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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “จีเอฟพีที”) จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524 เริ่ มประกอบธุรกิจชาแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่เพื่อการส่งออก โดยมีผ้ ถู ือ
หุ้นหลัก คือ กลุม่ ครอบครัวศิริมงคลเกษม และได้ ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
(“กลุม่ บริ ษัท”) มีการประกอบธุรกิจในด้ านการเกษตร ปศุสตั ว์ และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนื ้อไก่แบบครบ
วงจร ได้ แก่ กลุม่ ธุรกิจอาหารสัตว์ กลุม่ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ และกลุม่ ธุรกิจการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่
นโยบายธุรกิจ
จีเอฟพีที ดาเนินธุรกิจการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่ มุ่งเน้ นการผลิตด้ วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้ สินค้ ามีคณ
ุ ภาพดี มี ความปลอดภัยด้ านอาหาร สามารถตรวจสอบย้ อนกลับ ทัง้
ระบบห่วงโซ่อาหารตังแต่
้ อาหารสัตว์จนถึงผู้บริ โภค อีกทังใส่
้ ใจและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์ ธุรกิจ
จีเอฟพีที มุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก
พันธกิจ
จีเอฟพีที ดาเนินธุรกิจการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่ โดยยึดถือพันธกิจที่สร้ างขึ ้น จาก
รากฐานความใส่ใจเพื่อก้ าวสูค่ วามเป็ นเลิศด้ านการผลิตอาหาร โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อการดาเนินงานให้ บรรุ ลุ
ภารกิจที่ตงไว้
ั ้ ดังนี ้
1. คุณภาพอาหาร : ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมู่ าตรฐานสากล
กลยุทธ์ : คัดสรรวัตถุดิบชันเยี
้ ่ยมสูโ่ รงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขันตอน
้
เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่
มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. ความปลอดภัยอาหาร : เชื่อมัน่ ด้ วยระบบตรวจสอบย้ อนกลับ
กลยุทธ์ : เต็มเปี่ ยมด้ วยความเชื่อมัน่ ด้ วยระบบตรวจสอบย้ อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัย
ก่อนส่งถึงมือผู้บริ โภค
3. นวัตกรรมอาหาร : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
กลยุทธ์ : วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยูเ่ สมอ พร้ อมนาเข้ าเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อขยายธุรกิจให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ : ส่งเสริ มศักยภาพบุคลากรสูค่ วามเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
กลยุทธ์ : ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสูค่ วามเป็ นผู้เชี่ยวชาญ สร้ างความมัน่ คง
ระยะยาวด้ วยการให้ ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับองค์กรสูม่ าตรฐานสากล
5. ความพึงพอใจสูงสุด : ใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
กลยุทธ์ : ใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ า ควบคูก่ ารนาเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล
บนพื ้นฐานของราคาที่เป็ นธรรม
6. พันธมิตรธุรกิจที่ย่ งั ยืน : สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว
กลยุทธ์ : สร้ างความสัมพันธ์ทดี่ ี มีความเป็ นธรรม บนรากฐานของความไว้ วางใจ เน้ นการดาเนินธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว
7. สังคมและสิ่งแวดล้ อม : สร้ างจิตสานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
กลยุทธ์ : ปลูกฝั งจิตสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม รักษาดุลยภาพและประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ อันนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษั ท จี เ อฟพี ที จ ากัด (มหาชน) จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุค คลตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ เมื่ อ วัน ที่ 25
พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจหลักในด้ านการผลิตและจาหน่ายไก่สดชาแหละแช่แข็งและแปรรู ปทังภายในประเทศ
้
และต่างประเทศ
2524

: จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทในนาม “บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ (ไทย) จากัด” โดยมีผ้ ถู ือหุ้น 3 ฝ่ ายคือ
1. บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด (ประเทศไทย)
ถือหุ้นในสัดส่วน 51%
2. บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ จากัด
(ประเทศนิวซีแลนด์)
ถือหุ้นในสัดส่วน 34%
3. บริ ษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (ประเทศลักเซ็มเบอร์ ก) ถือหุ้นในสัดส่วน 15%

2528

: ผู้ถือหุ้น 2 ฝ่ าย คือ บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ จากัด และ บริ ษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้
ถอนทุนออกไป โดยผู้ถือหุ้นกลุม่ เครื อ ป.เจริ ญพันธ์ รับซื ้อหุ้นไว้ ทงหมด
ั้

2530

: ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.7 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มกาลังการผลิตใน
การชาแหละไก่ 6,000 ตัวต่อชัว่ โมง

2532

: ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท เพื่อการขยายงานเพิ่มเติมทาให้ มีกาลังการ
ผลิตในการชาแหละไก่ 7,200 ตัวต่อชัว่ โมง
: ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ โพลทรี ย์ จากัด” ในเดือนตุลาคม และเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท จีเอฟพีที
จากัด” ในเดือนธันวาคม

