยะเวลาที่กําหนด
4.4 รายจ่ ายลงทุน
4.4.1 รายจ่ ายเงินลงทุนที่ผ่านมา
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนจํานวน 1,991 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 973 ล้ านบาท จากปี
2554 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มทุนในบริ ษัทร่วม และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
4.4.2 แผนจ่ ายเงินลงทุน
ในปี 2555 บริ ษัทฯ ยังคงขยายกําลังการผลิตต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา โดยมีรายจ่ายลงทุนสําหรับขยายฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่พนั ธุ์และไก่เนื ้อ จากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ, เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน, เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการและผู้เกี่ยวข้ อง
4.5 โครงสร้ างเงินทุน
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราหนี ้สินต่อทุนเท่ากับ 1.29 : 1 โดยเป็ นส่วนของหนี ้สิน
จํานวน 7,249 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยหนี ้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี ้ย และหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยจํานวน 1,476 ล้ านบาท
และ 5,773 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับหนี ้สินที่มภี าระดอกเบี ้ยประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะสันจํ
้ านวน 3,613 ล้ านบาท และ
เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 2,160 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสันของบริ
้
ษัทฯ เป็ นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านัน้
บริ ษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่มีจํานวน 5,546 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 ใน
อัตราร้ อยละ 6 ซึง่ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในรายการกําไรสะสม มาจากกําไรสุทธิของปี จํานวน 41 ล้ านบาท และเงินปั นผล
จ่าย จํานวน 414 ล้ านบาท
5. ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่ อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
- ไม่มี –
6. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในรอบปี บัญชี 2555 ได้ แก่ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ทะเบียนผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 จากบริ ษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
ในรอบปี บัญชี 2555 ค่าตอบแทนที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จ่ายให้ แก่ บริ ษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส
จํากัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้ แก่สาํ นักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงินรวม 2,486,700 บาท ประกอบด้ วย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ จํานวน 769,000 บาท ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยที่แต่ละ
บริ ษัทย่อยรับภาระเอง จํานวน 1,717,700 บาท
2. ค่าบริ การอื่น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบโครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนที่มีเงื่ อนไข
จะต้ องยื่นแบบคําขอใช้ สิทธิและประโยชน์ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลต่อสํานักงานส่งเสริ มการลงทุน เป็ นจํานวนเงินรวม
120,000 บาท โดยเป็ นของบริ ษัทฯ 35,000 บาท และของบริ ษัทย่อยที่แต่ละบริ ษัทย่อยรับภาระเอง จํานวน 85,000 บาท
ทังนี
้ ้ ในรอบปี บัญชี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้ แก่บคุ คลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
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ผูกพันของบริษัทฯ

GFPTTO.doc

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ
การศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น(%)

ความสัมพันธ์
ทางสาย
โลหิต

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

72

มัธยมปลาย

17.55

บุตรชายคนที่ 3
ของตระกูล
ศิริมงคลเกษม

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program

บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)
บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจเครื่ องจักรส่งออก)
บจก. ผลิตภัณฑ์อาหาร ป.เจริ ญพันธ์ (ธุรกิจฟาสต์ฟดู ส์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์)
บจก. ทรัพย์ศิริชยั (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์ (ธุรกิจส่งออกดอกกล้ วยไม้ )
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2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันของบริษัทฯ

63

ประถมศึกษา

14.36

บุตรชายคนที่ 7
ของตระกูล
ศิริมงคลเกษม

ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
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(15)

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจเครื่ องจักรส่งออก)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์)
บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่)

เอกสารแนบ 1

96

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ
การศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น(%)

ความสัมพันธ์
ทางสาย
โลหิต

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันของบริษัทฯ

61

แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
วุฒิบตั รจักษุแพทย์
คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

0.33

บุตรชายคนที่ 8
ของตระกูล
ศิริมงคลเกษม

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

กรรมการ

(11)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
นายกสมาคม
กรรมการ

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

กรรมการ

(18)

อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program

GFPTTO.doc

บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่)
บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่)
บจก. เวชผาติ์ (ธุรกิจซื ้อขายยาเวชภัณฑ์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจเครื่ องจักรส่งออก)
บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)
บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์ (ธุรกิจส่งออกดอกกล้ วยไม้ )
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
สภาผู้สง่ สินค้ าทางเรือแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1

97

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

4. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริหารแต่ไม่มีอํานาจ
ลงนามผูกพันของบริษัทฯ

GFPTTO.doc

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ
การศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น(%)

ความสัมพันธ์
ทางสาย
โลหิต

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

65

ประถมศึกษา

0.24

บุตรสาวคนที่ 5
ของตระกูล
ศิริมงคลเกษม

ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี-การเงิน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program

บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจเครื่ องจักรส่งออก)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)
บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)

เอกสารแนบ 1
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ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ
การศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น(%)

ความสัมพันธ์
ทางสาย
โลหิต

ช่วงเวลา

5. นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมการไม่มีอํานาจบริหารและ
ไม่มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ

60

วทบ.พบ.วุฒิบตั ร
ศัลยกรรมทัว่ ไปและ
ศัลยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่มี

-

ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
อาจารย์และแพทย์
(2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ธุรกิจโรงพยาบาล)
กรรมการ
(3) บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ ท (ธุรกิจค้ าปลีก)

อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program
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อบรมหลักสูตร
Audit
Committee
Program

GFPTTO.doc

เอกสารแนบ 1

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

6. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการไม่มีอํานาจบริหารและ
ไม่มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ
การศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น(%)

ความสัมพันธ์
ทางสาย
โลหิต

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

49

ปริ ญญาโท
University of
Hartford,
Connecticut, USA,

0.004

-

ปั จจุบนั

กรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
บจก. สี่พระยาการพิมพ์ (ธุรกิจหนังสือพิมพ์)
บจก. ประชุมช่าง (ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์)
บจก. อะกริ ยเู นี่ยน (ธุรกิจการเกษตร)
บจก. ปิ ยะดาแมนชัน่ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ปริ ญญาโท
The Institute of
Chartered
Financial Analysts,
Virginia, USA, CFA
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อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program

GFPTTO.doc

เอกสารแนบ 1

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการไม่มีอํานาจบริหารและ
ไม่มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ
การศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น(%)

ความสัมพันธ์
ทางสาย
โลหิต

ช่วงเวลา

48

ปริ ญญาโท
กฎหมาย
University
of Pennsylvania

ไม่มี

-

ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
กรรมการ
(2) บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
(ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย)

ปริ ญญาโท
กฎหมาย
Southern
Methodist
University

101

ปริญญาตรี
กฎหมาย
Thammasat
University
อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program

GFPTTO.doc

เอกสารแนบ 1

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการไม่มีอํานาจบริหารและ
ไม่มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ
การศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น(%)

ความสัมพันธ์
ทางสาย
โลหิต

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

55

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ

0.81

บุตรสาวคนที่ 10
ของตระกูล
ศิริมงคลเกษม

ปั จจุบนั

กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายนําเข้ าสินค้ า
และจัดซื ้อเคมีภณ
ั ฑ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program

บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
(4) บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)
(5) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)
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ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ง

9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการไม่มีอํานาจบริหารและ
ไม่มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิ
การศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น(%)

ความสัมพันธ์
ทางสาย
โลหิต

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

42

ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
Boston
University

17.77

บุตรชายคนโต
ของ
นายเจริ ญ
ศิริมงคลเกษม

ปั จจุบนั

กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
จัดซื ้อไก่เนื ้อ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อบรมหลักสูตร
Directors
Certification
Program

บริ ษัท/
ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
(2)
(3)
(4)
(5)

บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)
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เอกสารแนบ 1: ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
รายชื่อ
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
5. นพ.สาธิต กรเณศ
6. นายปารเมศ เหตระกูล
7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
หมายเหตุ:
X = ประธานกรรมการ

GFPTTO.doc

บริ ษัท
GFPT
x
//
//
//
/
/
/
/
/
// = กรรมการบริ หาร

KT
x
//
//
//

MKS
x
//
//
/

บริษัทย่ อย
FKT
x
//
//
//

บริ ษัทร่ วม
GP
x
//
//

GFF
x
//
//
/

McKey

GFN

/
/

/
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เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชื่อ
1. นายประสิทธิ์
2. นายวิรัช
3. นพ.อนันต์
4. นางสมสิริ
5. นพ.สาธิต
6. นายปารเมศ
7. นายธนาธิป
8. น.ส.วรรณี
9. นายสุจิน
หมายเหตุ:
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ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
อิงโพธิ์ชยั
กรเณศ
เหตระกูล
พิเชษฐวณิชย์โชค
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
X = ประธานกรรมการ

KT
x
//
//
//

// = กรรมการบริ หาร

MKS
x
//
//
/

บริษัทย่ อย
FKT
x
//
//
//

GP
x
//
//

GFF
x
//
//
/
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9. การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับ
บริ ษัทฯ โดยรวม บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และสามารถ
วัดผลได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่จะช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยมีการจัดแบ่ง
สายงาน โดยมีประธานกรรมการบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร มีระบบการจัดการฝึ กอบรมให้ ความรู้ ทักษะในการปฏิบตั ิงานแก่พนักงาน เพื่อให้ พนักงานได้ เกิดความเข้ าใจและ
สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิ ภาพ ทังยั
้ งจัดให้ มีคู่มือพนักงาน กําหนดระเบียบวินยั ของพนักงาน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่พิจารณาความเพียงพอ ของระบบควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯ โดยทบทวนงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบตั ิงานภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
1. สาระสําคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทที่ได้ กาํ หนดไว้ มีดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการบริ หารและจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้วิเคราะห์ และประเมิน
ความเสีย่ งให้ แต่ละฝ่ ายงานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้เพื่อให้ ฝ่ายต่างๆ
ใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลดความเสี่ยง
รวมทังติ
้ ดตามและประเมินผล เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารความเสีย่ ง ได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
2. บริ ษัทฯ ได้ กําหนดภาระหน้ าที่อํานาจการดําเนินการของผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออกจากกันเพื่อให้ เกิดการตรวจสอบกัน
อย่างเหมาะสม ทังยั
้ งทําให้ เกิดความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน และป้องกันการกระทํา ที่ไม่สจุ ริ ต กําหนดขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงานในแต่ละธุรกรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก
3. บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นความสํา คัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อให้ ข้อ มูลของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ อ ง
สมบูรณ์ทนั สมัย และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท
4. บริ ษัทฯ ได้ ติดตามผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็ นประจําทุกไตรมาส ในกรณีที่
ผลดําเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ ทางผู้บริ หารจะดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําให้ ผล
การดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมายและจัดทําข้ อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ ไข และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
ต่อไป
2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมสําคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดําเนินการไปในระหว่างปี 2555 ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจํางวดบัญชี ซึง่ ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้ นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
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2. สอบทานการเข้ าทํารายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2555
3. สอบทานความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งสํานัก
ตรวจสอบภายในได้ ดําเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน
4. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
5. สอบทานการเข้ าทํารายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในรอบปี 2555 ว่าเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศไว้
6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ เพื่อให้ แน่ใจว่าสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้
7. สอบทานความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงานการสอบบัญชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังค่
้ าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผ้ ูบริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์ และ
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ได้ อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันได้ อย่างเต็มที่ รวมทังความเห็
้
นต่อระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
9. สอบทานกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีและดํารง
รักษาไว้ ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิน
ของบริ ษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และได้ จดั ทําขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ การเข้ าทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล สําหรับรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขการค้ า
โดยทัว่ ไป เป็ นไปตามหลักการที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติหรื อที่สนับสนุน
ธุรกิจปกติ ได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
รายการเหล่านี ้ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี การปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ไม่
พบว่า มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามที่เป็ นสาระสําคัญ โดยในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายนัน้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังมี
้ ประสิทธิ ผลเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยง
ทางธุร กิ จ และป้ องกัน ทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ จากการที่ผ้ ูบริ หารนํ าไปใช้ โดยมิ ชอบ หรื อ โดยไม่มีอํ านาจ ทัง้ นี ้ ในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายในได้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ มั่น ใจว่า หน่ว ยงานเหล่านัน้ มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริ ษัทฯ ได้ กํ าหนดไว้ และในกรณี พ บ
ข้ อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญจะมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาสัง่
การแก้ ไข อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2555 ไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ
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อย่า งไรก็ ตาม บริ ษัท ฯ ยังคงให้ ค วามสําคัญต่อ ข้ อเสนอแนะ ข้ อ คิดเห็นจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในการควบคุมการปฏิบตั ิงาน การบริ หารจัดการความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า จากการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ของผู้บริ หารระดับสูง และ
พนักงานทัง้ หมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะสามารถเจริ ญเติบโตอย่างน่าพอใจอันจะทําให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทัง้ หลายได้ รับ
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ข้ อพิพาททางกฎหมาย บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีค่คู วามกับคู่กรณี ส่วนใหญ่เป็ นคดีหรื อข้ อพิพาทที่เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษัทฯ เช่น การฟ้ องร้ องคดีเช็ค เป็ นต้ น ซึ่งคดีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
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8. การจัดการ

Organization Chart
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่ าตอบแทนและ
กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
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สายงานการผลิต

สายงานการตลาด
ฝ่ ายขายต่างประเทศ

สายงานบริ หาร

สายงานการเงิน
สายงานจัดซือไก่ เนือ

ฝ่ ายโรงงาน

สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ ายขายภายในประเทศ
ฝ่ ายผลิตไก่ชําแหละ
ฝ่ ายแปรรูป
ฝ่ ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ฝ่ ายวางแผน
ฝ่ ายคลังสินค้ า
ฝ่ ายพัสดุ
ฝ่ ายประกันคุณภาพ
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ฝ่ ายซ่อมบํารุง

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายสารสนเทศ

ฝ่ ายไฟฟ้า-เครื่ องเย็น

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายก่อสร้ าง

ฝ่ ายห้ องปฏิบตั กิ าร

ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ

ฝ่ ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน

ฝ่ ายวิจยั และเพิ่มประสิทธิภาพ
ฝ่ ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์

ฝ่ ายจัดซื ้อทัว่ ไป

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ฝ่ ายจัดซื ้อระวางสินค้ าและขอคืนอากร
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1. โครงสร้ างการจัดการ
ในปี 2555 โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท จีเอฟพีที จํ ากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย (1) คณะกรรมการบริ ษัท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
(4) คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม และ (5) คณะผู้บริ หาร
(1) คณะกรรมการบริษัท
ในปี 2555 คณะกรรมการ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหน่ ง
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม*
ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม*
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม*
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
4. นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ
5. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการอิสระ
7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริ หาร
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
* เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท โดยกํ าหนดให้ กรรมการผู้มีอํานาจ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
โดยมี น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงของ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
กรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหน่ ง
1. นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
2. นายปารเมศ เหตระกูล*
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค**
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
* เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
** เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มคี วามรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย
โดยมี นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
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(3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และ กํากับดูแลกิจการ
ในปี 255 5 คณะกรรมการสรรหา พิ จารณาค่าตอบแทน และ กํ า กับดูแ ลกิ จการ ของ บริ ษัท จี เ อฟพีที จํ า กัด
(มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นพ.สาธิต กรเณศ
2. นายปารเมศ เหตระกูล
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
4. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
5. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ

โดยมี นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
(4) คณะอนุกรรมการจริยธรรม
ดังนี ้

ในปี 2555 คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม ของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – ชื่อสกุล
นพ.สาธิต
กรเณศ
นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
น.ส.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชยั
นายฐิ ติ
วรรณเชษฐ์
นายธีระศักดิ์
เปี่ ยมสุภคั พงศ์
นายอาณัติ
พึง่ แก้ ว*

ตําแหน่ ง
ประธานคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม
อนุกรรมการจริ ยธรรม
อนุกรรมการจริ ยธรรม
อนุกรรมการจริ ยธรรม
อนุกรรมการจริ ยธรรม
อนุกรรมการจริ ยธรรม
อนุกรรมการจริ ยธรรม
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* โดยมี นายอาณัติ พึง่ แก้ ว เป็ นเลขานุการคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม
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(5) คณะผู้บริหาร
ในปี 2555 คณะผู้บริ หาร* ของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 10 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหน่ ง
1. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
2. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
3. นางปรานี
ภาคสุข
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
4. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อไก่เนื ้อ
5. นายกิตติชยั
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการผลิตและการตลาด
6. น.ส.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชยั
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริ ษัท
7. นายฐิ ติ
วรรณเชษฐ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายโรงงาน
8. นายอาทร
เอื ้อพอพล
ผู้อํานวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ
9. นายดนัย
บุญเจริ ญสุขพิศาล ผู้อํานวยการฝ่ ายขายในประเทศ
10. นายธีระศักดิ์
เปี่ ยมสุภคั พงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
*ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามของประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่ กจ.15/2554 เรื ่อง การ
กํ าหนดบทนิ ยามในประกาศเกี ่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 3)
2. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท จีเอฟพีทีจํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดย
ตลอด ซึ่งเป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่สําคัญในการสร้ างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางธุรกิจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืน
รวมทังจะเสริ
้
มสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน ดังนัน้
คณะกรรมการจึงมีความมุง่ มัน่ ที่จะดําเนินการให้ การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี และทําให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และมติของผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ภายใต้
ระเบียบปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้จะมีการทบทวนและปรับปรุ งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้
เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ หรื อกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็ น
6 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 6 นโยบายและแนวปฏิบตั ิอื่น ๆ
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คณะกรรมการได้ จัดทํานโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ และดําเนินการติดตามเพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมทังทบทวนและปรั
้
บปรุงนโยบายดังกล่าวให้ มีความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ และได้ มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ พนักงานทุกคนเข้ าไปศึกษานโยบายการกํากับดูแลกิจการจากระบบ Intranet ของบริ ษัทฯ และได้ แสดงให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th) ภายใต้ หวั ข้ อการกํากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้ กําหนดแนวทางการดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทฯ ได้ มีการดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ ได้ รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี ้
1) สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตามที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับ ทังสิ
้ ทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิในการซื ้อ
ขายและโอนหุ้น สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง
เท่าเทียมกัน และในรูปแบบที่เหมาะสม
2) สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ
้
รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีอิสระ
3) สิทธิในการจัดสรรเงินปั นผล และได้ รับส่วนแบ่งกําไร/เงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน
4) บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สามารถส่งคําถามล่วงหน้ าสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งคําถามผ่าน
เว็บไซต์บริ ษัทฯ หรื อ ทางอีเมล์ companysecretary@gfpt.co.th
5) สิทธิ ในการได้ รับหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นและข้ อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม
กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุม และประเด็นที่ใช้ ในการพิจารณา รวมถึงขันตอนการออกเสี
้
ยงลง
มติในแต่ละวาระการประชุม
6) บริ ษัทฯ สนับสนุนส่งเสริ มการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถาม แสดงข้ อคิดเห็น
รวมทัง้ ข้ อเสนอแนะให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกประเด็นคําถาม
คําตอบไว้ ในรายงานการประชุม
7) บริ ษัทฯ จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้ าที่สอื่ สารและตอบข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่าง
เท่าเทียม เพียงพอ และ ทัว่ ถึง
8) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th) ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
9) บริ ษัทฯ ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ในการลงทะเบียนเข้ าประชุมและการลงมติผ้ ถู ือหุ้น เพื่อให้ ทราบจํานวนผู้เข้ าร่วม
ประชุม และการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้ ถูกต้ อง และรวดเร็ วยิ่งขึ ้น รวมทังยั
้ งมีการบันทึกภาพพร้ อม
เสียงในลักษณะของคลิปวีดีโอ ไฟล์ แยกเป็ นแต่ละวาระ เพื่อให้ เกิ ดความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบ
ย้ อนหลังได้
10) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พร้ อมทังมติ
้ ที่ประชุม และจํานวน
เสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญที่ใช้ ในการพิจารณา และ
นําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
11) บริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญ
ในที่ประชุมอย่างกระทันหัน พร้ อมกันนี ้ทางบริ ษัทฯ ได้ เชิญผู้ถือหุ้นจํานวน 1 ท่าน ให้ ทําหน้ าที่ผ้ ูแทนของที่
ประชุมเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนสําหรั บการลงมติ ในวาระต่างๆ โดยบริ ษัท ฯ ได้ มีก ารใช้ บัต ร
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ลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ และในวาระของการแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
เลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ อาคาร
จีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 กรรมการของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุมครบ
ทัง้ 9 ท่าน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุมด้ วย ซึ่งมีการพิจารณา
ลงคะแนนเสียงเรี ยงลําดับตามวาระที่กําหนดไว้ โดยบริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไว้ เป็ นหลักฐาน ซึ่งทุกวาระการประชุม
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมทังรายใหญ่
้
และ
รายย่อย ซึง่ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยบริ ษัทฯ จะมี
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ โดยได้ ดําเนินการ
ดังนี ้
1) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเองสามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงด้ วยการมอบฉันทะให้
ผู้ อื่ น ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นกํ า หนดมาประชุ ม และออกเสี ย งลงมติ แ ทน หรื อ จะมอบฉั น ทะให้ กรรมการอิ ส ระ หรื อ
กรรมการบริ หารลงมติแทนก็ได้ แล้ วแต่ความพอใจของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ คือ แบบ
ก. แบบ ข. (แนะนําให้ ใช้ ) และแบบ ค. (สําหรับ Custodian) ในรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ รวมทัง้ ได้ ระบุเกี่ ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นยัง
สามารถ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย ทังนี
้ ้ ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2555 มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมรวมทังสิ
้ ้น 464 ราย โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 210 ราย
และมีผ้ รู ับมอบฉันทะ จํานวน 254 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 832,574,334 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.40 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
2) บริ ษัทฯ มีนโยบายมิให้ กรรมการผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และผู้ที่เกี่ ยวข้ องใช้ ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยแจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ
บุคคลที่ เกี่ ยวข้ อ ง ได้ แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บ รรลุนิ ติภ าวะ งดซือ้ ขายหลักทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ฯ ในช่ว ง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากการเปิ ดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว (Blackout Period) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นในการนําข้ อมูลภายในของ
บริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไว้ ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งบทลงโทษดังกล่าวมีตงแต่
ั ้ การ
ตักเตือนด้ วยวาจาจนถึงให้ ออกจากงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน ประกอบธุรกิจหรื อ
มีส่วนร่ วมในธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับธุรกิจบริ ษัทฯ ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานดังกล่าวจะได้ รับ
ผลประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยได้ ระบุไว้ ในคู่มือจริ ยธรรมของบริ ษัทฯ อย่างชัดเจน กรณีที่กรรมการคน
ใดมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในวาระที่มีการพิจารณา กรรมการคนดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ
เข้ าร่วมพิจารณาและตัดสินใจในวาระนันๆ
้
3) บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลธุรกรรมที่เข้ าข่ายการมีสว่ นได้ เสีย รายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ธุรกรรมใน
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เรื่ อ งดัง กล่ า วให้ ยึ ด แนวปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ก่ อ นนํ า เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิทกุ ครัง้ ก่อนทํารายการ โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียจะ
ไม่เข้ าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของตน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะทําการเปิ ดเผยรายการที่
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยแสดงไว้ ในรายงานประจําปี และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
4) บริ ษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และบริ ษัทฯ จะลงโฆษณา
คําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้ าก่อนการประชุม 8 วันเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ
5) สิทธิในการรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับวาระการประชุมและรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
6) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการ โดยประกาศผ่านระบบ SET และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มี ส่ว นได้ เ สีย หมายถึ ง ผู้ถื อ หุ้น พนัก งาน ลูก ค้ า คู่ค้ า เจ้ า หนี ้ คู่แ ข่ง ชุม ชน สัง คม และสิ่ง แวดล้ อ ม ดัง นัน้
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมาย
หรื อตามข้ อตกลงทีม่ ีกบั บริ ษัทฯ และให้ ความสําคัญในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนัน้ บริ ษัทฯ
จึงได้ กําหนดจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บคุ ลากรทุกระดับยึดถือ
เป็ นแนวปฏิบตั ิและถือเป็ นภาระหน้ าที่ที่สาํ คัญของทุกคน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการสร้ างความเจริ ญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ ามี
ลูกค้ า
คุณภาพ ได้ มาตรฐานในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือซึ่ง
คูค่ ้ า
กันและกัน
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้ อกําหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่าง
เจ้ าหนี ้
เคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืน
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนที่
พนักงาน
เหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยใน
การทํางาน
บริ ษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุน และส่งเสริ มการ
คูแ่ ข่ง
แข่ง ขัน ทางการค้ า อย่า งเสรี ไม่กระทํ าผิ ด กฎหมายหรื อ ขัดต่อ จริ ย ธรรมธุร กิ จ และจะไม่
กล่าวหาคูค่ ้ าในทางเสือ่ มเสียโดยไม่มีข้อมูลจริ ง
ชุมชน สังคม บริ ษั ทฯ มีน โยบายการดํ า เนิ น ธุร กิ จที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่อ เศรษฐกิ จ และสัง คม เป็ นมิ ตรต่อ
และ
สิง่ แวดล้ อม ควบคูก่ บั การเติบโตของบริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืน โดยส่งเสริ มให้ คนในองค์กรตระหนัก
สิง่ แวดล้ อม
ถึงการดูแลพัฒนา สร้ างจิตสํานึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
GFPTTI.doc

ส่วนที่ 1

53

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ)
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ พฒ
ั นากลไกการมีสว่ นร่ วมของผู้มีสว่ นได้ เสียในการกํากับดูแลกิจการ โดยเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ มู สี ว่ นได้ เสีย สามารถติดต่อสือ่ สารกับคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ เพื่อแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุง
ข้ อ บกพร่ อ งในการดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ การร้ องเรี ย นหรื อ การแจ้ งเบาะแสการกระทํ า ผิ ด กฎหมายหรื อ
จรรยาบรรณโดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี ้
independentdirectors@gfpt.co.th
ติดต่อกรรมการอิสระ
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
02-473-8398
ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
boardofdirectors@gfpt.co.th
ติดต่อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
02-473-8398
ทางไปรษณีย์ : กรรมการบริษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
codeofconductcommittee@gfpt.co.th
ติดต่อคณะอนุกรรมการจริ ยธรรม ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
02-473-8398
ทางไปรษณีย์ : คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนหรื อผู้ที่แจ้ งเบาะแส บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยนเป็ น
ความลับ และได้ กําหนดขันตอนการรั
้
บเรื่ องและการสอบสวน ซึง่ เรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วยเท่านัน้ โดยฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้รวบรวมข้ อร้ องเรี ยน และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป สําหรับ
พนักงาน สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อเสนอข้ อคิดเห็นได้ โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่างๆ สําหรับพนักงานของบริ ษัทฯ นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น มีการ
ประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุให้ แก่พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมทังพนั
้ กงานที่ปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดด้ วย และให้ การ
ช่วยเหลือสําหรับค่าเสื ้อผ้ าของพนักงานหญิง รวมทังเงิ
้ นช่วยเหลือประเภทต่างๆ นอกจากนี ้ ยังให้ ความสําคัญด้ านการดูแล
ความปลอดภัยให้ แก่พนักงาน โดยมีการซ้ อมหนีไฟเป็ นประจําทุกปี และตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ดบั เพลิง โดยจะมีการ
อบรมเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการดับเพลิงสําหรับพนักงานที่เพิ่งเข้ าใหม่ เพื่อให้ มีความรู้ พื ้นฐาน และสามารถแก้ ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้ าเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินได้ ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวพนักงานและบริ ษัทฯ ด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริ หารองค์กรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับนโยบายการดูแล
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สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนรู้ จักใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด รักษาสภาพแวดล้ อม และ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยดําเนินธุรกิจและควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอยูภ่ ายใต้ กรอบของกฎหมาย หลีกเลีย่ งการให้ ความ
ร่ วมมือหรื อการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรื อส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมทังทางตรงและทางอ้
้
อม ซึ่งมี
นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจน โดยบริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
ในปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ร่วมทํากิจกรรมส่งเสริ มด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ดังนี ้
1. โครงการบริ จาคโลหิตให้ กบั สภากาชาดไทย
2. โครงการทุนการศึกษาสําหรับบุตรของพนักงาน
3. โครงการอาหารกลางวันแก่นกั เรี ยน โดยสนับสนุนไข่ไก่เป็ นประจําทุกสัปดาห์ ให้ แก่โรงเรี ยนบ้ านหมื่นจิต อําเภอบ้ านบึง
จังหวัดชลบุรี
4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบผลิตภัณฑ์ไก่แปรรู ปเพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแก่ โรงเรี ยน และ
หน่วยงานราชการ
5. โครงการมอบอุปกรณ์การเรี ยนและหม้ อหุงข้ าวไฟฟ้ า ให้ แก่ โรงเรี ยนวัดเอนกดิษฐาราม อํา เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
6. โครงการผ้ าป่ าสามัคคีสมทบทุนสร้ างศาลาการเปรี ยญ วัดเขาห้ วยมะระ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
7. โครงการมอบหนังสือให้ โรงเรี ยนที่ประสบภัยนํ ้าท่วม 2554 ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดเอนกดิษฐาราม อําเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี
8. โครงการมอบปั จจัยและสิง่ ของที่บริ จาคถวายพระครูอาทรประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) วัดพระบาทนํ ้าพุ จังหวัดลพบุรี
เพื่อดูแลผู้ป่วยเอดส์
9. โครงการส่งมอบไข่ไก่ถึงมือน้ อง จํานวน 7,500 ฟอง ให้ แก่ 18 โรงเรี ยน
10. โครงการทําบุญตักบาตรปลูกต้ นไม้ ถวายแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
11. โครงการทําบุญกับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองชาก และเลี ้ยงอาหารนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้ านมาบคล้ า
12. โครงการสนับสนุนทุนก่อสร้ างห้ องสมุดโรงเรี ยนบ้ านป่ ายุบ (บุ้นกี ประชานุเคราะห์ ) จังหวัดชลบุรี จํ านวนเงิ น
100,000 บาท
13. โครงการแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ณ วัดเขาห้ วยมะระ & GFN
14. โครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
15. โครงการให้ ทนุ การศึกษาโรงเรี ยนในต่างจังหวัด และแนะแนวการทํางาน
16. โครงการกิจกรรมรณรงค์คดั แยกขยะภายในบริ ษัท
17. โครงการอบรมปลูกจิตสํานึก และความรู้พิษภัยยาเสพติด
18. โครงการรณรงค์สปั ดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่
ข้ อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูล
ที่ทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th) ทัง้
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ ผ้ ลู งทุนสามารถได้ รับข่าวสารข้ อมูลอย่างทัว่ ถึงและครบถ้ วน นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจําปี
สําหรับปี 2555 บริ ษัทฯ ไม่มีการกระทําผิดกฎระเบียบที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นตัวแทนในการ
สือ่ สารกับผู้ลงทุน ทังที
้ ่เป็ นสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทังนั
้ กวิเคราะห์ทวั่ ไป ตลอดจนภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถติดต่อ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ ที่ 0 2473 8000 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หน่วยงานนี ้ได้ มีแผนงาน
การจัด กิ จ กรรมพบปะกับ นัก ลงทุน และนัก วิ เ คราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ เป็ นประจํ า ทุก ปี เพื่ อ นํ า เสนอข้ อ มูล และชี แ้ จงผลการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมา โดยในปี 2555 ได้ มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ขึ ้นทังหมด
้
4 ครัง้ ดังนี ้
1.วันที่ 19 มกราคม 2555 (สรุ ปผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554)
2.วันที่ 11 เมษายน 2555 (สรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555)
3.วันที่ 9 สิงหาคม 2555 (สรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555)
4.วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (สรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555)
นอกจากนี ้ ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย รวมทังนั
้ กวิเคราะห์ และบุคคลที่
เกี่ยวข้ องแลกเปลีย่ นข้ อมูลและความคิดเห็นต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
จํานวนครัง้
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
4
การเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit)
3
56
การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Road Show)
3
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)
48
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
5.1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้ องมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํ ากัดและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสดั ส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทัง้
คณะ ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการ ต้ องไม่ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจํานวนทังหมด
้
9 ท่านซึง่ มีองค์ประกอบดังนี ้
1) กรรมการบริ ษัท 6 ท่าน
2) กรรมการอิสระ 3 ท่าน
5.1.2 คุณสมบัตขิ องกรรมการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) กําหนดคุณสมบัติกรรมการบริ ษัทขันตํ
้ ่าตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้ อ
17 ซึง่ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
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แนวทางของ OECD ซึง่ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ องการให้ บริ ษัท
จดทะเบียนทุกแห่งได้ ปฎิบตั ิตาม ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการบริ ษัท ของผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการของบริ ษัท จีเอฟพีที
จํากัด (มหาชน) ไว้ ดงั นี ้
1) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อบังคับของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ในหมวดที่ 4 ข้ อ 17 กําหนดให้ บริ ษัทฯ มี
กรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้ อ งมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํ ากัดและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2) เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริ ษัทฯ ดําเนินกิจการอยู่ เป็ นผู้มีชื่อเสียง มีประวัติ
การทํางานดี มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมที่ดีงาม และเป็ นผู้ที่ได้ รับการยกย่องจากสังคม
4) ต้ องไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทมหาชน ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริ ษัท
5) ต้ องไม่เป็ นผู้บริ หาร หรื อกรรมการในกิจการเดียวกัน หรื อแข่งขันกับบริ ษัทฯ
6) คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีความหลากหลายของทักษะ โดยประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริ ษัทฯ
อย่างน้ อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อย่างน้ อย 1 ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิ น
อย่างน้ อย 1 ท่าน
ในกรณีท่ ีกรรมการบริษัทเป็ นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ จะต้ องมีคุณสมบัตเิ พิ่มเติมดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษา ที่ได้ รับเงิ นเดือนประจํ า หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับ
บริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินที่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะ
มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
ตํ่ากว่า ตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยให้ นบั
รวมภาระหนี ้ทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้ วย
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5) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้
ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่
เกี่ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรื อผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ภายหลังได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือ
ว่ากรรมการอิสระนันเป็
้ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
5.1.3 การจํากัดจํานวนบริษทั ที่กรรมการแต่ ละคนจะดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทคํานึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท โดยกําหนดนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นไว้ ได้ ไม่เกิน 3 บริ ษัท เนื่องจากตําแหน่งของผู้บริ หาร
ระดับสูงมีความสําคัญต่อการบริ หารกิจการ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่
5.1.4 การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายให้ มีการแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดย
ประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนดนโยบายร่ วมกันของกรรมการ ทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนช่วยเหลือดูแลให้ ฝ่ายบริ หารสามารถบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทฯ
ได้ กําหนดไว้ ส่วนกรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษัทนํามาปฏิบตั ิให้ สมั ฤทธิผล
5.1.5 คุณสมบัตติ าํ แหน่ งประธานกรรมการ
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายให้ ประธานกรรมการมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผู้มีอาวุโส
(2) เป็ นผู้มีความรู้ความเข้ าใจในในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
(3) เป็ นที่ยอมรับของกรรมการ
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5.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.2.1 ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ
ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้ มีอิสระในการตัดสินใจ และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้น
5.2.2 ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี ้
1) ดูแลและจัดการให้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริ หารเงินทุน การบริ หารความ
เสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ และกํ า กับ ดูแ ลและติ ด ตามให้ ฝ่ ายจัด การดํ า เนิ น การตามนโยบายที่ กํ า หนดไว้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่กิจการและความมัง่ คัง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
3) พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสําคัญ เช่น การอนุมตั ิใช้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน การกู้ยืม การคํ ้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยเป็ นต้ น โดยให้ เ ป็ นไปตาม
กฎระเบียบข้ อบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามกฎหมาย และข้ อบังคับ หรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
4) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินก่อนนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5) จัดให้ มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
6) จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในด้ านการดําเนินงาน ด้ านการรายงานทางการเงิน และระบบการบริ หารความ
เสีย่ งที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
7) กํากับดูแลให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และเพียงพอ
และจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม
8) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุด ย่อยของบริ ษัท ฯ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม คณะผู้บริ หาร
และกําหนดแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วย
ในการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การให้ บรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ทัง้ นี ้ สมาชิ ก ของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่
9) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
10) จัดให้ มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร และแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan)
11) คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
12) คณะกรรมการมีอํานาจที่จะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่า งหนึ่ง แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํ า นาจนัน้ จะต้ อ งอยู่ใ นภายใต้ ข อบเขตแห่ง อํ า นาจของ
คณะกรรมการ และกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน
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5.3 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพือ่ ช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรื่ องที่ต้องอาศัย
ความเป็ นกลางในการวินิจฉัย อีกทังได้
้ กําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด
โดยกํ าหนดให้ สมาชิ กส่วนใหญ่ ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ น
กรรมการอิสระอีกด้ วย
ปั จจุบนั บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยจํานวน 3 ชุดคือ
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
3) คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม
5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและบริ
้
หารความเสี่ยง โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ในจํานวนดังกล่าว กรรมการอย่างน้ อย 1 ท่านต้ องมี
ความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติ ขอบเขตการดําเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณา
ข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสีย่ ง
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้ อง ครบถ้ วนเชื่อถือได้ และให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ
2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในระดับ
นโยบายและการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็ นอิสระรวมทัง้
ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคล ซึง่ มีความเป็ นอิสระเพียงพอเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ เข้ าประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ ฯ เพื่อให้ มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
6) ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมขององค์กร
และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
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7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ และให้ ความเห็นในหัวข้ อต่าง เช่น
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8) กําหนดนโยบายและแนวทางบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาการ
บริ หารความเสีย่ งที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานประเภทต่างๆ ที่สาํ คัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านราคาสินค้ า ความ
เสีย่ งจากตลาด ความเสีย่ งจากอัตราแลกเงิน ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง และความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ เป็ นต้ น
9) ควบคุมติดตามดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการบริ หารความเสีย่ ง ตามนโยบายบริ หารความเสีย่ งที่กําหนด และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริ หารความเสีย่ งโดยรวม
10) ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการโดย
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 3 ปี ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อ เพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงเมื่อมีตําแหน่งว่าง รวมทัง้
พิจารณาค่าตอบแทนโดยมีการกําหนดวิธีการสรรหาและวิธีการกําหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่ งใส เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเรื่ องนันๆ
้ ต่อไป
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
1) พิจารณากําหนดคุณสมบัติของกรรมการ หลักเกณฑ์ และขันตอนในการสรรหาบุ
้
คคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอชื่อ
กรรมการบริ ษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนโครงสร้ าง
ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ที่หมดวาระ และ/หรื อมี
ตําแหน่งว่างลง
3) กําหนดหลักเกณฑ์ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
4) กําหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริ หาร ให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ เปรี ยบเทียบได้ และเป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
กําหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
5) พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หาร ให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
7) กําหนดนโยบายด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ
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8) ติดตามให้ มีก ารปฏิบัติตามนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จ การ รวมถึง ทบทวนและปรั บปรุ งนโยบายให้ มีความ
เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ
9) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
10) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
5.3.3 คณะอนุกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการจริ ยธรรม (Code of Conduct Committee) ประกอบด้ วยกรรมการ
อย่างน้ อย 3 ท่าน และตัวแทนจากพนักงานจํานวน 2 ท่าน เป็ นคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการจะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ
คนหนึ่ ง เป็ นประธานคณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรม และให้ ประธานคณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมแต่ ง ตั ง้ เลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรม โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละหนึง่ ปี
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการจริยธรรม
1) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานด้ านจริ ยธรรมทางธุรกิจ รวมทังจรรยาบรรณธุ
้
รกิจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ มีการปฏิบตั ิในทุกระดับต่อไป
2) กํากับดูแลให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริ หาร
ฝ่ ายจัดการ และบุคลากรของบริ ษัทฯ ให้ ปฏิบตั ิงานโดยสอดคล้ องกับข้ อ 1)
3) ทบทวนนโยบาย ปรั บปรุ ง แก้ ไข คู่มือจริ ยธรรมธุรกิ จ ตลอดจนข้ อพึงปฏิบัติหรื อแนวปฏิบัติของบริ ษัทฯ ให้
สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิของสากล และข้ อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
4) ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ ม และเปรี ยบเทียบการปฏิบตั ิด้านจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ กับแนวปฏิบตั ิ
ชันนํ
้ า
5) ดูแลและส่งเสริ มให้ มีการดําเนินการในการปฏิบตั ิตามข้ อ 1) ให้ มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของ
บริ ษัทฯ
6) ให้ คําแนะนําแก่บริ ษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ และพนักงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมธุรกิจ
7) รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทําที่อาจจะฝ่ าฝื นจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทังดํ
้ าเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง
8) ตอบชี ้แจงข้ อซักถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
9) ดูแลการสร้ างจิตสํานึกและการอบรมพนักงานให้ มคี วามรู้ความเข้ าใจจริ ยธรรมธุรกิจ และเสริ มสร้ างให้ พนักงาน
ทุกคนยืดถือและปฏิบตั ิ
10) รายงานเกี่ยวกับจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาในกรณีที่มีเรื่ องสําคัญซึ่งกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ รวมทังให้
้ ความเห็นในแนวปฏิบตั ิและ
ข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขตามความเหมาะสม
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5.4 การปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ
5.4.1 การเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกเดือน และกําหนดให้ เป็ นวันพฤหัสบดีสดุ ท้ ายของ
ทุก เดื อ น โดยได้ แ จ้ ง ให้ คณะกรรมการได้ ทราบล่ว งหน้ า ไว้ แล้ ว อย่างไรก็ ต าม การกํ า หนดวัน เวลาประชุม อาจมี ก าร
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ขึ ้นอยูก่ บั ความสําคัญของวาระการประชุมที่จะต้ องนําเข้ าพิจารณา
ในปี 2555 ที่ผา่ นมา กรรมการได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และมีการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายชื่อกรรมการ

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

5. นายปารเมศ เหตระกูล
6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

7. นางสมสิริ
8. น.ส.วรรณี
9. นายสุจิน

อิงโพธิ์ชยั
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ
บริ ษัท

รวม 9 ครัง้ /ปี
9(9)
9(9)

การประชุมปี 2555
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
สรรหา
บริ หารความ
พิจารณา
เสี่ยง
ค่าตอบแทน
และกํากับดูแล
กิจการ
รวม 4 ครัง้ /ปี
รวม 1 ครัง้ /ปี
-

ประชุม
ผู้ถือหุ้น

รวม 1 ครัง้ /ปี
1(1)
1(1)

9(9)

-

1(1)

1(1)
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9(9)

4(4)

1(1)

1(1)

9(9)

4(4)

1(1)

1(1)

8(9)

4(4)

1(1)

1(1)

8(9)
9(9)
8(9)

-

1(1)

1(1)
1(1)
1(1)