2533

: ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้ านบาท เป็ น 420 ล้ านบาท เพื่อลงทุนซื ้อหุ้น 99.99% ในบริ ษัทย่อย 2
แห่ง เพื่อขยายกิจการให้ ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก่ คือ
1. บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตและจาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์ไข่
และลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ
2. บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ

2534

: ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด ดาเนินธุรกิจในการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
: ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้ านบาท เป็ น 1,000 ล้ านบาท
: ได้ ซื ้อหุ้น 65% ในบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึง่ คือ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2531 ซึง่ ดาเนินธุรกิจในการผลิตอาหารสัตว์

2535

: เริ่ มเข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000 ล้ าน
บาท ทุนเรี ยกชาระแล้ ว 570 ล้ านบาท
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: ได้ ลงทุน 49% ในบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารกึ่งสาเร็ จรู ปแช่แข็ง โดยร่ วมทุนกับ บริ ษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ ปอเรชั่น (อเมริ กา) จากัด ซึ่งถือหุ้นใน
สัดส่วน 51% โดยบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด มีทนุ จดทะเบียน และเรี ยกชาระแล้ ว
100 ล้ านบาท

2537 : บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด ได้ แปรสภาพจาก “บริ ษัทจากัด” เป็ น “บริ ษัทมหาชนจากัด”
: บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด ได้ แปรสภาพจาก “บริ ษัทจากัด” เป็ น “บริ ษัทมหาชนจากัด”
2541 : บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ได้ ทาการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543 : ได้ ทาการเพิ่มทุนเรี ยกชาระแล้ วจาก 570 ล้ านบาท เป็ น 626.91 ล้ านบาท
2545 : ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) เพิ่ม ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 65% เป็ น 96.5%
2546 : ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้ านบาท เป็ น 1,400 ล้ านบาท และเพิ่มทุนเรี ยกชาระแล้ วจาก 626.91
ล้ านบาท เป็ น 1,253.82 ล้ านบาท
: ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์
2551 : ได้ ลงทุน 49% ในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไก่แปรรู ปและไก่
สดแช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่ วมทุนกับ บริ ษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51% โดย
บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 1,170 ล้ านบาท
2553 : แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400
ล้ านบาท แต่จานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้นจากเดิม 140 ล้ านหุ้น เป็ น 1,400 ล้ านหุ้น
2554 : ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) เพิ่ม ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 96.5% เป็ น 97.85%
2555 : ได้ ทาการเพิ่มทุน บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุน โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิ ม
49% จานวนรวม 903.56 ล้ านบาท โดย บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด มีทุนจดทะเบียนและเรี ยก
ชาระแล้ ว ดังนี ้
- เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,170 ล้ านบาท เป็ น 1,514 ล้ านบาท(GFPT เพิ่มทุน 168.56 ล้ าน
บาท)
- เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,514 ล้ านบาท เป็ น 3,014 ล้ านบาท(GFPT เพิ่มทุน 735.00 ล้ าน
บาท)
: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) เพิ่ม ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 97.85% เป็ น 97.86%
2556 : ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) เพิ่ม ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 97.86% เป็ น 97.87%
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บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2524 โดยบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทมหาชนในปี
2537 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรี ยกชาระแล้ ว 1,253,821,000 บาท บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทแม่
ของกลุม่ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ การชาแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ชิ ้นส่วน
ไก่สดและผลิตภัณฑ์ ไก่แปรรู ปปรุ งสุก รวมถึงผลพลอยได้ จากการชาแหละไก่ จาหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของ
บริ ษัทฯ และของลูกค้ า โดยจัดจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตและแปรรู ปเนื ้อ
ไก่สงู สุดที่ 124,600 ตันต่อปี และมีกาลังการผลิตไก่ปรุ งสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียงแห่งเดีย วที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัด
สมุทรปราการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัท”) ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขตของการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท จะครอบคลุมตังแต่
้ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ สายธุรกิจจาหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจชาแหละและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อ
ไก่ และสายธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การดาเนินธุรกิจของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัท เป็ นลักษณะการดาเนินงานตามนโยบาย แบบต่อเนื่องครบวงจร โดยเริ่ มต้ น
ตังแต่