5.4.2 การพิจารณากําหนดวาระการประชุม
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัด การหารื อ ร่ ว มกัน ในการพิ จ ารณาเลื อ กเรื่ อ งเข้ า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นผู้กําหนดวาระการประชุมซึ่งได้ จัดพิมพ์ เป็ นเอกสาร เพื่อให้ กรรมการได้ พิจารณาเป็ นการ
ล่วงหน้ า และมีเวลาศึกษาข้ อมูลก่อนเข้ าประชุม
5.4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั เตรี ยมวาระการประชุม ตลอดจนเอกสาร
และข้ อมูลที่จําเป็ นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า และมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้ อมูลอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการประชุม
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5.4.4 การดําเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดําเนินการประชุม
5.4.5 การเชิญฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารเชิ ญ ฝ่ ายจัด การระดับ สูง เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ เพื่ อ ให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง อีกทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ฝ่ายจัดการได้ ร้ ูจกั กับคณะกรรมการบริ ษัท
5.4.6 การเข้ าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จําเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท และ
ผู้บริ หารอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายไว้
5.4.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารได้ มีโอกาสประชุมกันเองตามความเหมาะสม
โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อฝ่ ายบริ หารเข้ าร่วมการประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ อภิปรายปั ญหาต่างๆ ทังที
้ ่เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริ ษัท ฯ เรื่ องที่ อยู่ในความสนใจ ซึ่งได้ มี การปฏิบัติ แล้ ว ในส่วนของกรรมการที่ไ ม่ได้ เ ป็ นผู้บริ หาร แต่เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ และเป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ ได้ จดั ให้ มีการประชุมเป็ นประจําอยูแ่ ล้ วไม่น้อยกว่าปี ละ 4 ครัง้
5.4.8 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ซึ่งทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิ ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังมี
้ หน้ าที่และความรั บผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นเลขานุการบริ ษัท
ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นทางการเป็ นประจําปี ละ 1 ครัง้ โดยอ้ างอิงจาก
แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ ในการประเมินผลคณะกรรมการบริ ษัท มีการ
เปรี ยบเทียบว่าได้ ดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ได้ อนุมตั ิไว้ และ/หรื อตามแนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices)
หรื อไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบายที่กําหนดไว้
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัททัง้
คณะ ประจําปี 2555 โดยอ้ างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับที่ดี
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นประจํา
ทุกปี
5.6 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแล โดยอ้ างอิงกับบริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกํากับดูแล เป็ นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
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ผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนสําหรับผู้บริ หารนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้ทําหน้ าที่ในการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
ผลงานที่ได้ และเปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
ในปี 2555 บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนดังต่อไปนี ้
5.6.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
5.6.1.1 ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน มีจํานวนรวม 4,225,000 บาท
เป็ นค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตรา ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้กรรมการบางท่านยังได้ รับค่าตอบแทนในฐานะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทย่อย จํานวน
0.52 ล้ านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน มีดงั ต่อไปนี ้
หน่วย : บาท
จีเอฟพีที
บริ ษัทย่อย
ลําดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
กรรมการและ
กรรมการ
ที่
กรรมการตรวจสอบ
1. นายประสิทธิ์
ศิริมงคลเกษม
520,000
130,000
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
455,000
130,000
3. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
455,000
130,000
4. นพ.สาธิต
กรเณศ
520,000
5. นายปารเมศ
เหตระกูล
455,000
6. นายธนาธิป
พิเชษฐวณิชย์โชค
455,000
7. นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชยั
455,000
130,000
8. น.ส.วรรณี
ศิริมงคลเกษม
455,000
9. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
455,000
5.6.1.2 ค่ าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าตอบแทนผู้บริ หารของจีเอฟพีที จํานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนอื่น มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 24,798,312 บาท
5.6.2 ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้แนะนํากรรมการใหม่ให้ ทราบถึงภาระหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี ้ ยังให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ
5.7.2 แผนการสืบทอดตําแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดงานตําแหน่ง
งาน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
1. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําถึงแผนสืบทอดตําแหน่ง
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริ หารที่สําคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสม
2. คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริ หารเป็ นประจําทุกปี โดยส่งเสริ มและอํานวยความ
สะดวก ให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท ตลอดจน ผู้บริ หาร
ระดับสูงอื่นๆ ในเรื่ องหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 6 นโยบายและแนวปฏิบัติอ่ นื ๆ
6.1 นโยบายธุรกิจ
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจในการเป็ นผู้นําของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรู ปสินค้ าปศุสตั ว์ และ
เกษตรอย่างครบวงจร เน้ นความปลอดภัยทางด้ านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้ อนกลับ อีกทัง้ ความ
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารกําหนดเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายที่กําหนด
6.2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่า ระบบการ
บริ หารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและการ
ถ่วงดุลอํานาจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
ระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทําคูม่ ือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และกําหนดให้
มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนนโยบายและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
(โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มในคู่มือการกํากับดูแลกิ จการ)
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6.3 นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษั ท จี เ อฟพี ที จํ า กัด (มหาชน) มี น โยบายดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม (Corporate Social
Responsibility; CSR) ภายใต้ หลักพื ้นฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมทังนํ
้ าหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีมาเป็ นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดําเนินงานทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ ชุมชน
สังคม และสิง่ แวดล้ อม อันนําไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน
6.4 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท จี เอฟพีที จํากัด (มหาชน) ยึดหลักการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจน
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า
คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมอย่างเท่าเทียมกัน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
6.4.1 ความรับผิดชอบต่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิ จเพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ ผ้ ูถือหุ้น โดย
คํานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษัทฯ ในระยะยาวด้ วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนือ่ ง รวมทังการดํ
้
าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น
6.4.2 ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดี
มีคณ
ุ ภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี ้
- ผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพโดยมุง่ มัน่ ที่จะยกระดับมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องและจริ งจังเปิ ดเผย 67
ข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ องและไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
- กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกรับจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ า โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากลูกค้ าหรื อผู้มี
อํานาจของบริ ษัทฯ ก่อน เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามบทบังคับของ
กฏหมาย
6.4.3 ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้
การดําเนินธุรกิจกับคูค่ ้ าใดๆ ต้ องไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ หรื อขัดต่อกฏหมายใดๆ มี
การคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคูค่ ้ า การคัดเลือกคู่ค้าต้ องทําอย่างยุติธรรม ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ถือว่าคูค่ ้ าเป็ นปั จจัยสําคัญในการร่วมสร้ างมูลค่าให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในสัญญาและถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มี
ต่อเจ้ าหนี ้เป็ นสําคัญ ในการชําระคืนเงินต้ น ดอกเบี ้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ
6.4.4 ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็ นปั จจัยสําคัญสูค่ วามสําเร็ จของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ ม่งุ
พัฒนาเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทังส่
้ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ปฏิบตั ต่อพนักงานด้ วยความ
สุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน การว่าจ้ าง แต่งตังและโยกย้
้
ายพนักงาน จะพิจารณาบนพืน้ ฐานของ
คุณธรรมและการใช้ ทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยแรงงานอย่างเคร่ งครัด อีกทังเคารพในความเป็
้
นส่วนตัวของ
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พนักงาน ไม่นาํ ข้ อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิ ดเผยให้ กบั บุคคลภายนอก หรื อผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามบทบังคับกฎหมาย
6.4.5 ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ ง
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมถึงไม่มีนโยบายใน
การแข่งขันทางการค้ าโดยใช้ วิธีการใดๆ ให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลของคูแ่ ข่งขันอย่างผิดกฏหมายและขัดต่อจริ ยธรรม
6.4.6 ความรับผิดชอบต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ในฐานะเป็ นบริ ษัทไทย ตระหนักและมีจิตสํานึกในบุญคุณของประเทศและเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่ง
ต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ และมีนโยบายผลิตสินค้ าและ
ให้ บริ การใดๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและปฏิบตั ิตามกฏหมายสิง่ แวดล้ อม รวมถึงส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์ พลังงาน และมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
(โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มในรายงานความรับผิ ดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2555)
(โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มใน คู่มือจริ ยธรรมธุรกิ จ)
6.5 ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
6.5.1 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน จึงได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสีย่ งเป็ นอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้ พนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบร่ วมกัน และ
ได้ มีการกําหนดภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริ หารและระดับการปฏิบตั ิการไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริ หาร และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อก่อให้ เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลสําเร็ จของงานจะสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. กลยุทธ์ และเป้าหมาย ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน สามารถนํามาปฏิบตั ิได้ จริ งโดยสอดคล้ องและสนับสนุนพันธกิจ
(Mission) ของบริ ษัทฯ
2. ผลการปฏิบตั ิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิ ผล โดยมีการบริ หารทรัพยากรของบริ ษัทฯ
อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
้ านการเงิน การบริ หาร และการดําเนินงาน มีความถูกต้ องทันเวลาและสามารถ
3. รายงานข้ อมูลที่มีสาระสําคัญทังด้
เชื่อถือได้
4. การดํ า เนิ นงานและการปฏิบัติง านเป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบีย บ ข้ อกํ า หนดที่สอดคล้ องกับกฎหมายและ
ข้ อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
5. มีระบบการควบคุมดูแลป้องกันทรัพย์สนิ บุคลากร รวมทังข้
้ อมูลในระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยเหมาะสม
6. มีการกํากับดูแลอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา และมีการบริ หารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั ิงานทังด้
้ านบุคลากร ทรัพย์สนิ อุปกรณ์ และระบบปฏิบตั ิการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
8. มีการประเมินตนเองในการควบคุมระบบงานที่สาํ คัญทัว่ ทังองค์
้ กร
บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสม มีประสิทธิผล โดยปฏิบตั ิตามกรอบงานการ
ควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง ซึง่ อ้ างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
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Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO – ERM) ซึ่งสัมพันธ์ กับการดําเนินธุรกิจและกระบวนการ

บริ หารงานของบริ ษัทฯ ตามองค์ประกอบทัง้ 8 ประการดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ มีสภาพแวดล้ อมการทํางานทีด่ ีมีการจัดโครงสร้ างการบริ หารที่ดี เหมาะสมตามขนาดการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลที่ดี ยึดมัน่ ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีข้อกําหนดและ
้
ยธรรมธุรกิจ โดยมีหวั หน้ า
แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Code of Business Ethics) มีการแต่งตังคณะกรรมการจริ
คณะเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูบริ หารเป็ นประธาน และผู้บริ หารระดับสูงเป็ นกรรมการ เพื่อกํ ากับดูแลกิ จการให้ บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิ จ
สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นตัวอย่างที่ดีในเรื่ องความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม มีการปฏิบตั ิต่อผู้มี
ส่วนได้ เสียโดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย มีการกําหนดอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน
รวมถึงมีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และกําหนดบทบาทหน้ าที่รวมถึงแนวทางการ
บริ หารความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และระบบการบริ หารความเสีย่ งที่ดี สามารถป้องกันหรื อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีระดับ
ของความเสีย่ งในระดับที่ยอมรับได้ ซึง่ จะส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญในเรื่ องบุคลากร โดยกําหนดให้ มีวฒ
ั นธรรมองค์กร (Culture) มาตรฐานการ
ประเมินผล และการให้ ผลตอบแทนที่ชดั เจนเป็ นธรรม พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีการพัฒนาฝึ กอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ให้ เหมาะสมกับงานที่ได้ รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอตามแผนการฝึ กอบรมรายบุคคล (Individual Development Plan)
เพื่อเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปสูค่ วามเป็ นเลิศและความเป็ นมาตรฐานสากล
2. การกําหนดวัตถุประสงค์
บริ ษัทฯ มีการกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายการปฏิบตั ิงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทังด้
้ านกลยุทธ์ ด้ านการ
ปฏิบตั ิงาน ด้ านการรายงาน รวมทังด้
้ านการปฏิบตั ิตามนโยบายกฎระเบียบข้ อปฏิบตั ิต่างๆ ซึ่งบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยสอดคล้ องกับเป้าหมายหรื อพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ มีการ
ปรับเปลีย่ นแผนงาน กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และปั จจัยเสีย่ งที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างสมํ่าเสมอ
3. การบ่งชี ้เหตุการณ์
บริ ษัทฯ ได้ ระบุตวั บ่งชี ้เหตุการณ์หรื อปั จจัยเสีย่ งต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และระดับ
ปฏิบัติการของบริ ษัทฯ ไว้ อย่างเหมาะสมเป็ นระบบ รวมทัง้ ระบุเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึน้ ที่เอือ้ อํานวยต่อวัตถุประสงค์
ทางด้ านบวกไว้ ด้วย โดยพิจารณาจากแหล่งความเสีย่ งภายนอกและภายในบริ ษัทฯ และยังมีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับ รวมทัง้ มีการรายงานต่อ
ผู้บริ หารหรื อผู้เกี่ยวข้ องให้ รับทราบอยูเ่ สมอ
4. การประเมินความเสีย่ ง
บริ ษัทฯ มีเครื่ องมือและวิธีการประเมินความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบ อีกทังยั
้ งมีการจัดทําคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงเพื่อ
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิไว้ อย่างชัดเจน และได้ กําหนดหลักเกณฑ์ของการประเมินความเสีย่ งในแต่ระดับไว้ อย่างเหมาะสม ทัง้
ในระดับองค์กรและระดับปฏิบตั ิการ ตลอดจนทําการประเมินในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณโดยพิจารณาจากระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ ขององค์กร ซึ่งจะทําการประเมินทัง้ 2 ด้ าน คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์นนั ้ (Impact) เพื่อพิจารณาระดับค่าของความเสี่ยงที่อาจเป็ นระดับสูง กลาง
หรื อตํ่า
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5. การตอบสนองความเสีย่ ง
บริ ษัทฯ มีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง ตลอดจนได้ กําหนดแนวทางในการหลีกเลีย่ ง การลด
การโอน ให้ ผ้ ูอื่น และการยอมรับความเสี่ยงไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาทางเลือกที่มีความ
คุ้มค่าที่สดุ และมีประสิทธิ ผลที่สดุ โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเป็ นอันดับแรก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบใน
ภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์นนั ้ รวมทังยั
้ งมีมาตรการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความเสีย่ งที่เปลีย่ นแปลง
ไป
6. กิจกรรมการควบคุม
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน ตลอดจนกําหนดกิจกรรมการควบคุม
ที่มีสาระสําคัญในแต่ละระดับไว้ อย่างเหมาะสม โดยเน้ นกิจกรรมการควบคุมแบบป้องกันเป็ นหลัก รวมทังมี
้ การประเมินและ
รายงานผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงหรื อกิจกรรมการควบคุมนันได้
้ มีการนําไปปฏิบตั ิจริ ง
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ รวมถึงคุณภาพและความรวดเร็ วที่ควบคูก่ นั ไปด้ วย
นอกจากนี ้ ผู้บริ หารระดับสูงยังได้ มีการทบทวนนโยบายระเบียบปฏิบตั ิและกิจกรรมการควบคุมเป็ นระยะๆ เพื่อให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์หรื อความเสีย่ งที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ ได้
7. ข้ อมูลและการติดต่อสือ่ สาร
บริ ษัทฯ มีระบบสารสนเทศและข้ อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ อย่างทัว่ ถึงทังองค์
้ กร เพื่อนําไปใช้ ในการบริ หารความ
เสี่ย งหรื อ เพื่ อ การตัด สิน ใจได้ อ ย่า งถูก ต้ อ งทัน เวลา มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศและข้ อ มูล ที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินสําหรับป้องกันในเรื่ องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 70
ขณะที่มีอบุ ตั ิภยั ร้ ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ รวมไปถึงการซักซ้ อมแผนสํารองฉุกเฉินไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้ องย้ อนหลังได้ (Audit Trail) และมีระบบข้ อมูลที่สามารถ
วิเคราะห์หรื อบ่งชี ้จุดทีอ่ าจจะเกิดความเสีย่ งในเชิงสถิติได้ อย่างเป็ นระบบ ซึ่งทําการประเมินและจัดการความเสี่ยงพร้ อมทัง้
บันทึกหรื อรายงานผลไว้ อย่างครบถ้ วน
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ทวั่ ทัง้
องค์กร โดยข้ อมูลที่สําคัญ เช่น การกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมองค์กร แนวทางการบริ หารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ บทบาทความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้ าที่ รวมไปถึงขันตอนและวิ
้
ธีการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริ หารระดับสูงลงสูพ่ นักงาน และจากพนักงานขึ ้นตรงสูผ่ ้ บู ริ หารระดับสูงได้ อีกด้ วย
เช่นกัน อีกทังยั
้ งมีช่องทางและการติดต่อสือ่ สารกับผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นที่มีประสิทธิภาพทันเวลา
8. การติดตามผล
บริ ษัทฯ มีขนตอนการติ
ั้
ดตามและการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่องเหมาะสม และมีระบบ
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เช่น กําหนดให้ พนักงานระดับหัวหน้ างานมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างใกล้ ชิด และให้ พนักงานทุกระดับมีการประเมินตนเองในการควบคุม (Control Self Assessment) ใน
ระบบงานที่ ดีทุก ขัน้ ตอน เพื่ อให้ มั่น ใจได้ ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในนัน้ มีประสิทธิ ผ ลอยู่เสมอ สามารถ
ตอบสนองต่อปั จจัยเสีย่ งและการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสมทันเวลา รวมไปถึงให้ มีการตรวจประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
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บริ ษัทฯ มีระบบการติดตามผลการบริ หารความเสี่ยงที่ดีและมีการกําหนดสัญญาณเตือนภัย เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการ
บริ หารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิ ผลเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งความเสี่ยงนันอยู
้ ่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ มีการ
รายงานผลต่อหัวหน้ างานทุกระดับและต่อผู้บริ หารระดับสูงอย่างสมํ่าเสมอ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และมี
การประชุมผู้บริ หารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้าหมายและ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในปั จจุบันสถานการณ์ ต่างๆ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ ว การบริ หารความเสี่ยงจึงเป็ นสิ่งที่มี
ความสําคัญช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถอยูร่ อดได้ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ ้น ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่บริ ษัทฯ
ต้ องมีกลไกการบริ หารงานเพื่อสร้ างความแข็งแกร่งและเตรี ยมการเพื่อรับมือไว้ อย่างรอบด้ านเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ บริ ษัทฯ
สามารถดํารงอยูไ่ ด้ ตลอดไป
นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือบริ ษัทเอส.เค. แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จํากัดซึง่ เป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2555 ได้ ประเมินประสิทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ตามที่เห็นว่าจําเป็ นโดยพบว่าไม่มีจุดอ่อน
ของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญแต่ประการใด
6.5.2 การตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้ านงานตรวจสอบภายใน
และรายงานต่อประธานกรรมการบริ หารในด้ านงานบริ หารหน่วยงาน โดยมีกฎบัตรของหน่วยงานซึ่งกําหนดภารกิจขอบเขต
วัตถุประสงค์ และภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสิทธิในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจน และมีการจัดทําคูม่ ือ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบที่ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ เพื่อใช้ อ้างอิงการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน
หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความ
เสีย่ ง การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี ซึง่ ได้ พิจารณาจากวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ
ในระดับภาพรวมตลอดจนพิจารณาจากปั จจัยเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ อง( Risk Based Audit Approach) โดยผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทังการให้
้
คําปรึ กษาแนะนําในด้ านการประเมินตนเองในการควบคุมด้ านต่างๆ (Control Self
Assessment, CSA) เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าการปฏิบตั ิงานต่างๆ จะบรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อีกทัง้
ยังทําการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในระบบที่วางไว้ วา่ ได้ ดําเนินการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและ
ได้ รับการแก้ ไขปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ
ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการบริ หารความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ดําเนินการ
สอบทานตัวบ่งชี ้เหตุการณ์หรื อปั จจัยเสีย่ งที่สง่ ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และแนวทางการบริ หารความเสีย่ งของผู้ปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการระบุและประเมินความเสี่ยงได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และมีการบริ หารความเสี่ยงที่เป็ นระบบสามารถ
จัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการรายงานอย่างครบถ้ วนทันเวลา พร้ อมทังยั
้ งมีการติดตามสอบทาน
ความเสี่ย งอย่างต่อเนื่ องสมํ่ า เสมอ ในการตรวจประเมิ นความมีป ระสิท ธิ ผ ลของระบบการควบคุม ภายใน หน่ว ยงาน
ตรวจสอบภายในได้ จดั ทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงาน รวมทังได้
้ ทําการสอบ
ทานผลการปฏิบตั ิงานและสนับสนุนให้ แต่ละหน่วยงานมีการประเมินตนเองในการควบคุมในแต่ละขันตอน
้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทฯ จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ
อย่างเคร่งครัดและรายงานทางการเงินมีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ
ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการกํากับดูแลกิจการ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจประเมิน
การกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นเกณฑ์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มี
GFPTTI.doc

ส่วนที่ 1

71

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
โครงสร้ างและการสนับสนุนของกระบวนการที่จําเป็ นในการนําไปสูผ่ ลสําเร็ จของการกํากับดูแลที่ดีและโปร่ งใส และให้ ความ
เป็ นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการนําทรัพยากรไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจ
ประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต เพื่อช่วยบ่งชี ้สิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็ นไปได้ ในเรื่ องการทุจริ ตจากภายนอกและ
ภายในองค์กร และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถ
ป้องกันและควบคุมเพื่อให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ได้
ในการตรวจประเมินตนเองในการควบคุม หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจประเมินตนเองในการควบคุมของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ หน่วยงานต่างๆ มีมาตรการการควบคุมที่ดีรวมอยู่ในระบบปฏิบตั ิงานที่ดี เพื่อให้ สามารถ
บริ หารความเสีย่ งที่สาํ คัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา โดยให้ มนั่ ใจได้ ว่าการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ
บรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
6.5.3 ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนอาจเกิ
ั้
ดขึ ้นได้ หลายรู ปแบบ ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่ นตนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดแนวทางที่ทกุ คนพึงถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. การรับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า คูค่ ้ า ของ
บริ ษัทฯ หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามบริษัทฯ
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2. การเสนอเงิน สิง่ จูงใจ หรื อรางวัล
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิง่ จูงใจ ของกํานัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกู ค้ า คูค่ ้ าของบริ ษัทฯ
หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้ นการให้ การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม
ส่วนลดการค้ า และโครงการส่งเสริ มการขายของบริ ษัทฯ
3. การดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทภายนอกบริ ษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ไปมีสว่ นร่ วมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีอํานาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ยกเว้ นการดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร ทังนี
้ ้ การดํารงตําแหน่งดังกล่าว
จะต้ องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ และต้ องไม่ใช้
ตําแหน่งงานในบริ ษัทฯ ไปใช้ อ้างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอก
4. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย
การทําธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที่และเวลา
ทํางานของบริ ษัทฯ และห้ ามประกอบธุรกิจหรื อมีส่วนร่ วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ไม่วา่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยทางอ้ อมก็ตาม
5. การทําธุรกิจใดๆ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
การทําธุรกิจใดๆ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบคุ คลใดๆ ที่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานนันมี
้ สว่ นได้ สว่ นเสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าทํารายการ อีกทังห้
้ าม
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กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทํารายการหรื อกระทําการใดๆ ในนาม
บริ ษัทฯ ผู้ทํารายการในนามบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนัก งานหรื อ ไม่ก่ อ นทํ า รายการ เพื่ อ ป้ องกัน ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ อ าจเกิ ดขึน้ ทัง้ นี ้ นิ ย ามของ
ความสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน” ภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. การทํารายการระหว่างกัน
ในกรณีที่มีการทํารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และขันตอนในการพิ
้
จารณาอนุมตั ิ โดย
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยถือเสมือนหนึง่ เป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
6.5.4 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องปฏิบตั ิตนให้ อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และต้ องไม่มีสว่ นรู้ เห็น
ช่วยเหลือหรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ
6.5.5 การปกป้อง ดูแลรักษาทรัพย์ สินของบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา การใช้ ทรัพย์สินของกลุ่ม
บริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
บริ ษัทฯ มีนโยบายจัดทําเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้ อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทํารายงานทางการเงินด้ วยความ
สุจริ ต ทันเวลา ถูกต้ องครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งานทุก คนต้ อ งควบคุม ข้ อ มูล ความลับ อย่า งเหมาะสม และต้ อ งไม่สื่ อ สารข้ อ มูล อัน มี
สาระสําคัญและยังมิได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณชน ซึ่งได้ รับรู้ มาจากหน้ าที่การงาน ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่ 73
สมควรต้ องรับรู้ข้อมูลนัน้ และมีหน้ าที่ต้องใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อป้องกันไว้ ซึ่งข้ อมูลที่เป็ นความลับดังกล่าว ทังนี
้ ้
รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้ อมูลที่เป็ นความลับ
3. การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ ในหลัก
ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อให้ แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริ ษัทฯ ได้ รับสารสนเทศที่
เชื่อถือได้ อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดระเบียบการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้ นความโปร่ งใส
ในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ที่มีสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลัก ทรั พ ย์ ที่ ยัง มิ ไ ด้ เ ปิ ดเผยต่อ สาธารณชนหรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย เพื่ อ การซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อันนํามาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น โดยให้ หลีกเลี่ยงหรื องดการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
• บริ ษัทฯ มีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สําคัญของบริ ษัทฯ ให้ สาธารณชนทราบโดยทันทีและ
อย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลข่าวสารได้ เข้ าถึงนักลงทุนทุกกลุม่ อย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
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• กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษัทฯ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานถือครองหลักทรัพย์ที่
ออกโดยบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส
• บริ ษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศอย่างเข้ มงวด เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารที่สาํ คัญถูกเปิ ดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ
ไปใช้ ในทางมิชอบ โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่ าฝื นจะถือเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรงและอาจถูก
ลงโทษทางวินยั และตามที่กฎหมายกํ าหนด ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ จํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน เว้ นแต่ผ้ มู ีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
• ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ หลีกเลี่ยงการคาดการณ์ ในอนาคตหรื อให้ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้ อมูลที่มีระยะเวลา
ล่วงหน้ าตํ่ากว่า 6 เดือน เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทังนี
้ ้ นัก
ลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจใน
ระยะยาว
การให้ ข้อมูลข่ าวสาร หรือให้ สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชนหรือต่ อสาธารณชน
บริ ษัท ฯ กํ าหนดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัม พันธ์ (Investor Relations) เพื่ อเป็ นตัว แทนบริ ษั ทฯ ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูล
ของบริ ษัทฯ ซึง่ การให้ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง
ผู้ที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ ข้อมูลข่าวสารหรื อให้ สมั ภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรื อต่อสาธารณชน
ใด ๆ เกี่ยวกับหรื อพาดพิงบริ ษัทฯ ไม่วา่ ในด้ านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องรับทราบทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเคร่ งครัด หาก
พบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อกระทําการใดๆ ที่ขดั ต่อจริ ยธรรมธุรกิจ บริ ษัทฯ จะพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสม
และในกรณีที่การกระทําดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้ อบังคับการทํางานด้ วยแล้ ว บริ ษัทฯจะพิจารณาลงโทษตาม
ลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนมีหน้ าที่ลงนามรับทราบจริ ยธรรมธุรกิจนี ้ เมื่อเข้ าเป็ นพนักงานและเมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลง
3. ผู้บริ หารและผู้บงั คับบัญชา ต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ และมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแล
และส่งเสริ มผู้ใต้ บงั คับบัญชา ให้ ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจที่กําหนด
4. คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมธุรกิจที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีหน้ าที่ทบทวน แก้ ไข ปรับปรุ ง คู่มือ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะอนุก รรมการจริ ยธรรมจะต้ องจัดให้ มีก ารประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ และรายงานสรุ ป ผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ
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การรายงานการไม่ ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าที่ต้องรายงานการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็นหรื อถูก
กดดันหรื อบังคับให้ กระทําใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิ จให้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรื อผู้บริ หารระดับสูง หรื อ
คณะอนุกรรมการจริ ยธรรมธุรกิจ แล้ วแต่กรณี
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้ อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็ นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ
หากกระทําเจตนาดี
(โปรดพิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มใน คู่มือจริ ยธรรมธุรกิ จ)
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านซอฟต์แวร์ โดยการนําซอฟต์แวร์ ใดๆ ที่มาใช้ ในระบบสารสนเทศของ
บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุญาต และมีลขิ สิทธิ์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายเท่านัน้
4. บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานทังหมด
้
4,201 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2555 เป็ นเงินรวม
843.21 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยเงินเดือน ค่าแรง โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทังนี
้ ้ จํานวนพนักงานของบริ ษัทฯ
แบ่งตามสายงานหลักได้ ดงั นี ้
สายงานหลัก
จํานวนคน
1. สายงานบริ หาร
221
2. สายงานการเงิน
21
3. สายงานการตลาด
36
4. สายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ
3
5. สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
7
6. สายงานการผลิต
3,913
รวม
4,201
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทฯ มีการฝึ กอบรมพนักงานก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง ซึง่ แบ่งพนักงานออกเป็ น 3 ระดับดังนี ้
(1) ระดับพนักงานใช้ แรงงาน
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําการฝึ กอบรมพนักงานก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง เช่น การอบรมด้ านความปลอดภัยในการทํางาน อบรม
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 และอื่นๆ
(2) ระดับพนักงานหัวหน้ างาน
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําการฝึ กอบรมพนักงานก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง เช่น การอบรมด้ านความปลอดภัยในการทํางาน อบรม
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 และมีการอบรมการเป็ นผู้บงั คับบัญชาที่ดี และ
อื่นๆ เป็ นต้ น
(3) ระดับผู้บริหาร
ระดับผู้บริ หารมีการจัดอบรมความรู้ เบื ้องต้ น เกี่ยวกับนโยบายคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 ระบบพัฒนา
คุณภาพ GUIDE 25 และ HACCP และอื่นๆ เป็ นต้ น
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12. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยอย่างละเอียดไว้ ในงบการเงินประจําปี
2555 ดังนัน้ รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ นี ้ เป็ นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในหนังสือรายงาน
ประจําปี 2555 และในส่วนของการเปิ ดเผยข้ อมูลตลอดปี 2555 นัน้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องผ่านช่องทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
สําหรั บข้ อมูลอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญที่จะเกิ ดขึน้ ในภายหลัง บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยต่อไป
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ส่ วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรั พย์
1. ข้ อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท
:
ประเภทธุรกิจ
:
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนื ้อไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0107537001471
0-2473-8000
0-2473-8398
www.gfpt.co.th
1,400,000,000 บาท
1,253,821,000 บาท
1,253,821,000 หุ้น
หุ้นสามัญ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้ อยละ 10
บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
:
บริษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
:
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ และฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
เพื่อผลิตและจําหน่ายไข่เชื ้อ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
:
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
เลขทะเบียนบริ ษัท
:
0107537001463
โทรศัพท์
:
0-2473-8000
โทรสาร
:
0-2473-8398
Home Page
:
www.ktfeefmill.co.th
ทุนจดทะเบียน
:
400,000,000 บาท
ทุนชําระแล้ ว
:
400,000,000 บาท
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว :
40,000,000 หุ้น
ชนิดของหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว :
หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น
:
97.86%
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บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:
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บริษัท จีพี บรีดดิง้ จํากัด
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ เพื่อผลิตและจําหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อ
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105536132457
0-2473-8000
0-2473-8398
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
20,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%

บริษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตและจําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ และลูกไก่พนั ธุ์ไข่
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105521016944
0-2473-8000
0-2473-8398
350,000,000 บาท
350,000,000 บาท
35,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%
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บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

GFPTTB.doc

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105524028536
0-2473-8000
0-2473-8398
550,000,000 บาท
550,000,000 บาท
55,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105525001496
0-2473-8000
0-2473-8398
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
400,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%
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บริษัทร่ วม
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ ําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:
:
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บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสําเร็ จรูปแช่แข็ง
210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0115536003282
0-2315-4763-4, 0-2315-4766-7
0-2315-4765
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
1,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
49.00%

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนื ้อไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่
77 หมูท่ ี่ 4 ตําบลห้ างสูง อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
0105551130397
038-932-900
038-932-999
3,014,000,000 บาท
3,014,000,000 บาท
30,140,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
49.00%
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บุคคลอ้ างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
ที่ตงั ้
:
โทรศัพท์
Home Page

:
:

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2888
www.tsd.co.th

ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

:

-ไม่ ม-ี

ผู้สอบบัญชี
ที่ตงั ้

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

:
:
:

บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์ แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
128/150-153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ 14 ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
0-2214-6464
0-2214-6065
skaudit@skaccountant.com
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์
สายธุรกิจชําแหละและแปรรู ปเนือ้ ไก่
สายธุรกิจชําแหละไก่และแปรรูปเนื ้อไก่ดําเนินการโดยบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ คือ ชิน้ ส่วนไก่สด และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรู ปปรุ งสุก รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการชําแหละไก่
โดย มีช่องทางการจัดจําหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 63 และร้ อยละ 37 ตามลําดับ
สภาวะการแข่งขัน ทางการตลาดของธุรกิจนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1) ตลาดภายในประเทศ
คูแ่ ข่งขันของบริ ษัทฯ คือผู้ประกอบการโรงชําแหละไก่ในประเทศ ซึ่งบริ ษัทฯ มีความได้ เปรี ยบเนื่องจากบริ ษัทฯ ทํา
ธุรกิ จครบวงจร คือตัง้ แต่ผลิตอาหารสัตว์ เลี ้ยงไก่ ชํ าแหละไก่ และแปรรู ปสินค้ า ทําให้ ส ามารถควบคุมคุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทังควบคุ
้
มต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย
2) ตลาดต่างประเทศ
คูแ่ ข่งขันของบริ ษัทฯ คือผู้ผลิตเนื ้อไก่รายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริ กา บราซิล และจีน ประเทศไทยจัดเป็ นหนึ่ง
ในผู้ผลิตเนื ้อไก่รายใหญ่รายหนึง่ และมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ โดยที่มลู ค่าการส่งออกส่วนใหญ่
จะเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนื ้อไก่ปรุ งสุกในช่วงต้ นปี และส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ ในช่วงปลายปี เนื่องจากตลาดสหภาพ
ยุโรปเพิ่งจะอนุญาตให้ มีการนําเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย หลังจากที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรค
ไข้ หวัดนกได้
การพึง่ พาผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่หรื อน้ อยราย
วัตถุดิบหลักสําคัญที่ใช้ คือไก่เนื ้อ บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ ม จํากัด ซึง่ เป็ นผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อ ในปี 2555 มียอดสัง่ ซื ้อเป็ นจํานวน 3,800 ล้ านบาท บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจจากการพึง่ พาผู้จดั จําหน่ายรายเดียว เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 4 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน 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 สิทธิ ประโยชน์ที่ได้ รับรวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับ
เครื่ องจักรตามที่อนุมัติ และให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการ
ส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริ ม

วันที่เริ่ มมีรายได้

วันหมดอายุ

1776(2)/2545

11 ธันวาคม 2545

ผลิตอาหารสําเร็ จรูปจากเนื ้อไก่

21 มกราคม 2548

20 มกราคม 2556

1699(3)/2547

25 สิงหาคม 2547

ผลิตอาหารสําเร็ จรูปจากเนื ้อไก่

23 กรกฎาคม 2550

22 กรกฎาคม 2558

1329(2)/2552

24 เมษายน 2552

ผลิตไก่ชําแหละ

1 กรกฎาคม 2554

30 มิถนุ ายน 2562

1051(3)/2553

18 มกราคม 2553

ผลิตอาหารสําเร็ จรูปจากเนื ้อไก่

15 มกราคม 2554

14 มกราคม 2562
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สายธุรกิจอาหารสัตว์
สายธุรกิจอาหารสัตว์ ดําเนินการโดย บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ คือ
อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์นํ ้า บริ ษัทฯ จําหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้ กบั บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
จํากัด, บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด และบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด ตลอดจนผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป สําหรับอาหารสัตว์นํ ้า จําหน่าย
ให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้าทัว่ ไป สภาวะการแข่งขันธุรกิจอาหารสัตว์นี ้ ไม่คอ่ ยรุนแรงมากนัก เนื่องจากร้ อยละ 53 ขายให้ กบั บริ ษัท
ที่เกี่ยวข้ องกัน ส่วนร้ อยละ 47 ขายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์อิสระทัว่ ไป บริ ษัทฯ มีจุดแข็งที่สําคัญคือ เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจ
อาหารสัตว์มานานมากกว่า 20 ปี ทําให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ รวมทังได้
้ จดั ให้ มีนกั วิชาการคอย
ให้ คําปรึกษา ดูแล การเลี ้ยงสัตว์ ซึง่ ทําให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อ
แม่พนั ธุ์ โดยเลี ้ยงในโรงเรื อนระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มี
ระบบการให้ อาหารและนํ ้าอัตโนมัติ เพื่อผลิตไข่เชื ้อขายให้ กบั บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
ในส่วนของอาหารสัตว์ บริ ษัทฯ พึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 3 ราย คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด, บริ ษัท
ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด และบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด และในส่วนของไข่เชือ้ บริ ษัทฯ พึ่งพาลูกค้ าเพียงรายเดียว คือ บริ ษัท
ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด โดยในปี 2555 มียอดจําหน่ายอาหารไก่เป็ นจํานวนเงิน 5,903 ล้ านบาท และยอดจําหน่ายไข่เชือ้
เป็ นจํานวนเงิน 138 ล้ านบาท บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จํานวน
น้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในกิจการผลิตไข่ไก่เชื ้อ
จํานวน 1 ฉบับ และในกิจการผลิตอาหารสัตว์หรื อส่วนผสมอาหารสัตว์ จํานวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31
วรรค 3, 31 วรรค 4 , 34 และ 37 สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับรวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ และ
ให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุน ไม่รวม ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการตาม
รายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1429(2)/2546

ลงวันที่
21 สิงหาคม 2546

ประเภทกิจการที่ส่งเสริ ม
ผลิตไข่ไก่เชื ้อ

วันที่เริ่ มมีรายได้
14 มิถนุ ายน 2549

วันหมดอายุ
13 มิถนุ ายน 2557

1850(2)/2548

20 กันยายน 2548

ผลิตอาหารสัตว์หรื อส่วนผสมอาหารสัตว์

1 มิถนุ ายน 2552

31 พฤษภาคม 2560

1173(2)/2553

16 กุมภาพันธ์ 2553

ผลิตอาหารสัตว์หรื อส่วนผสมอาหารสัตว์

12 กรกฎาคม 2555

11 กรกฎาคม 2563

สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
สายธุรกิจไก่ปยู่่ าพันธุ์ ดําเนินการโดยบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด โดยเริ่ มจากการซื ้อลูกไก่ปยู่่ าพันธุ์จากต่างประเทศ
และนํามาเลี ้ยงโดยโรงเรื อนระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด
มีระบบการให้ อาหารและนํ ้าอัตโนมัติ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อแล้ วจําหน่ายลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั บริ ษัท ฟาร์ ม
กรุ ง ไทย จํ า กัด, บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํ า กัด (มหาชน) และผู้เลีย้ งไก่พ่อแม่พันธุ์ ทั่วไปทัง้ ภายในประเทศและ
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แบบ 56-1 ประจําปี 2555
ต่างประเทศ สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ จีเอฟพีที
ซึง่ ทําธุรกิจครบวงจร ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัทฯ ต้ องพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด และบริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด
(มหาชน) โดยมียอดซื ้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ในปี 2555 เป็ นจํานวน 109 ล้ านบาท บริ ษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จํานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและมีผ้ บู ริ หารกลุ่ม
เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อประเภท
1.4 กิจการขยายพันธุ์สตั ว์ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนและได้ สิทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิประโยชน์ท่ีได้ รับ รวมทังการ
้
ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิรวมกันไม่เกินร้ อยละ
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ ตาม
รายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1932(2)/2548

ลงวันที่
11 ตุลาคม 2548

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อ

วันที่เริ่ มมีรายได้
9 กันยายน 2549

วันหมดอายุ
8 กันยายน 2557

สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ดําเนินการโดยบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด โดยซื ้อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อจาก
ฟาร์ มไก่ปยู่่ าพันธุ์จาก บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด และซื ้อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ไข่จากต่างประเทศ และนํามาเลี ้ยงโดยโรงเรื อน
ระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและนํ ้า
้
กับ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
อัตโนมัติ เพื่อผลิตลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อและลูกไก่พนั ธุ์ไข่ แล้ วจําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อทังหมดให้
จํากัด ส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่จําหน่ายให้ กบั บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และผู้เลี ้ยง
อิสระทัว่ ไปที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่พนั ธุ์ไข่ สภาวะการตลาดของธุรกิ จนี ้มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ น
บริ ษัทย่อยในกลุม่ จีเอฟพีที ซึง่ ทําธุรกิจเกษตร ครบวงจร ทําให้ ไม่เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด และบริ ษัท กรุ งไทยอาหาร
สัตว์ จํากัด (มหาชน) โดยในปี 2555 มียอดจําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์ไข่เนื ้อและลูกไก่พนั ธุ์ไข่เป็ นจํานวน 880 ล้ านบาท บริ ษัท
คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จํานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตลูกไก่ ประเภท 1.5
กิจการขยายพันธุ์สตั ว์ หรื อเลี ้ยงสัตว์ จํานวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนและได้ สิทธิ ประโยชน์ ตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้ รับ รวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไร
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แบบ 56-1 ประจําปี 2555
สุทธิรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1187(2)/2553

ลงวันที่
26 มกราคม 2553

ประเภทกิจการที่ส่งเสริ ม
ผลิตลูกไก่

วันที่เริ่ มมีรายได้
ยังไม่มีรายได้

วันหมดอายุ
-

1591(2)/2553

16 มีนาคม 2553

ผลิตลูกไก่

ยังไม่มีรายได้

-

สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ ดําเนินการโดยบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ คือ ไก่เนื ้อ
โดยมีวตั ถุดิบหลักคือลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ ซื ้อจากบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด และอาหารไก่ ซื ้อจากบริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์
จํากัด (มหาชน) ส่วนวัตถุดิบอื่น เช่น วัคซีน ฯลฯ ซื ้อจากบริ ษัทในประเทศ และนํามาดําเนินการเลี ้ยงในโรงเรื อนด้ วยระบบ
ปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่ เป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและนํ ้าอัตโนมัติ
จนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้ วจึงจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่ ดังนัน้ สภาวะการตลาดของบริ ษัทนี ้ แทบจะไม่มีการแข่งขัน เนื่องจากลูกค้ าราย
ใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัทพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 2 รายคือ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยในปี 2555 มียอดจําหน่ายไก่เนื ้อเป็ นจํานวน 3,800 ล้ านบาท และ 2,960 ล้ านบาท ตามลําดับ บริ ษัทฯ
คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จํานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทแรกเป็ นบริ ษัท
ใหญ่และมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน ส่วนบริ ษัทที่สอง เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อ ประเภท 1.5
กิจการเลี ้ยงสัตว์ จํานวน 12 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และได้ สทิ ธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ ม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับรวมทัง้
การได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิรวมกันไม่เกินร้ อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ
ตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1632(2)/2546

ลงวันที่
11 พฤศจิกายน 2546

ประเภทกิจการที่ส่งเสริ ม
เลี ้ยงไก่เนื ้อ

1571(2)/2551

6 มิถนุ ายน 2551

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

17 เมษายน 2553

16 เมษายน 2561

2085(2)/2551

19 พฤศจิกายน 2551

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

8 ตุลาคม 2553

7 ตุลาคม 2561

1341(2)/2552

28 เมษายน 2552

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

9 มิถนุ ายน 2554

8 มิถนุ ายน 2562

1470(2)/2552

5 มิถนุ ายน 2552

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

5 มิถนุ ายน 2554

4 มิถนุ ายน 2562

1897(2)/2553

24 สิงหาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

25 ตุลาคม 2554

24 ตุลาคม 2562

1898(2)/2553

24 สิงหาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-
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บัตรส่ งเสริมเลขที่
2106(2)/2553