้ การลงทุน 97.87% ในบริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท KT”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 400 ล้ านบาท
บริ ษัท KT ดาเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท KT คืออาหารสัตว์
บกและอาหารสัตว์น ้า บริ ษัท KT จาหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้ กบั บริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท MKS, บริ ษัท
FKT และบริ ษัท GP ตลอดจนผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป สาหรับอาหารสัตว์น ้า บริ ษัท KT จาหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าทัว่ ไป ในปี
2556 บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตรวมทังสิ
้ ้น 1,111,000 ตัน โดยแบ่งเป็ นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหาร
สัตว์น ้า 2 โรง ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ มีกาลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และเป็ นโรงงานผลิตอาหารไก่เนื ้อ 1
โรง ตังอยู
้ ท่ ี่ จังหวัดชลบุรี มีกาลังการผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี นอกจากนี ้ยังมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ผลิตไข่เชื ้อเพื่อ
จาหน่ายให้ กบั บริ ษัท FKT ในปี 2556 มีกาลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้ านฟองต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 3 ฟาร์ มซึ่งตังอยู
้ ่ที่
จังหวัดชลบุรี สาหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด (“บริ ษัท GP”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 200 ล้ านบาท บริ ษัท
GP ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อเพื่อจาหน่ายให้ กบั บริ ษัท FKT, บริ ษัท KT และผู้เลี ้ยงไก่
พ่อแม่พนั ธุ์ทวั่ ไป ในปี 2556 บริ ษัท GP มีกาลังการผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เท่ากับ 1,100,000 ตัวต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 1
ฟาร์ มซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด (“บริ ษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้ านบาท
บริ ษัท FKT ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อจาหน่ายให้ กบั บริ ษัท MKS ทังหมด
้
ส่วนลูกไก่พ่อ
แม่พนั ธุ์ไข่ บริ ษัท FKT ได้ นาเข้ ามาจากต่างประเทศ เพื่อมาเลี ้ยงและผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่ จาหน่ายให้ กบั บริ ษัท KT และผู้
เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่พนั ธุ์ไข่ ในปี 2556 บริ ษัท FKT มีกาลังการผลิตสาหรับลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อเท่ากับ 92 ล้ านตัว
ต่อปี ส่วนกาลังการผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้ านตัวต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อจานวน 5 ฟาร์ ม และฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่จานวน 1 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
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บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด (“บริ ษัท MKS”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 550 ล้ านบาท
บริ ษัท MKS ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อโดยรับซื ้อลูกไก่เนื ้อทังหมดจากบริ
้
ษัท FKT นามาเลี ้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง
43 วัน แล้ วจาหน่ายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท GFPT และบริ ษัท GFN (บริ ษัทร่วมทุน) ในปี 2556 บริ ษัท MKS มีกาลังการผลิตไก่
เนื ้อรวมเท่ากับ 73 ล้ านตัวต่อปี จากฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อทัง้ หมด 12 ฟาร์ ม ซึ่งตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดชลบุรี สาหรับลูกไก่เนื ้อที่เกิน
กาลังการผลิตจะจัดจาหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงอิสระภายนอก
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด (“บริ ษัท GFF”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 40 ล้ านบาท บริ ษัท
GFF ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท GFF ได้ แก่ ไส้ กรอก ลูกชิ ้น ไก่ยอ
และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึง่ จาหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟฟูดส์” โดยจาหน่ายผ่านศูนย์จาหน่าย ตลาดสด
และตลาดพ่อค้ าคนกลาง ในปี 2556 บริ ษัท GFF มีกาลังการผลิตรวมเท่ากับ 9,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ่
ที่จงั หวัดสมุทรปราการ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 49% ในบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท McKey”) โดยมีทนุ จด
ทะเบียน 100 ล้ านบาท บริ ษัท McKey ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารกึ่งสาเร็ จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกาลังผลิตรวมเท่ากับ 25,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ สาหรับ
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 49% ในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท GFN”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 3,014
ล้ านบาท บริ ษัท GFN ดาเนินธุรกิจชาแหละและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ เพื่อจาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มี
กาลังการผลิตและแปรรู ปเนื ้อไก่สงู สุดที่ 81,600 ตันต่อปี และมีกาลังการผลิตไก่ปรุ งสุกที่ 26,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่
1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี สาหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี -
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ตามงบการเงินรวม
รายได้ แต่ละสายธุรกิจ

ชาแหละไก่/แปรรูป
อาหารสัตว์
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และ
จาหน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รายได้ อื่น
รวม

ดาเนินการ
โดย
GFPT
McKey, GFN
KT
FKT, GP, MKS,
KT
GFF

% ของ
การถือ
หุ้น
49.00
97.87
99.99
97.87
99.99

2556
รายได้
(ล้ านบาท)
7,035.44
220.72
4,817.96

40.83
1.28
27.96

2555
รายได้
(ล้ านบาท)
5,803.86
(74.39)
5,294.03

4,004.94

23.24

840.69
311.65
17,231.40

4.88
1.81
100.00

%

37.26
(0.48)
33.99

2554
รายได้
(ล้ านบาท)
6,101.15
(111.29)
4,838.82

42.60
(0.78)
33.79

3,664.25

23.52

2,812.83

19.64

607.67
281.13
15,576.55

3.90
1.81
100.00

456.75
222.96
14,321.22

3.19
1.56
100.00

%

%

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
สายธุรกิจชาแหละและแปรรู ปเนือ้ ไก่
สายธุรกิจชาแหละไก่และแปรรูปเนื ้อไก่ดาเนินการโดยบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของกลุม่
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ คือ ชิน้ ส่วนไก่สด และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรู ปปรุ งสุก รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากการชาแหละไก่
โดย มีช่องทางการจัดจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 59 และร้ อยละ 41 ตามลาดับ
สภาวะการแข่งขัน ทางการตลาดของธุรกิจนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1) ตลาดภายในประเทศ
คูแ่ ข่งขันของบริ ษัทฯ คือผู้ประกอบการโรงชาแหละไก่ในประเทศ ซึ่งบริ ษัทฯ มีความได้ เปรี ยบเนื่องจากบริ ษัท ฯ ทา
ธุรกิ จครบวงจร คือตัง้ แต่ผลิตอาหารสัตว์ เลี ้ยงไก่ ชาแหละไก่ และแปรรู ปสินค้ า ทาให้ สามารถควบคุมคุณภาพของ
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 ยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่งได้ โดยที่มลู ค่าการส่งออกส่วนใหญ่
จะเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนื ้อไก่ปรุ งสุกในช่วงต้ นปี และส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ ในช่วงปลายปี เนื่องจากตลาดสหภาพ
ยุโรปเพิ่งจะอนุญาตให้ มีการนาเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย หลังจากที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของ
โรคไข้ หวัดนกได้
การพึง่ พาผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่หรื อน้ อยราย
วัตถุดิบหลักสาคัญที่ใช้ คือไก่เนื ้อ บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ ม จากัด ซึง่ เป็ นผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อ ในปี 2556 มียอดสัง่ ซื ้อเป็ นจานวน 4,200 ล้ านบาท บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจจากการพึง่ พาผู้จดั จาหน่ายรายเดียว เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน

หน้ า 9

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

สิทธิประโยชน์
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจานวน 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 สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับรวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับ
เครื่ องจักรตามที่อนุมัติ และให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการ
ส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริ มเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1776(2)/2545

11 ธันวาคม 2545

ผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเนื ้อไก่

21 มกราคม 2548

20 มกราคม 2556

1699(3)/2547

25 สิงหาคม 2547

ผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเนื ้อไก่

23 กรกฎาคม 2550

22 กรกฎาคม 2558

1329(2)/2552

24 เมษายน 2552

ผลิตไก่ชาแหละ

1 กรกฎาคม 2554

30 มิถนุ ายน 2562

1051(3)/2553

18 มกราคม 2553

ผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเนื ้อไก่

15 มกราคม 2554

14 มกราคม 2562

สายธุรกิจอาหารสัตว์
สายธุรกิจอาหารสัตว์ ดาเนินการโดย บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ คือ
อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น ้า บริ ษัทฯ จาหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้ กับบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
จากัด , บริ ษั ท ฟาร์ ม กรุ ง ไทย จากัด และบริ ษั ท จี พี บรี ด ดิง้ จากัด ตลอดจนผู้เลี ้ยงสัต ว์ ทั่ว ไป สาหรั บ อาหารสัต ว์ น า้
จาหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าทัว่ ไป สภาวะการแข่งขันธุรกิจอาหารสัตว์นี ้ ไม่ค่อยรุ นแรงมากนัก เนื่องจากร้ อยละ 57 ขาย
ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ส่วนร้ อยละ 43 ขายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์อิสระทัว่ ไป บริ ษัทฯ มีจุดแข็งที่สาคัญคือ เป็ นบริ ษัทที่
ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์มานานมากกว่า 20 ปี ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ รวมทังได้
้ จดั ให้ มี
นักวิชาการคอยให้ คาปรึกษา ดูแล การเลี ้ยงสัตว์ ซึง่ ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ฯ มากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมี
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ โดยเลี ้ยงในโรงเรื อนระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์
ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ เพื่อผลิตไข่เชื ้อขายให้ กบั บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
ในส่วนของอาหารสัตว์ บริ ษัทฯ พึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 3 ราย คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด, บริ ษัท
ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด และบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด และในส่วนของไข่เชื ้อ บริ ษัทฯ พึ่งพาลูกค้ าเพียงรายเดียว คือ บริ ษัท
ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด โดยในปี 2556 มียอดจาหน่ายอาหารไก่เป็ นจานวนเงิน 6,320 ล้ านบาท และยอดจาหน่ายไข่เชือ้
เป็ นจานวนเงิน 185 ล้ านบาท บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จานวน
น้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในกิจการผลิตไข่ไก่เชื ้อ
จานวน 1 ฉบับ และในกิจการผลิตอาหารสัตว์หรื อส่วนผสมอาหารสัตว์ จานวน 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 าสาหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ และ
ให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100

หน้ า 10

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ของเงิ นลงทุน ไม่รวม ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการตาม
รายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1429(2)/2546