ลงวันที่
19 ตุลาคม 2553

ประเภทกิจการที่ส่งเสริ ม
เลี ้ยงไก่เนื ้อ

วันที่เริ่ มมีรายได้
ยังไม่มีรายได้

วันหมดอายุ
-

2107(2)/2553

19 ตุลาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

2108(2)/2553

19 ตุลาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

1674(2)/2554

9 มิถนุ ายน 2554

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

1022(2)/2555

12 มกราคม 2555

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

สายธุรกิจอาหารแปรรูป
สายธุรกิจอาหารแปรรูป ดําเนินการโดยบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด ผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่ ไส้ กรอก ลูกชิ ้น ไก่ยอ และ
ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ จะอยู่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟฟูดส์” ตลาดที่สําคัญของธุรกิ จนีค้ ือ ศูนย์
จําหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้ าคนกลาง บริ ษัทฯ เผชิญกับสภาวะแข่งขันค่อนข้ างรุ นแรง เนื่องจากการผลิตไส้ กรอก
ลูกชิ ้น ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรู ปอื่น บางส่วนจะใช้ เศษเนื ้อไก่ที่เกิดจากการตัดแต่งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริ ษัทฯ มีค่แู ข่งที่
สําคัญ คือกลุม่ บริ ษัทที่ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็ นหลัก
การพึง่ พาผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัทฯ ต้ องพึง่ พาผู้จดั จําหน่ายเพียงรายเดียวคือ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ในการซื ้อ
วัตถุดิบหลักคือชิ ้นส่วนไก่เนื ้อเพื่อนํามาผลิตและจําหน่ายสินค้ า โดยในปี 2555 มียอดการสัง่ ซื ้อเป็ นจํานวน 407 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว เนื่องจากบริ ษัท
ดังกล่าวเป็ นบริ ษัทใหญ่และมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
2. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
สายธุรกิจชําแหละและแปรรู ปเนือ้ ไก่
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาํ คัญ
ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทังมี
้
ความได้ เปรี ยบมากกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีประสบการณ์ มาหลายสิบปี ทางด้ านภาคปศุสตั ว์ ทําให้ คุณภาพ
ั นารู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลาย ตามที่ลกู ค้ า
ผลิตภัณฑ์ เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ต้ องการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ ามูลค่าเพิ่มเป็ นสําคัญ เนื่องจากต้ นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคูแ่ ข่งเล็กน้ อย ถ้ าผลิต
สินค้ าธรรมดาอาจจะไม่สามารถแข่งขันประเทศอื่นได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ เน้ นการผลิตไก่แปรรู ปที่ต้องใช้ แรงงานที่มีฝีมือ
ให้ มากขึ ้น ซึ่งประเทศอื่นที่เป็ นคู่แข่งขันยังพัฒนาฝี มือได้ ไม่ทนั หรื อคู่แข่งในบางประเทศมีอัตราค่าจ้ างแรงงานที่สูง
ไม่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของกระบวนการผลิตที่ต้องได้ มาตรฐานสากล
มีกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ และควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขันตอนเพื
้
่อให้ สินค้ าของบริ ษัทฯ ปลอดภัยต่อการ
บริ โภค มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็ บสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อ
ผู้บริ โภคและลูกค้ ามีความมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ า ทําให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ยังคงสามารถแข่งขันได้ ในตลาด
ต่างประเทศ
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ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าในประเทศ สามารถแบ่งลักษณะของลูกค้ าในประเทศได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ได้ แก่ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท จีเอฟพีที
จํากัด (มหาชน) รับซื ้อชิ ้นส่วนไก่ที่เกิดจากการตัดแต่งสินค้ าต่างประเทศ เพื่อนําไปผลิตไส้ กรอก และผลิตภัณฑ์
แปรรู ปอื่น โดยมีสดั ส่วนการซื ้อร้ อยละ 10 และบริ ษัทร่ วม 2 แห่ง คือ บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จํากัด และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีสดั ส่วนการซื ้อคิดเป็ นร้ อยละ 20 และ 1 ของ
ยอดขายในประเทศ ตามลําดับ โดยทีบ่ ริ ษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง ซื ้อชิ ้นส่วนไก่เพื่อนําไปผลิตสินค้ าส่งให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าแปรรูปเนื ้อไก่เพื่อการส่งออก ซึ่งลูกค้ ากลุม่ นี ้จะรับซื ้อชิ ้นส่วนไก่ โดยมีสดั ส่วน
ร้ อยละ 36 ของยอดขายภายในประเทศ แล้ วนําไปแปรรูปเป็ นอาหารสําเร็ จรูป และกึ่งสําเร็ จรูปเพื่อการส่งออก
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นพ่อค้ าคนกลางรายย่อย ๆ ซึง่ จะมารับสินค้ าจากบริ ษัทฯ ทุกวันเพื่อนําไปขายต่อผู้บริ โภคอีกทอด
หนึง่ โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 33 ของยอดขายภายในประเทศ
ลูกค้ าต่างประเทศ บริ ษัทฯ ส่งออกเนื ้อไก่ไปยังต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศที่สาํ คัญ ได้ แก่ ญี่ปนุ่ ประเทศในกลุม่ สหภาพ
ยุโรป ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็ นต้ น
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท คือ กลุม่ ผู้บริ โภคเนื ้อสัตว์ทงในและต่
ั้
างประเทศ
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีการจําหน่ายทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า “GFPT” และเครื่ องหมายการค้ าของลูกค้ า มีสดั ส่วนแบ่งเป็ นตลาดภายในประเทศร้ อยละ 63 และ
ตลาดต่างประเทศร้ อยละ 37
ตลาดภายในประเทศ สินค้ าส่วนใหญ่เป็ นผลพลอยได้ จากการชําแหละไก่ เช่น ขนไก่ หัวไก่ เครื่ องใน กระดูก
เศษเนื ้อเศษหนัง โดยผู้ซื ้อส่วนหนึง่ เป็ นพ่อค้ าคนกลาง ซึง่ เข้ ามารับสินค้ าทุกวันเพื่อนําไปส่งแก่ผ้ บู ริ โภคอีกต่อหนึ่ง และอีก
ส่วนหนึง่ เป็ นสินค้ าคุณภาพระดับส่งออก จําหน่าย ให้ กบั บริ ษัทที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ าแปรรู ปจากเนื ้อไก่ โดยส่งออกอีกต่อหนึ่ง
นอกจากนี ้บริ ษัทย่อยคือ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด เป็ นผู้รับซื ้อเนื ้อไก่เพื่อนําไปผลิตไส้ กรอก ส่วนบริ ษัทร่ วมคือ
บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด จะนําไปผลิตเป็ น ไก่ทอด เบอร์ เกอร์ ไก่ และ นักเก็ต เป็ นต้ น
ตลาดต่างประเทศ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ติดต่อขายสินค้ าโดยตรงกับลูกค้ า ซึ่งผู้นําเข้ ารายใหญ่ คือ
ประเทศญี่ปนและกลุ
ุ่
ม่ ประเทศในสหภาพยุโรป
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันภายในประเทศ ผู้ประกอบการโรงชําแหละไก่ในประเทศโดยส่วนใหญ่ มักอยู่ในลักษณะที่ครบวงจร คือ
มีธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตลูกไก่ และฟาร์ มเลี ้ยงไก่เป็ นของตนเอง
สําหรับการแข่งขันของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) เมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งขันรายอื่นภายในประเทศจัดได้ ว่า
อยูใ่ นระดับแนวหน้ ารายหนึง่ และมีธุรกิจครบวงจร คือ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ และโรงชําแหละไก่ การที่บริ ษัท
จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในบริ ษัทที่ครบวงจรย่อมจะได้ เปรี ยบในการแข่งขันทังในด้
้ านการควบคุมคุณภาพ
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ความสามารถในการหาเนือ้ ไก่ป้อนเข้ าโรงชําแหละ เนื่องจากมีฟาร์ มเลี ้ยงของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุ งเทคนิคให้
ทันสมัย และสามารถกําหนดปริ มาณให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งที่สําคัญในการส่งออกเนือ้ ไก่ปรุ งสุกประกอบด้ วย จี น บราซิล และ
สหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดส่งออกขึ ้นอยู่กบั ความได้ เปรี ยบของผู้สง่ ออกในแต่ละประเทศ เช่น ต้ นทุนของ
สินค้ า ค่าระวาง คุณภาพของสินค้ า ซึ่งประเทศไทยนับได้ ว่ามีความได้ เปรี ยบในเรื่ องต้ นทุนการผลิต คุณภาพ ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการพิจารณารู ปแบบของสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า ทําให้ ไทยสามารถขยายตลาดส่งออก
เพิ่มขึ ้นทุกปี
(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
สถานการณ์ ในปี 2555
ภาวะการผลิต
ในปี 2555 ปริ มาณการผลิตไก่เนื ้อของโลกยังคงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นแม้ ว่าประเทศผู้นําในการผลิต เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศบราซิลจะผลิตได้ น้อยลงไปก็ตาม ปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นนี ้เป็ นผลเนื่องมาจากความต้ องการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ที่เพิ่มขึ ้นทดแทนเนื ้อสัตว์ประเภทอื่น เนื่องจากเนื ้อไก่เป็ นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกและมีไขมันตํ่า
นอกจากนันความต้
้
องการบริ โภคที่ยงั สามารถขยายตัวได้ ดีในประเทศที่ระดับการบริ โภคเนื ้อไก่ต่อคนยังค่อนข้ างตํ่า เช่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศจีน และประเทศในฝั่ งสหภาพยุโรปตะวันออกซึง่ เป็ นปั จจัยผลักดันให้ การผลิตยังคงขยายตัวต่อไป
ได้ ด้วย แต่อย่างไรก็ตามราคาอาหารสัตว์ที่สงู ขึ ้นค่อนข้ างมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่ งหลังของปี 2555 ก็ทําให้ การผลิต
โดยรวมยังเพิ่มได้ ไม่มากนัก
ในปี 2555 ปริ มาณผลผลิตไก่เนื ้อรวมของโลกมีประมาณ 82.422 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 1.71 โดย
ประเทศสหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นประเทศผู้ผลิตไก่เนื ้อรายใหญ่ที่สดุ ของโลก ตามมาด้ วยประเทศจีน ประเทศบราซิล และ
ประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป ตามลําดับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาสามารถผลิตไก่เนื ้อในปี 2555 ได้ ประมาณ 16.476 ล้ านตัน ลดลงจากปี 2554 ประมาณ
ร้ อยละ 1.7 ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่อนั ดับ 2 มีปริ มาณผลผลิตไก่เนื ้อราว 13.700 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2554 ร้ อยละ 3.8 ส่วนประเทศบราซิลซึ่งเป็ นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื ้อได้ ประมาณ 12.750 ล้ านตัน ลดลงจาก
ปี 2554 เล็กน้ อยคือประมาณร้ อยละ 1.54 ในขณะที่กลุม่ สหภาพยุโรปซึ่งเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่อนั ดับ 4 นันผลิ
้ ตเพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2554 ร้ อยละ 1.8 คือผลิตได้ ประมาณ 9.480 ล้ านตัน
ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ในปี 2555 มีการเลี ้ยงไก่เนื ้อรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1,264 ล้ านตัว คิดเป็ นผลผลิตไก่เนื ้อ
ราว 1.830 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 6.9 การผลิตในประเทศที่ขยายตัวขึ ้นส่วนหนึ่งเป็ นเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการบริ โภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ ้น นอกจากนันยั
้ งมีการขยายตัวอีกส่วนหนึง่ เพื่อสนองความต้ องการของตลาดส่งออก
ซึง่ แม้ อตั ราเติบโตในส่วนนี ้จะไม่สงู นัก แต่ก็มีสว่ นช่วยให้ การผลิตยังคงเติบโตได้ ตอ่ ไป
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แบบ 56-1 ประจําปี 2555
ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ
ความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่และผลิตภัณฑ์ขยายตัวขึ ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัว แม้ ว่าราคานํ ้ามันที่สงู ขึ ้นใน
ปี 2555 จะทําให้ อตั ราเงินเฟ้ อสูงขึ ้นตามไปด้ วย แต่ก็มีผลกระทบต่อการบริ โภคไม่มากนัก เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์ไก่
เนื อ้ ยัง อยู่ใ นระดับ ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคส่ว นใหญ่ มี อํ า นาจซื อ้ ได้ และราคายัง ค่อ นข้ า งถูก เมื่ อ เที ย บกับ เนื อ้ สัต ว์ ป ระเภทอื่ น ๆ
นอกจากนัน้ การเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟ้ ดู ซึ่งส่วนหนึ่งต้ องใช้ ผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อเป็ นวัตถุดิบ ก็มีสว่ นช่วยให้ ความต้ องการ
บริ โภคในประเทศเพิ่มขึ ้นได้ มาก การที่ความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่ภายในประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นนี ้ จะมี
ส่วนช่วยหักล้ างผลกระทบจากการที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์นนสู
ั ้ งขึ ้น ซึ่งเป็ นต้ นทุนการผลิตส่วนสําคัญไปได้ บางส่วน ทํา
ให้ ธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อของไทยได้ รับผลกระทบน้ อยลงกว่าที่คาดหมาย
ในปี 2555 ปริ มาณความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อในประเทศมีราว 1.292 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2554
ร้ อยละ 3.4 ส่วนปริ มาณบริ โภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อเฉลีย่ ต่อคนนันเพิ
้ ่มขึ ้นต่อเนื่องจากประมาณ 18.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ใน
ปี 2554 และเป็ น 19.8 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2555
การส่ งออก
การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อของประเทศไทยในปี 2555 มีปริ มาณรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 538,500 ตัน เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2554 ร้ อยละ 16.4 และคิดเป็ นมูลค่าการส่งออกรวมราว 68,055 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 11.18 การที่
อัตราการเพิ่มของมูลค่าตํา่ กว่าอัตราเพิม่ ของปริ มาณส่งออกนัน้ เป็ นเพราะราคาส่งออกที่คอ่ นข้ างตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงครึ่งแรกของปี
อุปสรรคสําคัญของการส่งออกในปี 2555 นัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการแข็งค่าของเงินบาท ประกอบกับการที่ภาวะ
เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟืน้ ตัวมากนักจากภาวะถดถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เป็ นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย
คือสหภาพยุโรป นอกจากนันยั
้ งเป็ นเพราะตลาดสหภาพยุโรปเพิ่งจะอนุญาตให้ มีการนําเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย
ในช่วงปลายปี 2555 ทําให้ การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปในช่วงต้ นปี มีเพียงเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนื ้อไก่ปรุ งสุก
ประเภทต่างๆ เท่านัน้ ปั ญหาการห้ ามนําเข้ าไก่สดแช่แข็งนี ้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศค่อนข้ างมาก เนื่องจาก
ในอดีตช่วงก่อนการระบาดของไข้ หวัดนกนัน้ ประเทศไทยเคยส่งออกไก่สดแช่แข็งเป็ นมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้ านบาทต่อปี
ในด้ านของตลาดส่งออก สหภาพยุโรปถือเป็ นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อที่สาํ คัญที่สดุ โดยในปี 2555 ประเทศ
ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 229,900 ตัน ซึง่ เพิ่มขึ ้นถึงประมาณร้ อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับปี ที่
ผ่านมา เนื่องจากการที่ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังสหภาพยุโรปได้ ในช่วงปลายปี ถึงแม้ วา่ การเติบโตของ
ตลาดในสหภาพยุโรปจะค่อนข้ างสูง แต่ก็ยงั ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็ น เพราะโควต้ าที่ได้ รับยังคงน้ อยกว่าปริ มาณส่งออกก่อนถูก
ยกเลิกการนําเข้ า เนื่องจากปั ญหาการระบาดของไข้ หวัดนกในปี 2547 นอกจากนัน้ ภาวะเศรษฐกิ จถดถอยในหลาย
ประเทศของสหภาพยุโรป ก็เป็ นอีกอุปสรรคหนึง่ ที่ทําให้ การเติบโต ไม่สามารถขยายตัวได้ มากเท่าที่ควร
สําหรับตลาดในประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ่งเป็ นตลาดอันดับ 2 ของประเทศไทยนัน้ ในปี 2555 มีปริ มาณส่งออกผลิตภัณฑ์
ไก่เนื ้อประมาณ 218,100 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 6.1 การที่ประเทศญี่ปนนํ
ุ่ าเข้ าผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อจากประเทศ
ไทยเพิ่มขึ ้นนัน้ เนื่องมาจากผลของการลดอัตราภาษี ให้ กับผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ จากประเทศไทย ตามความตกลงหุ้นส่วน
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แบบ 56-1 ประจําปี 2555
เศรษฐกิจระหว่างกัน (JTEPA) และความได้ เปรี ยบในการแข่งขันทังด้
้ านฝี มือแรงงาน และด้ านระยะทางการขนส่ง เมื่อ
เทียบกับประเทศบราซิลซึง่ เป็ นคูแ่ ข่งสําคัญด้ วย
นอกจากตลาดหลักทัง้ 2 แล้ ว การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อไปยังตลาดอื่นๆ ยังมีปริ มาณการส่งออกที่เพิ่มขึ ้นกว่า
ปี ก่อน โดยในปี 2555 มีปริ มาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อประมาณ 90,500 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 54.0 เมื่อเทียบกับปี ที่
ผ่านมา การเพิ่มขึ ้นนี ้นอกจากจะเป็ นผลจากการพยายามขยายตลาดออกไปนอกเหนือจากกลุม่ ตลาดหลัก เพื่อลดความ
เสีย่ งในการส่งออกแล้ ว ยังเป็ นเพราะหลายประเทศที่เคยห้ ามนําเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยเช่น ประเทศแอฟริ กาใต้
ประเทศกานา ประเทศบาห์เรน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศอียิปต์ ประเทศโอมาน ประเทศอิสราเอล ประเทศ
เวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศฮ่องกง ประเทศลาว ประเทศบรู ไน ประเทศเนปาล และประเทศศรี ลงั กา ได้ ยอมให้ มี
การนําเข้ าได้ ใหม่เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปด้ วย
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แบบ 56-1 ประจําปี 2555
แนวโน้ มปี 2556
ภาวะการผลิต
ปริ มาณการผลิตไก่เนื ้อของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวต่อไปในปี 2556 โดยคาดว่าจะมีปริ มาณ
ผลิตรวมราว 1.322 ล้ านตัวหรื อประมาณ 1.914 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ประมาณร้ อยละ 1.1 การผลิตเพิ่มขึ ้นนี ้ส่วน
หนึง่ เป็ นผลจากการคาดหมายว่าภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้ มจะดีขึ ้นกว่าปี 2555 การเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้ การบริ โภค
ภายในประเทศขยายตัวได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนันศั
้ กยภาพการแข่งขันที่สงู ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่
ไก่สดแช่แข็งของประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้ เต็มโควต้ าอีกครัง้ หนึง่ และคาดว่าประเทศญี่ปนก็
ุ่ อาจจะ
อนุญาตให้ นําเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้ เช่นกันในปี 2556 ก็นา่ จะทําให้ สามารถส่งออกได้ ดีขึ ้นด้ วย
อย่างไรก็ตาม การที่ต้นทุนการผลิตยังมีแนวโน้ มสูงขึ ้นต่อเนื่อง ทังจากผลของการที
้
่ราคานํ ้ามัน และราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ ้น ประกอบกับการที่ผ้ ผู ลิตต้ องปรับอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าขึ ้นตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะมีผล
ทางลบต่อการเติบโต และส่งผลให้ อตั ราเพิ่มของการผลิตไม่มากเท่าที่ควร
จะเห็นได้ ว่า มีอุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบต่อการผลิตและทําให้
ผลผลิตลดลงตํ่ากว่าที่คาดหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สงู ขึ ้น ซึ่งถือเป็ นต้ นทุนการผลิตส่วน
สําคัญ เนื่องจากประเทศไทยยังจําเป็ นต้ องนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ทําให้ ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์อาจ
ผันผวนได้ ง่าย เพราะขึ ้นอยูก่ บั ราคาในตลาดต่างประเทศที่ไม่แน่นอน ถ้ าหากราคาวัตถุดิบสูงก็จะทําให้ ต้นทุนการเลี ้ยงไก่
เนื ้อสูงตามมาในที่สดุ
ภาวะการตลาด
ตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อภายในประเทศมีแนวโน้ มว่าจะขยายตัวได้ พอสมควรตามภาวะเศรษฐกิจที่สอ่ เค้ าว่าจะ
ขยายตัวได้ ดีขึน้ และการที่ผลิตภัณฑ์ ไก่เนื ้อจัดได้ ว่าเป็ นอาหารที่มีคุณค่าโปรตีนสูงแต่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์
ประเภทอื่น ก็ทําให้ การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจส่งผลต่อการขยายตัวของความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อได้ คอ่ นข้ างมาก
ด้ วย
ส่วนด้ านตลาดต่างประเทศนัน้ แม้ ว่ายังมีแนวโน้ มจะขยายตัวต่อไปเช่นกัน แต่การที่ตลาดจะขยายตัวได้ จริ ง
เพียงใดนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ ที่อาจส่งผลทังทางบวกและทางลบต่
้
อการขยายตัวดังกล่าวนี ้ ได้ แก่
ปั จจัยทางบวก
•
เนื่องจากตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา ไม่มีปัญหาการระบาดของไข้ หวัดนกเกิดขึ ้นในประเทศไทย อีกทัง้
สหภาพยุโรปยังได้ อนุญาตให้ มีการนําเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้ อีกครัง้ หลังจากที่ได้ ยกเลิกการ
นําเข้ ามาตังแต่
้ ปี 2547 ก็ทําให้ คาดหมายได้ วา่ ในปี 2556 ประเทศไทยจะมีโอกาสส่งออกไก่สดแช่แข็งไป
จําหน่ายยังประเทศญี่ปนและอี
ุ่
กหลายประเทศได้ อีกด้ วย
•

ความกดดันในการแข่งขันกับประเทศจีนเริ่ มผ่อนคลายลง เนื่องจากการที่เศรษฐกิจในประเทศจีนเริ่ มมี
การเติบโต ทําให้ การบริ โภคเนื ้อไก่ภายในประเทศเพิ่มมากขึ ้น และสัดส่วนการส่งออกมีแนวโน้ มลดลง
โดยที่ผ้ ผู ลิตในประเทศจีนหันมาเน้ นการผลิตเพื่อตลาดในประเทศมากขึ ้น
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•

เนื่องจากแรงงานตัดแต่งชิ ้นส่วนของประเทศไทยมีฝีมือดี และการขนส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศ
ญี่ปนใช้
ุ่ เวลาเพียง 10-14 วันซึง่ เร็ วกว่าประเทศบราซิลที่ต้องใช้ เวลาถึงประมาณ 8 สัปดาห์ ดังนันถ้
้ าหาก
ประเทศญี่ ปนยอมนํ
ุ่
าเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย ก็นา่ จะทําให้ สามารถดึงส่วนแบ่งตลาดประเทศ
ญี่ปนมาจากประเทศบราซิ
ุ่
ลได้ มากพอสมควร

ปั จจัยทางลบ
•
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มแี นวโน้ มสูงขึ ้น ทังที
้ ่เป็ นผลจากต้ นทุนพลังงานในการผลิตที่สงู และจากการนํา
วัตถุดิบอาหารสัตว์บางประเภทไปใช้ ในการผลิตแก๊ สโซฮอล์และไบโอดีเซล เพื่อเป็ นพลังงานทดแทนมาก
ขึ ้นจนเกิดความขาดแคลน ต้ นทุนอาหารสัตว์ที่สงู ขึ ้น ทําให้ ต้นทุนการเลี ้ยงไก่ในปี 2556 มีแนวโน้ มที่จะ
สูงขึน้ ตาม ซึ่งนอกจากจะเป็ นผลที่ทําให้ ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกลดลงแล้ ว การที่ราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อต้ องสูงขึ ้นตามต้ นทุน ก็อาจทําให้ ความต้ องการซื ้อขยายตัวน้ อยลงได้
•

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นและยังไม่มีแนวโน้ มจะบรรเทาลงในหลายประเทศในยุโรป อาทิ ประเทศ
กรี ซ ประเทศอิตาลี ประเทศโปรตุเกสและประเทศสเปน ส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจของกลุม่ สหภาพยุโรป
(EU) และอาจเป็ นต้ นเหตุทําให้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอํานาจซื ้อของผู้บริ โภคในประเทศเหล่านี ้
ชะลอตัวลง ซึง่ ย่อมกระทบต่อการส่งออกสินค้ าทุกประเภทจากประเทศไทยรวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์ไก่เนื ้อด้ วย

•

การที่สหภาพยุโรปกําหนดโควต้ านําเข้ าไว้ ตายตัว ทําให้ ในที่สดุ การส่งออกจะมาถึงจุดที่ไม่อาจนําเข้ าไก่
ปรุ งสุกจากไทยเพิ่ม ได้ เพราะการนํา เข้ านอกโควต้ า นัน้ ต้ อ งเสีย ภาษี ใ นอัตราสูงถึ ง 1,024 ยูโรต่อ ตัน
นอกจากนันโควต้
้
านําเข้ าไก่หมักเกลือที่สหภาพยุโรปให้ กับประเทศไทยนันยั
้ งค่อนข้ างน้ อยเพราะเป็ น
เพียงประมาณครึ่งหนึง่ ของการนําเข้ าจากประเทศไทยในช่วงก่อนปี 2547 เท่านัน้