ลงวันที่
21 สิงหาคม 2546

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตไข่ไก่เชื ้อ

วันที่เริ่มมีรายได้
14 มิถนุ ายน 2549

วันหมดอายุ
13 มิถนุ ายน 2557

1850(2)/2548

20 กันยายน 2548

ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

1 มิถนุ ายน 2552

31 พฤษภาคม 2560

1173(2)/2553

16 กุมภาพันธ์ 2553

ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

12 กรกฎาคม 2555

11 กรกฎาคม 2563

สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งสัตว์ และจาหน่ ายลูกไก่
ซึง่ สามารถแบ่งตามลักษณะการเลี ้ยงได้ 3 ประเภท คือ
1. ธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
ธุรกิจไก่ปยู่่ าพันธุ์ ดาเนินการโดยบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด โดยเริ่ มจากการซื ้อลูกไก่ปยู่่ าพันธุ์จากต่างประเทศและ
นามาเลี ้ยงโดยโรงเรื อนระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่ เป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบ
การให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ เพื่อผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อแล้ วจาหน่ายลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย
จากัด, บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) และผู้เลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ทวั่ ไปทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ จีเอฟพีที ซึ่งทาธุรกิจ
ครบวงจร ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด และบริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์
จากัด (มหาชน) โดยมียอดซื ้อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ในปี 2555 เป็ นจานวน 116 ล้ านบาท บริ ษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและมี
ผู้บริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ เนื ้อประเภท
1.4 กิจการขยายพันธุ์สตั ว์ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนและได้ สิทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับ รวมทังการ
้
ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิรวมกันไม่เกินร้ อยละ
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ ตาม
รายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1932(2)/2548

ลงวันที่
11 ตุลาคม 2548

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อ

วันที่เริ่มมีรายได้
9 กันยายน 2549

วันหมดอายุ
8 กันยายน 2557

2. ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พนั ธุ์
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ดาเนินการโดยบริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด โดยซื ้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจากฟาร์ มไก่
ปู่ ย่าพันธุ์จาก บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด และซื ้อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ไข่จากต่างประเทศ และนามาเลี ้ยงโดยโรงเรื อนระบบปิ ด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ
เพื่อผลิตลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อและลูกไก่พนั ธุ์ไข่ แล้ วจาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อทังหมดให้
้
กบั บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด ส่วน
หน้ า 11

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ลูกไก่พนั ธุ์ไข่จาหน่ายให้ กบั บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไป
ที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่พนั ธุ์ไข่ สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทย่อยใน
กลุม่ จีเอฟพีที ซึง่ ทาธุรกิจเกษตร ครบวงจร ทาให้ ไม่เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 2 ราย คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด และบริ ษัท กรุ งไทยอาหาร
สัตว์ จากัด (มหาชน) โดยในปี 2556 มียอดจาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์ไข่เนื ้อและลูกไก่พนั ธุ์ไข่เป็ นจานวน 905 ล้ านบาท บริ ษัทฯ
คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตลูกไก่ ประเภท 1.5
กิจการขยายพันธุ์สตั ว์ หรื อเลี ้ยงสัตว์ จานวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนและได้ สิทธิ ประโยชน์ ตาม
พระราชบัญญัติสง่ 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 าสาหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสาหรั บ
กาไรสุทธิรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รายได้ จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1187(2)/2553

ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2553

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตลูกไก่

วันที่เริ่มมีรายได้
ยังไม่มีรายได้

วันหมดอายุ
-

1591(2)/2553

8 มิถนุ ายน 2553

ผลิตลูกไก่

22 สิงหาคม 2556

21 สิงหาคม 2564

3. ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ ดาเนินการโดยบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท ฯ คือ ไก่เนื ้อ โดย
มีวตั ถุดิบหลักคือลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ ซื ้อจากบริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด และอาหารไก่ ซื ้อจากบริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด
(มหาชน) ส่วนวัตถุดิบอื่น เช่ น วัคซีน ฯลฯ ซื ้อจากบริ ษัทในประเทศ และนามาดาเนินการเลี ้ยงในโรงเรื อนด้ วยระบบปิ ด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ
จนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้ วจึงจาหน่ายให้ กับบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัทใหญ่ ดังนัน้ สภาวะการตลาดของบริ ษัทนี ้ แทบจะไม่มีการแข่งขัน เนื่องจาก
ลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัทพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 2 รายคือ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จากัด โดยในปี 2556 มียอดจาหน่ายไก่เนื ้อเป็ นจานวน 4,200 ล้ านบาท และ 3,300 ล้ านบาท ตามลาดับ บริ ษัทฯ
คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทแรกเป็ นบริ ษัท
ใหญ่และมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน ส่วนบริ ษัทที่สอง เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อ ประเภท 1.5
กิจการเลี ้ยงสัตว์ จานวน 12 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และได้ สทิ ธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ ม
หน้ า 12

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

การลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับรวมทัง้
การได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ และภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิรวมกันไม่เกินร้ อยละ
100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ
ตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1632(2)/2546

ลงวันที่
11 พฤศจิกายน 2546

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
เลี ้ยงไก่เนื ้อ

วันที่เริ่มมีรายได้
วันหมดอายุ
12 พฤษภาคม 2548 11 พฤษภาคม 2556

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

-

2106(2)/2553

19 ตุลาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

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 ดาเนินการโดยบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด ผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่ ไส้ กรอก ลูกชิ ้น ไก่ยอ และ
ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปอื่นๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟฟูดส์” ตลาดที่สาคัญของธุรกิจนีค้ ือ ศูนย์
จาหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้ าคนกลาง บริ ษัท ฯ เผชิญกับสภาวะแข่งขันค่อนข้ างรุ นแรง เนื่องจากการผลิตไส้ กรอก
ลูกชิ ้น ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น บางส่วนจะใช้ เศษเนื ้อไก่ที่เกิดจากการตัดแต่งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริ ษัทฯ มีค่แู ข่งที่
สาคัญ คือกลุม่ บริ ษัทที่ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็ นหลัก
การพึง่ พาผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัทฯ ต้ องพึง่ พาผู้จดั จาหน่ายเพียงรายเดียวคือ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ในการซื ้อ
วัตถุดิบหลักคือชิ ้นส่วนไก่เนื ้อเพื่อนามาผลิตและจาหน่ายสินค้ า โดยในปี 2556 มียอดการสัง่ ซื ้อเป็ นจานวน 565 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึ่งพาผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว เนื่องจากบริ ษัท
ดังกล่าวเป็ นบริ ษัทใหญ่และมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
สายธุรกิจชาแหละและแปรรู ปเนือ้ ไก่
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทังมี
้
ความได้ เปรี ยบมากกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีประสบการณ์ มาหลายสิบปี ทางด้ านภาคปศุสตั ว์ ทาให้ คุณภาพ
หน้ า 13