•

การที่เงิ นบาทมีแนวโน้ มแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทําให้ ราคาสินค้ าส่งออกของไทยเมื่อคิดเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศแพงขึ ้นโดยเปรี ยบเทียบ ถ้ าหากค่าเงินตราของประเทศคู่แข่งอ่อนค่าลงหรื อแข็งค่าน้ อยกว่า
ค่าเงินบาท ก็จะทําให้ ความได้ เปรี ยบในการส่งออกของไทยลดลง

•

การปรับอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าเป็ นวันละ 300 บาททัว่ ประเทศตังแต่
้ ต้นปี 2556 ตามนโยบายของรัฐบาล ทํา
ให้ ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อเพิ่มสูงขึ ้นและลดความได้ เปรี ยบในการส่งออกลง เมื่อเทียบกับประเทศ
คูแ่ ข่งที่อตั ราค่าจ้ างไม่เปลีย่ นแปลง
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ปริมาณและมูลค่ าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ ไก่ เนือ้ ของไทย
ปริ มาณ: ตัน
มูลค่า: ล้ านบาท

ปี
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

ไก่สดแช่แข็ง
ปริ มาณ
มูลค่า
151,120
10,951
220,776
17,221
211,675
14,817
245,994
15,990
320,779
23,096
336,837
24,589
388,913
28,105
26,137
1,725
96
6
2,662
97
11,052
522
14,367
862
18,260
1,242
17,054
1,147
27,258
1,886
84,600
6,007
160,000
11,361

ไก่แปรรูป
ปริ มาณ
มูลค่า
41,114
4,951
60,943
9,020
61,924
8,669
86,800
11,284
117,018
15,212
127,406
16,244
157,074
19,763
191,739
22,408
265,023
30,478
294,295
35,742
322,471
36,791
387,127
54,567
378,809
51,492
418,005
53,805
435,267
60,264
453,900
63,092
460,000
68,253

รวม
ปริ มาณ
192,234
281,719
273,599
332,794
437,797
464,243
545,987
217,876
265,119
296,957
333,523
401,494
397,069
435,059
462,525
538,500
620,000

มูลค่า
15,902
26,241
23,486
27,274
38,308
40,833
47,868
24,133
30,484
35,839
37,313
55,429
52,734
54,952
62,150
69,099
79,614

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2555 เป็ นค่าประมาณการ ปี 2556 เป็ นค่าพยากรณ์

สัดส่ วนการส่ งออกผลิตภัณฑ์ ไก่ เนือ้ ของประเทศไทยในตลาดต่ างประเทศ
เปรียบเทียบระหว่ างปี 2554-2556
2554
2555
2556
ตลาด
ปริมาณ
สัดส่ วน
ปริมาณ
สัดส่ วน
ปริมาณ
สัดส่ วน
(ตัน)
(ร้ อยละ)
(ตัน)
(ร้ อยละ)
(ตัน)
(ร้ อยละ)
ญี่ปนุ่
205,602
44.5
218,100
40.5
240,000
38.7
สหภาพยุโรป
198,151
42.8
229,900
42.7
280,000
45.2
อื่น ๆ
58,772
12.7
90,500
16.8
100,000
16.1
รวม

462,525

100.0

538,500

100.0

620,000

100.0

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2555 เป็ นค่าประมาณการ ปี 2556 เป็ นค่าพยากรณ์
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สายธุรกิจอาหารสัตว์
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาํ คัญ
ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีก
ทังมี
้ ความได้ เปรี ยบมากกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีประสบการณ์ มาหลายสิบปี ทางด้ านภาคปศุสตั ว์ จึงได้ มีการ
พัฒนาคุณภาพและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้ มี ความหลากหลาย ตามที่ ลูกค้ าต้ องการและเป็ นที่ยอมรั บของลูกค้ า
นอกจากนี ้ ยังให้ ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของกระบวนการผลิตที่ต้องได้ มาตรฐานสากลและใส่ใจในเรื่ องคุณภาพ
รวมถึงมีต้นทุนการผลิตที่ตํ่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน มีกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ และควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตทุกขันตอนเพื
้
่อให้ สนิ ค้ าของบริ ษัทฯ ปลอดภัยต่อการบริ โภค มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุม
การขนส่งและจัดเก็บสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน เพือ่ ผู้บริ โภคและลูกค้ ามีความมัน่ ใจในคุณภาพสินค้ าของบริ ษัทฯ
ลักษณะของลูกค้ า สามารถแบ่งได้ 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เนื่องจากมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน ได้ แก่ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
จํากัด, บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด และบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด ซึง่ รับซื ้อเฉพาะอาหารไก่
กลุม่ ที่ 2 ลูกค้ าผู้เลี ้ยงสัตว์ทว่ั ไป ทังสั
้ ตว์บกและสัตว์นํ ้า
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ร้ อยละ 53 คือกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และร้ อยละ 47 คือกลุ่มผู้เลี ้ยงสัตว์ทั่วไปทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนช่องทางการจําหน่าย บริ ษัทฯ
จําหน่ายให้ กบั เกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์โดยตรง และบริ ษัทที่เป็ นพ่อค้ าคนกลางเพื่อนําไปจําหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์อีกทอดหนึง่
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ มีผ้ ปู ระกอบการประมาณ 50 กว่าราย มีการแข่งขันค่อนข้ างรุ นแรง
สําหรับการแข่งขันของบริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) มีการแข่งขันไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากรายได้ จากการ
ขายของบริ ษัทประมาณ 53% ขายให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกัน และการดําเนินธุรกิจเป็ นแบบลักษณะครบวงจร คือ
มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ มผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ฟาร์ มผลิตลูกไก่เนื ้อ ฟาร์ มผลิตไก่เนื ้อ และโรงชําแหละไก่และแปรรู ป
เนื ้อไก่ การที่มีฟาร์ มเลี ้ยงเป็ นของตนเอง ทําให้ มีความได้ เปรี ยบในด้ านการแข่งขัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจมา
เป็ นเวลานานมีประสบการณ์มานานมากกว่า 20 ปี จนจัดได้ วา่ อยูใ่ นระดับแนวหน้ ารายหนึง่
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(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
สถานการณ์ ในปี 2555
ภาพรวม
ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศในปี 2555 ที่ยังขยายตัวได้ พอสมควรแม้ จะไม่สงู มากนักแต่ก็ทําให้ อํานาจซือ้
ภายในประเทศโดยทัว่ ไปยังคงเพิ่มขึน้ อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ ปศุสตั ว์ ประเภทต่างๆ จึงขยายตัวและส่งผลต่อเนื่องให้
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เติบโตต่อไปได้ นอกจากนันการผลิ
้
ตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อที่ขยายตัวได้ ดีโดยเฉพาะในช่วง
ครึ่งหลังของปี เนื่องมาจากการที่สหภาพยุโรปยกเลิกการห้ ามนําเข้ าไก่แช่แข็งจากประเทศไทย ช่วยทําให้ เกิดความต้ องการ
อาหารสัตว์เพิ่มมากขึ ้น และนําไปสูก่ ารเติบโตของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์เช่นกัน อย่างไรก็ตามอุปสรรคสําคัญที่ขดั ขวาง
การเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ในปี 2555 ก็คือการที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และราคานํ ้ามันมีแนวโน้ มสูงขึ ้นซึง่ กระทบต่อ
ต้ นทุนการผลิตทังทางตรงและทางอ้
้
อม อุปสรรคอีกประการหนึง่ ก็คือการแข็งค่าของเงินบาทซึง่ ทําให้ ความได้ เปรี ยบในการ
ส่งออกลดน้ อยลง ประกอบกับปั ญหาเศรษฐกิจถดถอยในประเทศที่เป็ นตลาดส่งออกสําคัญเช่นสหภาพยุโรป และญี่ปนซึ
ุ่ ่ง
ส่งผลทางลบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ไปยังประเทศเหล่านัน้ ธุรกิจอาหารสัตว์โดยรวมจึงเติบโตได้ ไม่มากเท่าที่ควร
ในปี 2555 ความต้ องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย มีปริ มาณรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 15,224,766 ตัน เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2554 ร้ อยละ 6.34 โดยธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ที่มีความต้ องการอาหารสัตว์สงู สุดก็คือการเลี ้ยงไก่เนื ้อซึ่งมีความต้ องการ
อาหารสัตว์คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.20 ของความต้ องการรวม รองลงไปคือธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ ซึ่งมีความ
ต้ องการอาหารสัตว์ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.19 และร้ อยละ 11.59 ของความต้ องการอาหารสัตว์ทงสิ
ั ้ ้นในปี 2555
ตามลําดับ เนื่องจากธุรกิจทัง้ 3 นี ้มีความต้ องการรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 65 ของความต้ องการอาหารสัตว์ใน
แต่ละปี การเติบโตของธุรกิจเหล่านี ้จึงเป็ นแรงผลักดันสําคัญที่นําไปสูค่ วามก้ าวหน้ าของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ด้วย แต่
ในทางกลับกันถ้ าธุรกิจเหล่านี ้ประสบปั ญหา ก็จะทําให้ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ต้องเผชิญกับปั ญหาเช่นกันโดยไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้ ด้ วยเหตุนี ้การที่ผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อยังสามารถส่งออกได้ ดีพอสมควรในปี 2555 จึงช่วยทําให้ อตุ สาหกรรมอาหาร
สัตว์เติบโตได้ ดี
ความต้ องการอาหารสัตว์ของธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อในปี 2555 มีประมาณ 4,597,164 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2554
ร้ อยละ 6.82 ในขณะที่ธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนมีความต้ องการอาหารสัตว์ประมาณ 3,835,000 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อย
ละ 3.17 ส่วนธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ที่มีความต้ องการอาหารสัตว์มากเป็ นอันดับสามคือการเลี ้ยงไก่ไข่นนั ้ มีความต้ องการ
อาหารสัตว์ประมาณ 1,765,200 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 4.77
ความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ สาํ คัญ
การขยายตัวของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ตามแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ ทําให้ เกิดความต้ องการ
วัต ถุดิ บ เพื่ อ ใช้ ในการผลิ ต อาหารสัต ว์ เ พิ่ ม ขึ น้ ตามมา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ความต้ อ งการวัต ถุดิ บ อาหารสัต ว์ ที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์สว่ นใหญ่ ซึ่งได้ แก่ ข้ าวโพด กากถัว่ เหลืองและปลาป่ น วัตถุดิบเหล่านี ้แม้ ว่าจะสามารถ
ผลิตได้ ภายในประเทศแต่เนื่องจากความต้ องการที่มีเพิ่มมาก ประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ค่อนข้ างตํ่าในการผลิต
วัตถุดิบบางประเภท เช่นถัว่ เหลืองซึง่ นํามาทําเป็ นกากถัว่ เหลือง และปลาป่ นซึง่ วัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่มีโปรตีนตํ่ากว่า
ที่ต้องการเพื่อใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ ทําให้ การผลิตไม่สามารถขยายตัวสนองตอบต่อความต้ องการได้ และจําเป็ นต้ อง
นําเข้ าจากต่างประเทศเป็ นจํานวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งผ่อนปรนในการนําเข้ าและมีความ
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แน่นอนไม่เปลีย่ นแปลงบ่อย ๆ ก็ช่วยให้ ผ้ ผู ลิตอาหารสัตว์วางแผนการผลิตและการนําเข้ าวัตถุดิบได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วย
ป้องกันปั ญหาผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ ในระดับหนึง่
1. ข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์
ในปี 2555 ราคาข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ มีแนวโน้ มสูงขึ ้นซึ่งเป็ นผลจากปั ญหาภัยแล้ งในประเทศผู้ผลิตสําคัญใน
อเมริ กาใต้ ประกอบกับความต้ องการใช้ เป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มมากขึ ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน และ
การที่ราคานํ ้ามันสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องซึง่ ทําให้ ต้นทุนการผลิตและขนส่งข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เพิ่มสูงขึ ้นด้ วย
ความต้ องการข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เพื่อใช้ ในธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทยในปี 2555 มีปริ มาณทังสิ
้ ้น
ประมาณ 6,044,506.0 ตัน สูงขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 6.16 ความต้ องการในระดับนี ้สูงกว่าปริ มาณผลิตภายในประเทศซึง่
เฉลีย่ ปี ละ 4 – 4.5 ล้ านตันทําให้ จําเป็ นต้ องมีการนําเข้ าไม่ตํ่ากว่า 1 แสนตันในปี 2555
เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโพด การนําเข้ าข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์จากต่างประเทศต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
รัฐบาลกําหนดคือ
•

การนําเข้ าจากประเทศสมาชิก WTO ถ้ านําเข้ าในโควต้ าต้ องนําเข้ าโดยองค์การคลังสินค้ าเท่านันโดยมี
้
ปริ มาณโควต้ า 54,700 ตัน และเสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 20 แต่ถ้านําเข้ านอกโควต้ าจะเสียอากรนําเข้ า
ร้ อยละ 73 บวกค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 180 บาท

•

การนําเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) เสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 0 โดยต้ องนําเข้ า
ระหว่าง 1 มีนาคมถึง 31 กรกฎาคม 2555

•

การนําเข้ าภายใต้ โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสญ
ั ญากับประเทศเพื่อนบ้ าน (contract farming) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 0 โดย
กําหนดเวลานําเข้ าระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2555

•

การนําเข้ าตามความตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์และการนําเข้ าจากญี่ ปนตามข้
ุ่
อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปนุ่ (JTEPA) กําหนดอากรนําเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 0

•

การนําเข้ าตามความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย ปริ มาณโควต้ า 7,696.84 ตันเสียอากรนําเข้ าในโควต้ า
ร้ อยละ 10.67 และให้ องค์การคลังสินค้ าเท่านันเป็
้ นผู้นําเข้ า ส่วนการนําเข้ านอกโควต้ าทําได้ เสรี ไม่จํากัด
ปริ มาณและช่วงเวลานําเข้ า แต่ต้องเสียอากรนําเข้ าในอัตราร้ อยละ 65.70

•

การนําเข้ าตามความตกลงการค้ าเสรี อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) เสียอากรในโควต้ าร้ อยละ 12.7 ถ้ านําเข้ า
ในช่วง 1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 2555 และเสียอากรนําเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 10.9 ถ้ านําเข้ าในช่วง 1
เมษายนถึง 31 ธันวาคม 2555

•

การนําเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนําเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 10.0

•

การนําเข้ าทัว่ ไปเสียอากรนําเข้ ากิโลกรัมละ 2.75 บาทและค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 1,000 บาท โดยไม่
มีการจํากัดปริ มาณและช่วงเวลานําเข้ า
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2. กากถั่วเหลือง
ความต้ องการกากถัว่ เหลืองเพื่อใช้ ในธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2555 มีประมาณ 3,642,593.3 ตัน เพิ่มขึ ้น
จากปี 2554 ร้ อยละ 6.19 ซึง่ เกินกว่าปริ มาณผลิตกากถัว่ เหลืองภายในประเทศที่เป็ นผลพลอยได้ ของอุตสาหกรรมการสกัด
นํ ้ามันถัว่ เหลืองเป็ นอันมาก ทําให้ ต้องนําเข้ าจากต่างประเทศ โดยแหล่งนําเข้ าสําคัญคือ อาร์ เจนตินา บราซิล สหรัฐอเมริ กา
และอินเดีย
ในปี 2555 รัฐบาลกําหนดนโยบายนําเข้ ากากถัว่ เหลืองไว้ ดงั นี ้
•

การนําเข้ าจากประเทศสมาชิกองค์การการค้ าโลก (WTO) กําหนดโควต้ าให้ ผ้ มู ีสิทธินําเข้ ากากถัว่ เหลือง 8
สมาคมตามที่รัฐบาลกําหนด อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และ
สมาคมส่งเสริ มผู้ใช้ วตั ถุดิบอาหารสัตว์ เป็ นต้ น สามารถนําเข้ ากากถัว่ เหลืองจากประเทศสมาชิกองค์การ
การค้ าโลกได้ โดยเสียอากรนําเข้ าอัตราร้ อยละ 2 แต่ถ้าเป็ นผู้นําเข้ าที่ไม่ได้ อยู่ในกลุม่ ที่ได้ รับสิทธินี ้และนอก
โควต้ า ก็จะต้ องเสียอากรขาเข้ าสูงถึงอัตราร้ อยละ 119 อย่างไรก็ตามผู้ได้ รับสิทธินําเข้ าก็ต้องยอมรับเงื่อนไข
ด้ วยว่าจะรับซื ้อกากถัว่ เหลืองทีผ่ ลิตจากเมล็ดถัว่ เหลืองภายในประเทศทังหมดของโรงงานสกั
้
ดนํ ้ามันพืชใน
ราคาไม่ตํ่า กว่า ที่ทางการกํ าหนดโดยต้ องทํ าสัญ ญาไว้ กับกระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อผูกมัดว่าจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ างต้ น

•

การนําเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) สามารถทําได้ โดยเสรี ไม่จํากัดปริ มาณและ
ช่วงเวลานําเข้ า โดยเสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 0

•

การนําเข้ าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตามข้ อตกลงการค้ าเสรี (FTA) และจากญี่ ปุ่นตาม
ข้ อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปนุ่ (JTEPA) กําหนดอากรนําเข้ าร้ อยละ 0

•

การนําเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนําเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 4.44

•

การนําเข้ าจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 4 กรณีข้างต้ น ทําได้ เสรี ไม่จํากัดปริ มาณและช่วงเวลาการนําเข้ า
แต่ก็ จ ะต้ อ งเสีย อากรขาเข้ าสูง ขึน้ เป็ นอัต ราร้ อยละ 6 และยัง ต้ อ งเสียค่า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษอีก ตัน ละ
2,519 บาทด้ วย

3. ปลาป่ น
ในปี 2555 ความต้ องการปลาป่ นเพื่อเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีประมาณ 682,588.6 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2554
ประมาณร้ อยละ 6.81 เนื่องจากปริ มาณผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงจําเป็ นต้ องนําเข้ า โดยที่การนําเข้ าปลาป่ นชนิด
โปรตีน 60% ขึ ้นไปนันไม่
้ มีเงื่อนไขการจํากัดปริ มาณนําเข้ าหรื อกําหนดว่าต้ องนําเข้ าเฉพาะในช่วงเวลาใด แต่การนําเข้ า
ปลาป่ นโปรตีนตํ่ากว่า 60% นันต้
้ องขออนุญาตนําเข้ า อัตราภาษี ขาเข้ าจะแตกต่างตามแหล่งการนําเข้ าดังนี ้
• การนําเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน และการนําเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์
และไทย-ออสเตรเลีย จะเสียอากรขาเข้ าอัตราร้ อยละ 0
•
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•
•
•

การนําเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนําเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 10
การนําเข้ าตามข้ อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปนุ่ (JTEPA) เสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 1.67 ถ้ านําเข้ าในช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม 2555 และเสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 0 ถ้ านําเข้ าในช่วงเมษายน-ธันวาคม 2555
การนําเข้ าทัว่ ไปถ้ าเป็ นปลาป่ นชนิดโปรตีน 60% ขึ ้นไปเสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 15 ส่วนชนิดโปรตีนตํ่ากว่า
60% เสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 6

แนวโน้ มปี 2556
จากการคาดคะเนว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 จะเติบโตดีขึ ้นกว่าปี ที่ผ่านมา และการที่ตลาด
ส่งออกสําคัญของไทยอันได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และญี่ปนมี
ุ่ แนวโน้ มจะฟื น้ ตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทํา
ให้ ธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ น่าจะขยายตัวต่อเนื่องได้ อีก ซึ่งย่อมส่งผลให้ ความต้ องการอาหารสัตว์เติบโตตามไปด้ วย ทัง้ นี ้
คาดหมายว่าปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ในปี 2556 จะมีทงสิ
ั ้ ้นราว 16,474,501 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 8.21
จากปริ มาณความต้ องการรวมนี ้อาจแยกเป็ นความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สําคัญได้ ว่า มีความต้ องการปลาป่ น
ประมาณ 645,806.7 ตัน กากถั่ว เหลื อ ง 3,973,306.2 ตัน ข้ า วโพดเลีย้ งสัต ว์ 6,712,166.0 ตัน และปลายข้ า ว
1,417,975.0 ตัน
ธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อยังคงมีความต้ องการอาหารสัตว์สงู เป็ นอันดับ 1 โดย คาดว่าในปี 2556 จะมีความต้ องการ
ประมาณ 5,428,566 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 32.95 ของปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ทงหมด
ั้
ส่วนความต้ องการอาหาร
สัตว์รองลงไปนันเป็
้ นในธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 4,336,500 ตัน และ 1,840,000 ตัน คิด
เป็ นร้ อยละ 26.32 และร้ อยละ 11.17 ของปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ทงหมดในปี
ั้
2556 ตามลําดับ
ความต้ องการอาหารสัตว์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้นนี ้ ทําให้ คาดได้ ว่าจําเป็ นต้ องนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กากถัว่ เหลือง ปลาป่ น และข้ าวโพด จากต่างประเทศไม่น้อยกว่าในปี 2555 ที่ผา่ นมา ซึง่ ถ้ าวิเคราะห์จากแนวโน้ ม
การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของทางการแล้ ว ก็คาดหมายได้ ว่ามาตรการดังกล่าวนี ้จะไม่
แตกต่างไปจากปี 2555 มากนัก
อาจสรุปได้ วา่ ความก้ าวหน้ าและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2556 นันขึ
้ ้นอยูก่ บั
ปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลทังทางบวกและทางลบต่
้
อธุรกิจอาหารสัตว์ดงั ต่อไปนี ้
ปั จจัยทางบวก
• ข้ อตกลงการค้ าเสรี กบั ประเทศต่างๆ ทังกั
้ บประเทศในกลุม่ อาเซียนและประเทศนอกกลุม่ เช่นญี่ปนุ่ ทําให้ มี
การปรับลดอัตราภาษี นําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จําเป็ นต้ องนําเข้ าลงได้ มาก ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ ไม่มี
ปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้ ว ยังช่วยหักล้ างผลจากการสูงขึ ้นของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์เหล่านี ้
ลงได้ บางส่วนด้ วย
• ความคาดหมายว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื น้ ตัวและเติบโตได้ มากขึ ้นในปี 2556 ประกอบกับการที่ความต้ องการ
ผลิต ภัณ ฑ์ ป ศุส ัต ว์ สํา คัญ คื อ ไก่ เ นื อ้ ยัง คงขยายตัว ได้ ทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดส่ง ออก จะช่ ว ยให้
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เติบโตได้ ตอ่ เนื่อง
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• นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการนําเข้ าวัตถุดบิ อาหารสัตว์ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อช่วยธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์
มากยิ่งขึ ้น ทําให้ อตุ สาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ได้ ประโยชน์ตามไปด้ วย
• ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น ทําให้ ราคานําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์เมื่อแปลงเป็ นเงินบาทแล้ วจะถูกลง
ซึง่ เท่ากับหักล้ างผลจากการสูงขึ ้นของราคาวัตถุดิบเหล่านี ้ในตลาดโลกไปได้ บางส่วน
ปั จจัยทางลบ
• มาตรการขึ ้นค่าจ้ างขันตํ
้ ่าเป็ นวันละ 300 บาททัว่ ประเทศทําให้ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของค่าจ้ าง
แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยตรง และค่าจ้ างแรงงานในธุรกิจเชื่อมโยงอื่น ๆ เช่นการขนส่ง การ
ผลิตข้ าวโพด กากถัว่ เหลืองและปลาป่ นซึง่ ส่งผ่านมายังธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ทางอ้ อม
• แม้ ว่าการนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ สําคัญ จะเป็ นไปอย่างเสรี มากขึน้ แล้ วในปั จจุบัน แต่ก็ยังหลงเหลือ
มาตรการที่เป็ นข้ อจํากัดอยูอ่ ีกไม่น้อย ทําให้ ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สงู กว่าที่ควรจะเป็ น และส่งผลกระทบ
ต่อศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ตา่ งๆ จากประเทศไทยด้ วย
• ความต้ องการข้ าวโพดและถัว่ เหลืองซึ่งเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์สําคัญมีแนวโน้ มขยายตัวขึ ้นในตลาดโลกทัง้
เพื่อใช้ ผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้น และเพื่อใช้ เป็ นพลังงานทดแทนเนื่องจากนํ ้ามันปิ โตรเลียมมีราคาสูงขึ ้น แต่
เนื่องจากการผลิตขยายตัวได้ ช้ากว่า และมีโอกาสที่จะได้ รับผลกระทบจากภาวะดินฟ้ าอากาศไม่เอื ้ออํานวย
จึงอาจส่งผลให้ ราคาวัตถุดบิ เหล่านี ้เพิ่มสูงขึ ้น จนเป็ นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้
• อํานาจซื ้อของผู้บริ โภคภายในประเทศยังไม่สงู นักจากผลกระทบของภาวะเงินเฟ้ อ ในขณะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลักของไทยเช่นญี่ ปุ่นและสหภาพยุโรปก็ยงั ฟื น้ ตัวได้ ไม่มากนัก ทําให้ ความ
ต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ ปศุสตั ว์ประเภทต่างๆ เพิ่มขึน้ ได้ ไม่มาก ซึ่งย่อมส่งผลทางลบเชื่ อมโยงไปถึง
อุตสาหกรรมการเลี ้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในที่สดุ
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ประมาณการความต้ องการอาหารสัตว์ ในประเทศไทย
เปรียบเทียบระหว่ างปี 2554 - 2556

ประชากรสัตว์
ไก่เนื ้อ
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
ไก่ไข่เล็กรุ่น
ไก่ไข่ให้ ไข่
ไก่ไข่พอ่ แม่พนั ธุ์
สุกรขุน
สุกรพันธุ์
เป็ ดเนื ้อ
เป็ ดพันธุ์
เป็ ดไข่
โคนม
กุ้ง
ปลา
รวม

2554
ปริ มาณ
อาหารสัตว์
4,303,728
670,320
765,483
1,684,800
22,000
3,717,000
818,400
252,000
21,900
162,500
498,225
800,000
600,453
14,316,809

หน่วย:ตัน

2555
สัดส่วน
(ร้ อยละ)
30.06
4.68
5.35
11.77
0.15
25.96
5.72
1.76
0.15
1.14
3.48
5.59
4.19
100.00

ปริ มาณ
อาหารสัตว์
4,597,164
716,184
841,967
1,765,200
24,000
3,835,000
837,000
252,000
21,900
169,000
574,875
960,000
630,476
15,224,766

2556
สัดส่วน
(ร้ อยละ)
30.20
4.70
5.53
11.59
0.16
25.19
5.50
1.66
0.14
1.11
3.78
6.30
4.14
100.00

ปริ มาณ
สัดส่วน
อาหารสัตว์
(ร้ อยละ)
5,428,566
32.95
747,432
4.54
794,950
4.83
1,840,000
11.17
26,800
0.16
4,336,500
26.32
855,600
5.19
252,000
1.53
21,900
0.13
169,000
1.03
591,300
3.59
810,000
4.92
600,453
3.64
16,474,501
100.00

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และการประมาณการ
หมายเหตุ: ปี 2555 เป็ นค่าประมาณการ ปี 2556 เป็ นค่าพยากรณ์

ประมาณการความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์
เปรียบเทียบระหว่ างปี 2554 -2556
วัตถุดิบ
ปลาป่ น
กากถัว่ เหลือง
ข้ าวโพด
ปลายข้ าว

2554
639,040.5
3,430,241.4
5,693,743.0
1,274,735.0

2555
682,588.6
3,642,593.3
6,044,506.0
1,309,305.0

หน่วย:ตัน
2556
645,806.7
3,973,306.2
6,712,166.0
1,417,975.0

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และการประมาณการ
หมายเหตุ: ปี 2555 เป็ นค่าประมาณการ ปี 2556 เป็ นค่าพยากรณ์
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สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาํ คัญ
บริ ษัทฯ จําหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) และ
ั้
างประเทศ โดยบริ ษัทฯ
บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ทงในประเทศและต่
มีความใส่ใจในเรื่ องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ตํ่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คือ บริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัทฯ จัดจํ าหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ให้ กับบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํ ากัด และบริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํ ากัด
(มหาชน) และลูกค้ าอิสระทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้ มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก ซึ่งยังคงเป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มบริ ษัทที่เลี ้ยงไก่เพื่อการ
ส่งออกเป็ นหลัก แต่เนื่องจากบริ ษัทในกลุม่ จีเอฟพีที ทําธุรกิจครบวงจร จึงไม่ก่อให้ เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคู่แข่ง
มากนัก เนื่องจากบริ ษัทขายลูกไก่ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นส่วนใหญ่
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาํ คัญ
บริ ษัทฯ จําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด ส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่
จําหน่ายให้ กบั บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่ไข่ โดยบริ ษัทฯ มีความ
ใส่ใจในเรื่ องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ตํ่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
บริ ษัทฯ จําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อให้ ลกู ค้ าเพียงรายเดียว คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็ นผู้ถือหุ้นกลุม่ เดียวกัน สําหรับลูกไก่พนั ธุ์ไข่ส่วนหนึ่งจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท
กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน อีกส่วนหนึง่ จําหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คือ บริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าผู้เลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัทฯ จําหน่ายให้ กบั ลูกค้ า คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด, บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) และ
ผู้เลี ้ยงไก่ไข่อิสระทัว่ ไป
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(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้ มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก ซึ่งยังคงเป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มบริ ษัทที่เลี ้ยงไก่เพื่อการ
ส่งออกเป็ นหลัก แต่เนื่องจากบริ ษัทในกลุม่ จีเอฟพีที ทําธุรกิจเกษตรครบวงจร จึงไม่ก่อให้ เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัท
คูแ่ ข่งมากนัก เนื่องจากบริ ษัทฯ จําหน่ายลูกไก่ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นส่วนใหญ่
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาํ คัญ
บริ ษัทฯ จําหน่ายไก่เนื ้อทังหมดให้
้
กบั บริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัท
ใหญ่ คือ บริ ษัท จี เอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํ ากัด ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นนบริ
ั ้ ษัทฯ มีลกู ค้ าเพียง 2 รายซึ่งเป็ น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนัน้ ภาวะการแข่งขันจึงไม่เกิดขึ ้น และกลยุทธ์ ที่สําคัญคือการที่ บริ ษัทฯ มีความชํานาญ และมี
ประสบการณ์มาหลายสิบปี ทําให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ า แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีความใส่ใจในเรื่ องของ
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ตํ่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ คือบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัทใหญ่ โดยที่ทงั ้ 2 บริ ษัทรับซื ้อไก่เนื ้อ
ทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ ที่ผลิตได้ เพื่อนําไปชําแหละและแปรรูปจําหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัทฯ จําหน่ายในประเทศเพียงแห่งเดียว โดยจําหน่ายให้ กบั บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท จีเอฟพีที
นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

บริ ษัทฯ ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม เนื่องจากจําหน่ายไก่เนื ้อทังหมดให้
้
กบั บริ ษัทใหญ่และ
บริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่ ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
สายธุรกิจอาหารแปรรูป
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาํ คัญ
นโยบายการตังราคาขายผลิ
้
ตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยของภาวะราคาเนื ้อไก่ในประเทศ แต่เนื่องจากเนื ้อไก่
้
มคุณภาพของวัตถุดิบ
ที่ซื ้อจากบริ ษัทใหญ่เพียงแห่งเดียว ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถประมาณการต้ นทุน รวมทังสามารถควบคุ
ได้ โดยมีการเน้ นกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด เน้ นการ
พัฒนาสินค้ าที่ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ อีกทังมี
้ การพัฒนาสินค้ าใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ตลอดจนการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย เพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคมาก
ยิ่งขึ ้น ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถที่จะแข่งขันกับคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
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ลักษณะของลูกค้ า แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ลูกค้ าตลาดสด
กลุม่ ที่ 2 ลูกค้ าต่างจังหวัด
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ผู้บริ โภคในประเทศทัว่ ไป ที่นิยมรับประทานไส้ กรอก ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น และพ่อค้ าคนกลาง
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด จัดจําหน่ายในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัดโดยจัดตังศู
้ นย์จําหน่ายหรื อสาขา
เช่น จังหวัด สุราษฎร์ ธานี นครสวรรค์ ลําปาง ภูเก็ต เชียงใหม่ บุรีรัมย์ นครปฐม และ หาดใหญ่ เป็ นต้ น ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า “จีเอฟฟูดส์” โดยที่ผ้ ซู ื ้อจะเป็ นพ่อค้ าคนกลาง และลูกค้ าทัว่ ไป
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากเนื ้อไก่ เช่น ไส้ กรอก ฯลฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเนื ้อสัตว์ ซึ่งนิยมบริ โภคกันมาก
เนื่องจากเป็ นอาหารที่มีคุณค่าโปรตีนสูง มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการบริ โภค ตลาดหลักทัว่ ไปจะเป็ นตลาด
ภายในประเทศ อีกทังความต้
้
องการบริ โภคมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของ
ผู้บริ โภค ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการในธุรกิจอาหารแปรรู ปส่งผลให้ ธุรกิ จผลิตอาหารแปรรู ปพร้ อมรับประทานขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว จึงเกิดภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูงขึ ้น
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
สายธุรกิจชําแหละและแปรรูปเนือ้ ไก่
วัตถุดิบไก่เนื ้อทังหมดซื
้
้อมาจากบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยที่บริ ษัทมี
โรงงานชําแหละไก่เพียง 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ่ีจงั หวัดสมุทรปราการ ในปี 2555 บริ ษัทมีกําลังการผลิตเท่ากับ 148,000 ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมธุรกิจชําแหละไก่นี ้ ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมมากนัก แต่เนื่องจากการชําแหละไก่จะ
มีของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อน
แล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสู่แหล่งนํา้ สาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและ
บริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิ จกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สายธุรกิจอาหารสัตว์
บริ ษัทฯ ซื ้อวัตถุดิบ เช่น ข้ าวโพด กากถั่วเหลือง โปรตีนจากพืชอื่น และส่วนผสมอาหารสัตว์ ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณผลผลิตในประเทศและราคาเป็ นสําคัญ บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่
ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการ เช่น ข้ าวโพด และกากถั่ว
เหลือง เป็ นต้ น ทําให้ ต้องพึง่ พิงการนําเข้ าจากต่างประเทศ นอกจากนี ้ยังมีข้อจํากัดในการจัดหาวัตถุดิบ อาทิ มาตรการการ
กําหนดโควต้ า มาตรการด้ านราคา และมาตรการด้ านภาษี
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ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทงหมด
ั้
4 โรงงาน ซึ่งผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรงงาน และผลิตอาหารสัตว์
นํ ้า 2 โรงงาน โรงงานทัง้ 3 แห่ง ตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกัน คือที่จงั หวัดสมุทรปราการ โดยมีกําลังการผลิตรวมในปี 2555
เท่ากับ 599,000 ตัน ส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกอีก 1 โรงงาน ตังอยู
้ ท่ ี่ อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี มีกําลังการผลิต 512,000 ตัน
นอกจากนี ้ยังมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตไข่เชือ้ จําหน่ายให้ กับบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด ในปี 2555 บริ ษัทมี
กําลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้ านฟอง โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 3 ฟาร์ ม ซึง่ ฟาร์ มทังหมดตั
้
งอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจอาหารสัตว์ อาจก่อให้ เกิ ดฝุ่ นและกลิ่นที่เกิดจากการผลิต ซึ่งอาจจะสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ ูอยู่อาศัย
ใกล้ เคียงได้ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักในข้ อนี ้ดีจึงได้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวไปรบกวนบริ เวณใกล้ เคียง ในปี ที่
ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่ประสบปั ญหาการร้ องเรี ยนจากบริ เวณใกล้ เคียง ในส่วนของนํ ้าที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์และส่วน
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์นี ้ ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม เพราะมีการใช้ ระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling
System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งเป็ นผลดีต่อการเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยใน
การกําจัดกลิน่ อีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความร่ มรื่ นในธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําบ่อ
บําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีกอ่ นแล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนัก
และมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่
บริ ษั ท ฯ มี ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มี น โยบายผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารต่า งๆ ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
สิง่ แวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
บริ ษัทฯ นําเข้ าไก่ปยู่่ าพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อ โดยจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย
จํากัด และบริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําลังการ
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เท่ากับ 1,000,000 ตัว โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 4 ฟาร์ ม ซึง่ ฟาร์ มทังหมดตั
้
งอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดสี าํ หรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ และสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก ธุรกิจนี ้ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม เพราะมีการใช้ ระบบ
ปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งเป็ นผลดีต่อ
การเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกําจัดกลิ่นอีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความร่ มรื่ นใน
ธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อยปล่อยให้ ไหล
ลงสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม
โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิ จกรรมการดูแลรั กษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
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สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
บริ ษัทฯ ซื ้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด เพื่อนํามาผลิตลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ
ในส่วนลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่นนซื
ั ้ ้อมาจากต่างประเทศ เพื่อนํามาผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่ โดยมีฟาร์ มไก่เนื ้อจํานวน 5 ฟาร์ ม และฟาร์ ม
ไก่ไข่ จํานวน 1 ฟาร์ ม ซึ่งฟาร์ มทังหมดตั
้
งอยู
้ ่ที่จงั หวัดชลบุรี ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตเท่ากับ 90 ล้ านตัวในส่วน
ของลูกไก่เนื ้อ ส่วนลูกไก่ไข่ มีกําลังการผลิตเท่ากับ 5 ล้ านตัว
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจโรงฟั กไข่ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิทางการเกษตร
ที่ดีสําหรับฟาร์ มไก่พันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก ธุรกิจนีไ้ ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เพราะมีการใช้ ระบบปิ ดปรั บ
อากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งเป็ นผลดีต่อการ
เจริ ญเติบโตของสัตว์ และยังช่วยในการกํ าจัดกลิ่นอีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพืน้ ที่บางส่วนเพื่อให้ เกิ ดความร่ มรื่ นใน
ธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อยปล่อยให้ ไหล
ลงสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม
โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิ จกรรมการดูแลรั กษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
บริ ษัทฯ ซื ้อลูกไก่เนื ้อ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด ส่วนอาหารที่ใช้
เลี ้ยงไก่ ซื ้อมาจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเช่นกัน คือบริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีฟาร์ มเลี ้ยง
ไก่ทงหมด
ั้
12 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี โดยมีกําลังการผลิตในปี 2555 เท่ากับ 73 ล้ านตัว
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิทาง
การเกษตรที่ ดี สํา หรั บ ฟาร์ ม เลีย้ งไก่ เ นื อ้ ธุ ร กิ จ นี ไ้ ม่ มี ผ ลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม เพราะมี ก ารใช้ ร ะบบปิ ดปรั บ อากาศ
(Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ อีกทังได้
้ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งเป็ นผลดีต่อการ
เจริ ญเติบโตของสัตว์ และยังช่วยในการกํ าจัดกลิ่นอีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพืน้ ที่บางส่วนเพื่อให้ เกิ ดความร่ มรื่ นใน
ธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสียเพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อยปล่อยให้
ไหลลงสู่แหล่งนํ ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือ
สังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
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สายธุรกิจอาหารแปรรูป
วัตถุดิบเนื ้อไก่ ซื ้อจากบริ ษัทใหญ่ คือบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดังนันจึ
้ งไม่ประสบปั ญหาการ
จัดหาวัตถุดิบ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนี ้ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ ในปี 2555 มีกําลังการผลิตเท่ากับ 6,600
ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม แต่เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
จะมีของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จัดทําบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดี
ก่อนแล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและ
บริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิ จกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
4. งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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5. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์ สินที่มีตวั ตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรั พย์ สินถาวรหลัก ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิ จ ทัง้ หมดเป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมตามที่ปรากฎในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
เท่ากับ 5,225 ล้ านบาท และ 4,933 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40.60 และร้ อยละ 49.00 ของสินทรัพย์รวมที่ปรากฏใน
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้ านบาท

ประเภทและลักษณะทรัพย์ สนิ
4

5

6

7

8

9

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
2. อาคาร สิง่ ปลูกสร้ างและส่วนปรับปรุง
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่ องมือเครื่ องใช้
5. เครื่ องใช้ สาํ นักงาน
6. ยานพาหนะ
7. งานระหว่างก่อสร้ าง
รวมมูลค่ าสุทธิตามบัญชี

10

11

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2555
ปี 2554
466
467
2,790
2,655
844
841
162
157
99
110
196
121
668
582
5,225
4,933

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ จดจํานองที่ดิน สิง่ ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรกับสถาบัน
การเงินเพื่อเป็ นหลักประกันจํานวนรวม 1,501 ล้ านบาท
นอกจากทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยข้ างต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงานเพื่อใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ และเช่าที่ดินเพื่อใช้ ทําฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และ
อาคารพักอาศัยของพนักงานจากผู้ให้ เช่าที่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ลําดับ
ระยะเวลาการเช่า
ประเภทการเช่า
ผู้ให้ เช่า
ที่
จํานวนปี
วันเริ่ มสัญญา
วันสิ ้นสุดสัญญา
1. อาคารสํานักงาน
บจก.ป. เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์
3
1 สิงหาคม 2555 31 กรกฎาคม 2558
2. ที่ดิน
บจก.ป. เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส
20
1 สิงหาคม 2550 31 กรกฎาคม 2570
3. ที่ดิน
บจก.ป. เจริ ญพันธ์ จี.พี. ฟาร์ ม
20
1 ตุลาคม 2546 30 กันยายน 2566
4. ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง บจก.ป. เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส
3
1 สิงหาคม 2555 31 กรกฎาคม 2558
หมายเหตุ : 1. สัญญาเช่าอาคารสํานักงานและที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสามารถต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ ภายใต้ เงื่อนไขของแต่ละสัญญา
2. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้ างอาคารพักอาศัยและฟาร์ มเลี ้ยงไก่ที่มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี และสามารถต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ ภายใต้ เงื่อนไขของแต่ละสัญญา หากไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ผู้เช่ายอมให้ ถือว่าสิ่งปลูก
สร้ าง อาคาร อุปกรณ์ และส่วนควบที่เป็ นส่วนประกอบของอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินที่เช่าตกเป็ น
กรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่าทังสิ
้ ้น
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2. สินทรัพย์ ท่ ีไม่ มตี ัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามงบการเงินรวม ได้ แก่ ค่าซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ค่า License ระบบอินเตอร์ เน็ต และ
อีเมล์ ซึ่ง มีมูลค่าสุท ธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จํ า นวน 7.99 ล้ านบาท และ 7.80 ล้ า นบาท
ตามลําดับ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวข้ างต้ นมีเงื่อนไขการใช้ งานดังต่อไปนี ้
2.1 ลิขสิทธิ์การใช้ งานโปรแกรมสําเร็ จรูป มีสญ
ั ญาบริ การ (Maintenance Agreement : MA) ต่ออายุทกุ ปี และมี
ค่าใช้ จ่ายในกรณีมีโปรแกรมสําเร็ จรูปที่ต้องอัพเกรด
2.2 ลิขสิทธิ์การใช้ งานระบบเก็บข้ อมูลการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต ไม่กําหนดวันหมดอายุ
3. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนตามงบการเงินรวม ได้ แก่ ที่ดินที่ไม่ได้ ใช้ ดําเนินงาน ส่วนหนึ่งเป็ นที่ดินที่ได้ รับจาก
ลูกหนี ้การค้ าที่นํามาชําระแทนหนี ้ที่คงค้ าง หากเป็ นที่ดินที่ไม่เหมาะในการขยายกิจการจะถือไว้ เพื่อรอการขายออกไป และ
อีกส่วนหนึง่ เป็ นที่ดินที่ซื ้อมาเพื่อเตรี ยมการขยายกิจการในอนาคต
4. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนให้ ครบวงจรในอุตสาหกรรมการผลิตเนื ้อไก่ ไม่ว่าจะเป็ นการผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ การชําแหละไก่ รวมทังการแปรรู
้
ปเนื ้อไก่ ซึ่งทําให้ บริ ษัท
สามารถควบคุมคุณภาพ และควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบริ ษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง นัน้ ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ
จะถือหุ้นอยูเ่ พียงร้ อยละ 49 แต่บริ ษัทฯ ยังสามารถควบคุมการบริ หารงานที่สาํ คัญ เช่น การจัดหาวัตถุดิบเนื ้อไก่และไก่เนื ้อ
โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้จําหน่ายเนื ้อไก่ให้ กบั บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม
จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเป็ นผู้จําหน่ายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
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2. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจุบนั สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ ว การบริ หารความเสี่ยงจึงเป็ นสิ่งที่มี
ความสําคัญช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถอยู่รอดได้ เมื่อมีเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดเกิ ดขึน้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ มีการติดตาม
สถานการณ์และปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่อง รวมทังได้
้ ทําการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อ
บริ ษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการความเสีย่ งต่างๆ เหล่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทฯ
จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกการบริ หารงานสร้ างความแข็งแกร่งและเตรี ยมการรับมือไว้ รอบด้ านเป็ นการล่วงหน้ า
เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถดํารงอยูไ่ ด้ ตลอดไป
ในการบริ หารจัดการความเสี่ยง บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินตามกรอบการบริ หารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework
โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ของบริ ษัทฯ ตลอดจน
พิจารณาแนวทางในการบริ ห ารจัดการความเสี่ยงเหล่านัน้ เพื่อให้ ความเสี่ยงเหล่า นัน้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ (Risk
Appetite) และได้ กําหนดให้ ทกุ หน่วยงาน ในฐานะเจ้ าของความเสีย่ ง (Risk Owner) มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและบริ หาร
ความเสีย่ งที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม ปั จจัยความเสีย่ งอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ กบั บริ ษัทฯ ซึง่ หากเกิดขึ ้น
อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และ/หรื อ ฐานะการเงิน ทําให้ ไม่เป็ นไปตามที่ควรจะเป็ นในสถานการณ์ปกติ และ/
หรื ออาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทฯ และอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งไม่
อาจทราบได้ ในขณะนี ้ หรื อเป็ นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี ้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษั ทฯ โดยปั จจัยความเสี่ยงหลักที่ เกี่ ย วข้ องกับ บริ ษั ทฯ โดยตรงที่บ ริ ษั ทฯ ทราบและพิ จารณาว่า หากเกิ ดขึน้ อาจมี
ผลกระทบต่อบริ ษัทฯ นัน้ สามารถสรุปพอสังเขปได้ ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงด้ านการดําเนินงาน
1.1 การเกิดโรคระบาดในสัตว์
การดําเนินธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์นนั ้ ในภาพรวมอาจจะได้ รับผลกระทบ หากเกิดโรคระบาดในสัตว์ ถึงแม้ วา่ โรคระบาด
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้ างความตื่นตระหนกและความเชื่อมัน่ ในความ
ปลอดภัยของการบริ โภคเนื ้อสัตว์ ทําให้ มีการบริ โภคลดลงได้ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
โดยเฉพาะโรคไข้ หวัดนกที่ระบาดในฟาร์ มเลี ้ยงไก่ ถึงแม้ ว่าจะไม่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริ ษัทฯ แต่ก็สง่ ผล
กระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคอย่างมีนยั สําคัญที่จะหลีกเลีย่ งการบริ โภคเนื ้อไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุ นแรง
ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนือ่ งถึงการค้ าขายระหว่างประเทศและการส่งออกสินค้ ายังถูกจํากัดอีกด้ วย
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตาม ดูแล และเฝ้ าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ มีการบริ หาร
ความเสีย่ งโดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี ้ยงไก่ที่ทนั สมัยโรงเรื อนเป็ นระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling
System) ใช้ นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลี ้ยงสัตว์และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของสัตว์ตามมาตรฐานสากล การบริ หารการ
จัดการ ระบบสุขาภิบาล และ การดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ ม อีกทังมี
้ มาตรการดูแลป้องกันไม่ให้ เกิด
โรคระบาดในฟาร์ มเลี ้ยงไก่ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการ
ปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ สถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก และฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ นอกจากนี ้ ยังได้ มีการพัฒนา
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บุคลากรของบริ ษัทให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้ ทนั สมัยตลอดเวลา รวมทังมี
้ การประเมินหาปั จจัย
เสีย่ งของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการจัดทําการเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning) เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้
เกิดการแพร่กระจาย
แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้ จากมาตรฐานการผลิต แต่อาจได้ รับผลกระทบทางอ้ อมซึ่ง
เป็ นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถในการก่อให้ เกิดรายได้ ของบริ ษัทฯ
ด้ วยเช่นกัน สําหรับสถานการณ์ การเกิดโรคระบาดไข้ หวัดนกที่ผ่านมานัน้ ปั จจุบนั สถานการณ์ ดงั กล่าวได้ คลี่คลายจน
กลับมาสูภ่ าวะเกือบเป็ นปกติ และสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ เว้ นแต่ประเทศผู้นําเข้ า ประเทศญี่ปนุ่ ยังไม่อนุญาตให้
นําเข้ าสินค้ าเนื ้อสัตว์ปีกที่ยงั ไม่ได้ แปรรูปเป็ นสินค้ าปรุงสุก
1.2 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งเป็ นต้ นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็ นสินค้ า
โภคภัณฑ์ เช่น ข้ าวโพด กากถัว่ เหลือง ปลาป่ น ซึง่ ราคาจะเปลีย่ นแปลงไปตามความต้ องการใช้ และปริ มาณของผลผลิตใน
แต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบกับถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย โดยปั จจัยที่มีผลต่อ
อุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี ้ นอกจากความต้ องการใช้ เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แล้ ว ยังรวมถึงความต้ องการนําวัตถุดิบบาง
ประเภทไปใช้ ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งกําไรในตลาดซื ้อขายสินค้ าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ า ซึ่งปั จจัยต่างๆ
เหล่านี ้อาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้ านอุปทานของวัตถุดิบเหล่านี ้มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศ
ที่แปรปรวน หรื อภัยธรรมชาติที่อาจทําให้ ผลผลิตไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ซึง่ สิง่ เหล่านี ้อยูเ่ หนือความควบคุมและคาดหมาย
ของบริ ษัทฯ ทําให้ บริ ษัทฯ มีความเสีย่ งที่ราคาของวัตถุดบิ อาจมีความผันผวน ซึง่ หากราคามีการปรับตัวสูงขึ ้นจากที่บริ ษัทฯ
ประมาณการไว้ ก็ยอ่ มจะส่งผลกระทบทําให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนการผลิตทังอาหารสั
้
ตว์และเนื ้อไก่ที่สงู ขึ ้น
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสีย่ งด้ วยการมีหน่วยงานกลางที่มีความชํานาญในการจัดซื ้อวัตถุดิบเหล่านี ้โดยเฉพาะ เพื่อทํา
การติดตามข่าวสารทีเ่ กี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิด รวมทังจั
้ ดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ และสรรหาวัตถุดิบให้ มีปริ มาณเพียงพอ
ต่อความต้ องการใช้ ในการผลิต นอกจากนัน้ บริ ษัทฯได้ จัดสร้ างสถานที่จัดเก็ บวัตถุดิบที่ได้ มาตรฐานและมีขนาดใหญ่
เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็ นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้ มจะปรับตัวสูงขึ ้นใน
อนาคต อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังมีหน่วยงานวิจยั ในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมมาใช้ ในการผลิต รวมถึงมีการ
ใช้ อนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่นําเข้ าจากต่างประเทศ สําหรับราคา
อาหารสัตว์นนั ้ บริ ษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขายอาหารสัตว์ ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ ้นได้
โดยการขออนุมัติการปรับขึน้ ราคาจากกรมการค้ าภายใน ทัง้ นีอ้ าหารสัตว์ เป็ นสินค้ าที่หน่วยงานของรั ฐควบคุมราคา
จําหน่าย ทําให้ การขอปรับราคาขายอาจปรับได้ ไม่เท่ากับการเพิ่มขึ ้นของราคาวัตถุดิบในบางครัง้
1.3 ความผันผวนของราคาสัตว์ มีชีวติ และเนือ้ สัตว์
ธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ของบริ ษัทฯ ซึ่งมีสินค้ าหลัก คือ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ ซึ่งสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ
โดยราคาของสินค้ าเหล่านี ้ ถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อ
อุปสงค์ประกอบด้ วยกําลังซื ้อ ความเชื่อมัน่ รวมถึงความต้ องการตามฤดูกาล ซึง่ หากปริ มาณผลผลิตมีมากเกินกว่าอุปสงค์
ของสินค้ านัน้ ก็อาจทําให้ ราคาปรับตัวลดลงตํ่ากว่าราคาที่คาดการณ์ไว้ และกระทบต่ออัตรากําไรของบริ ษัทฯ
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การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ ด้ วยการกระจายประเภท
ของผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่เป็ นหลายประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้ าให้ มีความหลากหลาย และเพื่อเป็ นทางเลือกหลายทาง
แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับราคาลูกไก่มีชีวิต เนื ้อไก่ และชิ ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความควบคุมและคาดหมายของ
บริ ษัทฯ ได้
1.4 ความผันผวนของราคานํา้ มันเชือ้ เพลิง
ในช่วงที่ผา่ นมา ราคานํ ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก ซึง่ ยากที่จะหลีกเลีย่ งผลกระทบจากภาวะความ
ผันผวนของราคานํ ้ามันในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิต และต้ นทุนการขนส่งต้ องปรับตัว
สูงขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมของบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ ้ามันเชื ้อเพลิง ด้ วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริ ษัทย่อย มีโรงงาน
อาหารสัตว์ 1 แห่ง ที่ อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรีซงึ่ จะทําให้ ต้นทุนการขนส่งของกลุม่ บริ ษัทฯ ลดลง เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ สามารถ
ลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.บางปลากด จ.สมุทรปราการ ไปยังฟาร์ มเลี ้ยงไก่ของ
กลุม่ บริ ษัทฯ ทีจ่ งั หวัดชลบุรีได้
1.5 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคได้ ให้ ความสําคัญในเรื่ องความสด สะอาด ปลอดภัย ของสินค้ าเนื ้อไก่และสินค้ าปรุ งสุกมากขึ ้น
ดังนันการดํ
้
าเนินงานของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบ หากความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินค้ าของบริ ษัทฯ ลดลง จากความเสีย่ งทีม่ ีสนิ ค้ าเน่าเสีย หรื อมีสารปนเปื อ้ น ซึ่งอาจเกิดขึ ้นได้ ตลอดทังกระบวนการผลิ
้
ต
และทังที
้ ่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ ประกอบในการแปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรื อระบบการจัดเก็บสินค้ า จนถึงผู้บริ โภค
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จําเป็ นอย่างยิ่งต้ องจัดให้ มีกระบวนการทํางานที่มนั่ ใจได้ ว่าผู้บริ โภคสินค้ าของบริ ษัทจะได้ บริ โภคสินค้ าที่มี
ความสด สะอาด และปลอดภัย
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่ องผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคในเรื่ องความปลอดภัยของอาหาร บริ ษัทฯ ให้
ความสําคัญอย่า งยิ่ งในเรื่ องของกระบวนการผลิต ที่ต้ องได้ มาตรฐานสากล มี กระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ และ
้
โดยทําการควบคุมคุณภาพสินค้ าตังแต่
้ การเลือกวัตถุดิบ
รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตทุกขันตอน
ที่มาใช้ ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง จนถึงการ
จัดเก็บสินค้ าก่อนถึงผู้บริ โภค ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ รวมทังมี
้ การจัดการให้ มีการตอบสนองต่อข้ อร้ องเรี ยน
หรื อการเรี ยกคืนสินค้ า (Product Recall) ในกรณีที่จําเป็ นอย่างรวดเร็ ว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริ โภค อีกทังตอบสนอง
้
ผู้บริ โภคและลูกค้ าให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้ าของบริ ษัทฯ
1.6 การตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจแก่ ผ้ ูบริโภค
ในสังคมปั จจุบนั พฤติกรรมผู้บริ โภคมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัทฯ จึงจําเป็ นต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภค(Consumer Behavior) ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศเป็ นอย่า งดี เพื่อ ให้ ส ามารถผลิต สินค้ าให้ ตรงกับความต้ อ งการของผู้บ ริ โภคได้ อย่างเหมาะสม รวมถึ ง
ตอบสนองความต้ องการ(Need) ของผู้บริ โภคให้ มากที่สดุ และการสร้ างความพึงพอใจ ( Satisfaction ) แก่ผ้ บู ริ โภค
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การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ มี ห น่ ว ยงานที่ ศึก ษาและติ ด ตามแนวโน้ ม การเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุ งวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เกิดความ
หลากหลาย รวมถึงการวางแผนด้ านการตลาด เพื่อเสนอเป็ นทางเลือกแก่ผ้ บู ริ โภค และสามารถตอบสนองความต้ องการ
อีกทังสร้
้ างความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริ โภคได้ เป็ นอย่างดี
2. ความเสี่ยงด้ านการบริหารและการจัดการ
บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 50 โดยกลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อย
ละ 60 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ ทําให้ กลุม่ ศิริมงคลเกษมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้ เกือบทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นจึง
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ คําชี ้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ การบริ หารจัดการธุรกิจที่เป็ นธรรมและโปร่ งใส ยุติธรรมโดยที่ผ้ มู ีอํานาจบริ หาร
จัดการธุรกิจนันๆ
้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และผลการกระทําของตนต่อผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัททุกราย รวมถึงผู้ถือ
หุ้น เจ้ าหนี ้ พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า ตลอดจนประชาชน
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ มีรายการค้ าที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ทัง้ ที่เป็ นการส่งออกและการนําเข้ า ดังนัน้ บริ ษัทฯ อาจได้ รั บ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในส่วนของการส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ ้น
ย่อมส่งผลต่อรายได้ ที่ได้ รับเมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินบาทลดลง สําหรับในส่วนการนําเข้ าวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์
หากเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลต่อต้ นทุนวัตถุดิบเมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินบาทสูงขึ ้น ประกอบกับบริ ษัทฯ ยังมีการนําเข้ า
เครื่ องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ มีการบริ หารจัดการความเสีย่ งโดยใช้ เครื่ องมือทางการเงิน โดยมีนโยบายทําสัญญาซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าไว้ กบั สถาบันการเงินหลายแห่งสําหรับรายการค้ าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองความ
เสีย่ งด้ านความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และยังทําให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงต้ นทุนที่แน่นอน ช่วยให้ การ
กําหนดราคาขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และเป็ นหลักประกันได้ ในระดับหนึ่งว่าบริ ษัทฯ จะมีกําไรตามที่ตงไว้
ั ้ อย่างไรก็ตาม
การทําสัญญาดังกล่าวไม่ได้ ประกันว่าบริ ษัทฯ จะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ ในอัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจาก
อัตราแลกเปลีย่ นนันเป็
้ นสิง่ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างแม่นยําขณะที่ทําสัญญา
3.2 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและกระแสเงินของบริ ษัทฯ
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การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงด้ วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบี ้ยอย่าง
ใกล้ ชิด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย ด้ วยการใช้ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่
เพื่อให้ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ ขณะนัน้
4. ความเสี่ยงด้ านกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
การกีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจส่งออกไปยังหลายประเทศ ปั จจุบนั แม้ การกีดกัน
ทางการค้ าระหว่างประเทศโดยใช้ ระบบกําแพงภาษี ศุลกากรได้ ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้ าเสรี โลก แต่ประเทศผู้
นําเข้ า ได้ มีก ารกี ด กัน ทางการค้ า ในรู ป แบบใหม่ที่ไ ม่ใ ช่ภ าษี เกิ ด ขึน้ เช่ น การกํ า หนดโควต้ า การเพิ่ มมาตรการด้ า น
สุขอนามัย รวมทังการกํ
้
าหนดมาตรฐานการนําเข้ าให้ สงู ขึ ้น การที่จะเปิ ดตลาดใหม่หรื อขยายตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่
สามารถกระทําได้ ง่าย หรื ออาจจะต้ องใช้ ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศมีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมการปศุสตั ว์
ของแต่ละประเทศไว้ การเปลี่ยนแปลงปั จจัยดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิต ยอดขายและความสามารถใน
การทํากําไรในอนาคตของบริ ษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมอย่างมีนยั สําคัญ อีกทังยั
้ งส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่ องการกีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของ
กฎระเบียบการค้ าระหว่างประเทศ เพื่อให้ มีข้อมูลและข่าวสารที่ทนั ต่อเหตุการณ์ อันจะได้ นํามาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้ าเป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดขึ ้นเมื่อใด ซึ่งการบริ หารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ ได้ รับผลกระทบต่อการดําเนินงานอาจจะไม่สามารถ
ดําเนินการได้ อย่างครอบคลุม
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10. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีการตกลงเข้ าทํารายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการตามธุรกิจปกติ
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน โดยให้ ฝ่ายจัดการมีอํานาจเข้ าทํารายการระหว่าง
กันที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ฝ่ ายจัดการสามารถทําธุรกรรมดังกล่าว ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการ
ที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยใช้ ราคาที่ยตุ ิธรรม เหมาะสม เสมือนการทํารายการ
กับบุคคลภายนอก
ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทํารายการระหว่างกันนัน้ บริ ษัทฯ จะยึดแนวปฏิบตั ิเช่นกันกับการทํารายการอื่น ๆ
ทัว่ ไป โดยมีการกําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิอนุมตั ิตามวงเงินที่กําหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้ าที่
เป็ นผู้สอบทาน การทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ น
ประจําทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวมเป็ น
สําคัญ ซึง่ มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น ในปี 2555 นัน้ เป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสม
ซึง่ ได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากฝ่ ายจัดการหรื อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนทํารายการ ทังนี
้ ้ สําหรับงวดบัญชีรายปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานแล้ วและมีความเห็นว่ารายการระหว่าง
กัน เป็ นไปในทางการค้ าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ
การทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ ในอนาคต จะเป็ นรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและ
ปฏิบตั ิตามกฏข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานกํากับดูแลอื่นในเรื่ องรายการระหว่างกันอย่าง
เคร่งครัด และคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม ในเงื่อนไขทางการค้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย

GFPTTK.doc

ส่วนที่ 1

79

แบบ 56-1 ประจําปี 2555
ได้ รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การทํา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในอนาคตจะต้ องเป็ นไปตามมาตรการหรื อขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริ ษัทฯ

ลักษณะรายการ

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
จํากัด / ผู้บริหารร่วมกัน

1. รายได้ อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้ จา่ ย

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
จํากัด / มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า

3. บริษัท พานาแลบ จํากัด
/ มีผ้ บู ริหารร่วมกัน
4. บริษัท พี.เว็ต. จํากัด
/ มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สําหรั บงวดสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2555
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
6.72
6.65
14.42
2.39
71.89

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สําหรั บงวดสิน้ สุด
เหตุผลและความจําเป็ น
31 ธันวาคม 2554
ของการทํารายการ /
(ล้ านบาท)
เงื่อนไขการกําหนดราคา
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
0.01
เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การเช่า
6.36
13.79
สํานักงาน กําหนดราคา
2.05
59.66
โดยผู้ประเมินอิสระ

1.02

2.52

1.02

2.52

เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การ
เช่าฟาร์ ม กําหนดราคา
โดยตามสัญญาที่ตกลง

1. รายได้ อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้ จา่ ย

-

0.13
0.12
0.02

-

0.28
0.16
0.02

เป็ นบริ ษัททีข่ ายยาพืช
กําหนดราคาตามราคาตลาด

1. ขาย
2. รายได้ อื่น
3. ค่าใช้ จา่ ย
1. ค่าเช่า

-

0.44
0.02
0.48

-

0.67
0.02
0.48

เป็ นบริ ษัททีข่ ายยาสัตว์
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กําหนดราคาตามราคาตลาด

6. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
จํากัด / มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

1. ซื ้อ

-

3,022.79

-

2,388.69

7. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์
จํากัด / มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

1. รายได้ อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้ จา่ ย

1.28
0.34
0.85

1.28
0.34
0.85

0.52
0.33
0.84

0.52
0.33
0.84

เป็ นบริ ษัทที่มีความชํานาญ
ด้ านการจัดหาวัตถุดบิ
ข้ าวโพดในการผลิตอาหาร
สัตว์ กําหนดราคาตามราคา
ตลาด
เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การ
เช่าที่พกั กําหนดราคาโดย
ราคาตลาด

8. Nichirei Food Inc.
/ บริษัทเกี่ยวข้ องโดยเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทร่วม

1. ขาย
2. รายได้ อื่น
3. ค่าใช้ จา่ ย

683.72
0.27
0.05

683.72
0.27
0.05

393.92
1.30
2.32

393.92
1.30
2.32

5. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม
จํากัด / มีผ้ บู ริหาร่วมกัน
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เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การเช่าที่ดิน
เพื่อทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่ กําหนด
ราคาโดยตามสัญญาทีต่ กลง

เป็ นบริ ษัททีผ่ ลิตสินค้ าโดย
ทางบริ ษัทเป็ นผู้ขายสินค้ า
เนื ้อไก่ กําหนดราคาโดยราคา
ตลาด

ส่วนที่ 1

แบบ 56-1 ประจําปี 2555

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริ ษัทฯ

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สําหรั บงวดสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2555
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
317.78
317.78

(ต่อ)

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สําหรั บงวดสิน้ สุด
เหตุผลและความจําเป็ น
31 ธันวาคม 2554
ของการทํารายการ /
(ล้ านบาท)
เงื่อนไขการกําหนดราคา
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
210.23
210.23
เป็ นบริ ษัททีผ่ ลิตสินค้ าโดย
ทางบริ ษัทเป็ นผู้ขายสินค้ า
เนื ้อไก่ กําหนดราคาโดยราคา
ตลาด

9. KEYSTONE FOODS(AP) LTD.
/ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทร่วม
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกันกับบริษัท
ร่วม

1. ขาย

10. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จํากัด
(มหาชน) / บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับ
บริษัทร่วมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บจ.สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์

1. ขาย

4.64

4.64

5.46

5.46

เป็ นบริ ษัททีผ่ ลิตสินค้ าโดย
ทางบริ ษัทเป็ นผู้ขายสินค้ า
เนื ้อไก่ กําหนดราคาโดยราคา
ตลาด

11. บริษัท สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์ จํากัด /
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทร่วม
โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกับบริ ษัท
ร่วม

1. ขาย

654.35

654.35

794.64

794.64

เป็ นบริ ษัททีผ่ ลิตสินค้ าโดย
ทางบริ ษัทเป็ นผู้ขายสินค้ า
เนื ้อไก่ กําหนดราคาโดยราคา
ตลาด
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12. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน / กรรมการ 1. ดอกเบี ้ยจ่าย
และผู้ถือหุ้นและบุคคลซึง่ มีความ
เกี่ยวข้ องกับกรรมการและผู้ถือหุ้น

41.65

113.45

41.53

117.06

ตามรายงานประชุมวิสามัญ
ครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2552 มีมติ
อนุมตั ิให้ บริษัทฯและบริษัท
ย่อย
รับความช่วยเหลือทางด้ าน
การเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ กบั
บริ ษัทฯวงเงินกู้ยืมไม่เกิน
2,000 ล้ านบาท อัตรา
ดอกเบี ้ย
ไม่เกินร้ อยละ 6 ต่อปี

รายละเอียดโปรดพิ จารณาตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 30. รายการธุรกิ จกับกิ จการทีเ่ กี ่ยวข้องกัน

GFPTTK.doc

ส่วนที่ 1