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลาย ตามที่ลกู ค้ า
ต้ องการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ ามูลค่าเพิ่มเป็ นสาคัญ เนื่องจากต้ นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่งเล็กน้ อย ถ้ า
ผลิตสินค้ าธรรมดาอาจจะไม่สามารถแข่งขันประเทศอื่นได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ เน้ นการผลิตไก่แปรรู ปที่ต้องใช้ แรงงานที่มีฝีมือ
ให้ มากขึ ้น ซึ่งประเทศอื่นที่เป็ นคู่แข่งขันยังพัฒนาฝี มือได้ ไ ม่ทนั หรื อคู่แข่งในบางประเทศมีอตั ราค่าจ้ างแรงงานที่สงู
ไม่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของกระบวนการผลิตที่ต้องได้ มาตรฐานสากล
มีกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ และควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขันตอนเพื
้
่อให้ สินค้ าของบริ ษัทฯ ปลอดภัยต่อการ
บริ โภค มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็ บสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อ
ผู้บริ โภคและลูกค้ ามีความมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ า ทาให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ฯ ยังคงสามารถแข่งขันได้ ในตลาด
ต่างประเทศ
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 จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท จีเอฟพี
ที จากัด (มหาชน) รับซื ้อชิน้ ส่วนไก่ที่เกิดจากการตัดแต่งสินค้ าต่างประเทศ เพื่อนาไปผลิตไส้ กรอก และ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปอื่น โดยมีสดั ส่วนการซื ้อร้ อยละ 12 และบริ ษัทร่ วม 2 แห่ง คือ บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด โดยมีสดั ส่วนการซื ้อคิดเป็ นร้ อยละ 20 และ
ร้ อยละ 1 ของยอดขายในประเทศ ตามลาดับ โดยที่บริ ษัทร่ วมทัง้ 2 แห่ง ซื ้อชิ ้นส่วนไก่เพื่อนาไปผลิตสินค้ าส่ง
ให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าแปรรูปเนื ้อไก่เพื่อการส่งออก ซึง่ ลูกค้ ากลุม่ นี ้จะรับซื ้อชิ ้นส่วนไก่ โดยมีสดั ส่วน
ร้ อยละ 13 ของยอดขายภายในประเทศ แล้ วนาไปแปรรูปเป็ นอาหารสาเร็ จรูป และกึ่งสาเร็ จรูปเพื่อการส่งออก
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นพ่อค้ าคนกลางรายย่อย ๆ ซึง่ จะมารับสินค้ าจากบริ ษัทฯ ทุกวันเพื่อนาไปขายต่อผู้บริ โภคอีกทอด
หนึง่ โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 54 ของยอดขายภายในประเทศ
ลูกค้ าต่างประเทศ บริ ษัทฯ ส่งออกเนื ้อไก่ไปยังต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศที่สาคัญ ได้ แก่ ญี่ปนุ่ ประเทศในกลุม่ สหภาพ
ยุโรป ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็ นต้ น
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท คือ กลุม่ ผู้บริ โภคเนื ้อสัตว์ทงในและต่
ั้
างประเทศ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีการจาหน่ายทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า “GFPT” และเครื่ องหมายการค้ าของลูกค้ า มีสดั ส่วนแบ่งเป็ นตลาดภายในประเทศร้ อยละ 59 และ
ตลาดต่างประเทศร้ อยละ 41
ตลาดภายในประเทศ สินค้ าส่วนใหญ่เป็ นผลพลอยได้ จากการชาแหละไก่ เช่น ขนไก่ หัวไก่ เครื่ องใน กระดูก
เศษเนื ้อเศษหนัง โดยผู้ซื ้อส่วนหนึง่ เป็ นพ่อค้ าคนกลาง ซึง่ เข้ ามารับสินค้ าทุกวันเพื่อนาไปส่งแก่ผ้ บู ริ โภคอีก ต่อหนึ่ง และอีก
ส่วนหนึง่ เป็ นสินค้ าคุณภาพระดับส่งออก จาหน่าย ให้ กบั บริ ษัทที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ าแปรรูปจากเนื ้อไก่ โดยส่งออกอีกต่อหนึ่ง
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นอกจากนี ้บริ ษัทย่อยคือ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด เป็ นผู้รับซื ้อเนื ้อไก่เพื่อนาไปผลิตไส้ กรอก ส่วนบริ ษัทร่ วมคือ
บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด จะนาไปผลิตเป็ น ไก่ทอด เบอร์ เกอร์ ไก่ และ นักเก็ต เป็ นต้ น
ตลาดต่างประเทศ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ติดต่อขายสินค้ าโดยตรงกับลูกค้ า ซึ่งผู้นาเข้ ารายใหญ่ คือ
ประเทศญี่ปนและกลุ
ุ่
ม่ ประเทศในสหภาพยุโรป
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันภายในประเทศ ผู้ประกอบการโรงชาแหละไก่ในประเทศโดยส่วนใหญ่ มักอยู่ในลักษณะที่ครบวงจร คือ
มีธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตลูกไก่ และฟาร์ มเลี ้ยงไก่เป็ นของตนเอง
สาหรับการแข่งขันของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) เมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งขันรายอื่นภายในประเทศจัดได้ วา่
อยูใ่ นระดับแนวหน้ ารายหนึง่ และมีธุรกิจครบวงจร คือ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ และโรงชาแหละไก่ การที่บริ ษัท
จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในบริ ษัทที่ครบวงจรย่อมจะได้ เปรี ยบในการแข่งขันทังในด้
้ านการควบคุมคุณภาพ
ความสามารถในการหาเนื ้อไก่ป้อนเข้ าโรงชาแหละ เนื่องจากมีฟาร์ มเลี ้ยงของตนเอง ตลอดจนการปรับปรุ งเทคโนโลยีให้
ทันสมัย และสามารถกาหนดปริ มาณให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งที่สาคัญในการส่งออกเนือ้ ไก่ ปรุ ง สุกประกอบด้ วย จีน 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 ทาให้ ไทยสามารถขยายตลาดส่งออก
เพิ่มขึ ้นทุกปี
(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
สถานการณ์ ในปี 2556
ภาวะการผลิต
ในปี 2556 ประเทศผู้นาในการผลิตไก่เนือ้ ส่วนใหญ่ อาทิ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา และประเทศบราซิล ยังคง
สามารถขยายกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลจากการฟื ้นตัวของเศรษฐกิ จโลก บวกกับความต้ องการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ที่เพิ่มขึน้ ทดแทนเนือ้ สัตว์ ประเภทอื่น เนื่องจากเนือ้ ไก่เป็ นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูก และมีไขมันต่า
นอกจากนันความต้
้
องการบริ โภคที่ยงั ขยายตัวได้ ดีในประเทศที่ระดับการบริ โภคเนื ้อไก่ต่อคนยังค่อนข้ างต่าเช่น ประเทศ
เม็กซิโก ประเทศจีน และประเทศในฝั่ งสหภาพยุโรปตะวันออกถือเป็ นปั จจัยผลักดันให้ การผลิตยังคงขยายตัวต่อไปได้ ด้วย
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการระบาดของไข้ หวัดนกที่ยงั เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราวในหลายภูมิภาคของโลก ประกอบกับการที่วตั ถุดิบ
อาหารสัตว์มีราคาสูงขึ ้นในบางประเทศ เช่น จีน และเม็กซิโก ก็ทาให้ การผลิตและการส่งออกในประเทศที่ประสบปั ญหาไม่
อาจขยายตัวได้ มากนัก
ในปี 2556 ปริ มาณผลผลิตไก่เนื ้อรวมของโลกมีประมาณ 84.640 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 2.69 โดย
ประเทศสหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นประเทศผู้ผลิตไก่เนื ้อรายใหญ่ที่สดุ ของโลก ตามมาด้ วยประเทศจีน ประเทศบราซิล และ
ประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป ตามลาดับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาสามารถผลิตไก่เนื ้อในปี 2556 ได้ ประมาณ 16.958 ล้ านตันเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ประมาณ
ร้ อยละ 2.925 ในขณะที่ประเทศจีนซึง่ เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่อนั ดับ 2 มีปริ มาณผลผลิตไก่เนื ้อราว 13.500 ล้ านตัน ลดลงจาก
ปี 2555 ร้ อยละ 1.46 ส่วนประเทศบราซิลซึง่ เป็ นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื ้อได้ 12.770 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2555
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เล็กน้ อยเพียงประมาณร้ อยละ 0.16 และกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่อนั ดับ 4 นันผลิ
้ ตเพิ่มขึ ้นจากปี
2555 ร้ อยละ 2.85 คือผลิตได้ ประมาณ 9.750 ล้ านตัน
ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ในปี 2556 มีการเลี ้ยงไก่เนื ้อรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 1,104.05 ล้ านตัว คิดเป็ นผลผลิตไก่
เนื ้อราว 1.524 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.625 จากปี 2555 สาเหตุที่การผลิตเพิ่มไม่มากนัน้ เป็ นเพราะมีธุรกิจการเลี ้ยงไก่
ครบวงจรรายใหญ่รายหนึ่ง ประสบปั ญหาจนต้ องระงับการดาเนินการ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อการผลิตโดยรวมมีไม่
มากนัก เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ ขยายการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกที่เพิ่มขึ ้นหลังจากที่เริ่ มส่งออกไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งไปยังสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปนุ่ ได้ อีกครัง้
ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ
แม้ ว่าภาวะเงินเฟ้ อและปั ญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่ออานาจซื ้อของผู้บริ โภคไม่
น้ อย แต่การบริ โภคเนื ้อไก่ภายในประเทศก็ยงั เพิ่มขึ ้นได้ ประมาณร้ อยละ 8.36 จาก 0.932 ล้ านตันในปี 2555 เป็ น 1.010
ล้ านตันในปี 2556 ซึง่ เป็ นสัญญาณที่ดีวา่ อุตสาหกรรมไก่เนื ้อได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองไม่มากนัก
การบริ โภคที่ยงั คงเพิ่มได้ นี ้เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ค่อนข้ างมีเสถียรภาพในปี 2556 ทาให้ ต้นทุน
การผลิต และราคาเนื อ้ ไก่ ค งอยู่ใ นระดับ ที่ ผ้ ูบ ริ โ ภคสามารถซื อ้ ได้ นอกจากนี ก้ ารบริ โภคเนื อ้ ไก่ เ พิ่ ม ขึ น้ ยั ง มี สาเหตุ
เนื่องมาจากกระแสค่านิยมของผู้บริ โภคจานวนมากที่หนั มาใส่ใจในสุขภาพมากขึ ้น ทาให้ มีแนวโน้ มจะเลือกสรรบริ โภค
อาหารประเภทเนื ้อสัตว์ที่มีไขมันต่า ซึง่ ภายใต้ เงื่อนไขข้ อจากัดด้ านงบประมาณการบริ โภคภายใต้ สถานการณ์เศรษฐกิจซบ
เซาเช่นที่เป็ นอยูน่ ี ้ การบริ โภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อถือได้ วา่ เป็ นทางเลือกหนึง่ ที่เหมาะสมที่สดุ ปั จจัยเสริ มอีกประการหนึ่งก็คือ
การแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟ้ ดซึ
ู ง่ ส่วนหนึง่ ต้ องใช้ ผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อเป็ นวัตถุดิบ ประกอบกับการที่ราคาเนื ้อไก่
ที่ไม่สงู มากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ ก็มีส่วนช่วยทาให้ ปริ มาณความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่
ภายในประเทศยังสามารถเพิ่มขึ ้นได้ นอกจากนันความเชื
้
่อมัน่ มากขึ ้นของผู้บริ โภคว่าผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ที่จาหน่ายนันผ่
้ าน
มาตรฐานด้ านสุขอนามัยอย่างเข้ มงวด ก็มีสว่ นสาคัญช่วยให้ ตลาดในประเทศยังคงขยายตัวต่อไปได้
การส่ งออก
จากการที่ผ้ สู ่งออกรายใหญ่รายหนึ่งระงับการดาเนินการทาให้ ปริ มาณการส่งออกต่ากว่าที่คาดหมาย ปริ มาณ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อของไทยในปี 2556 ซึง่ เดิมคาดว่าจะสูงถึง 620,000 ตัน จึงมีปริ มาณรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 525,217
ตันลดลงจากปี 2555 ร้ อยละ 4.91
อุปสรรคสาคัญของการส่งออกในปี 2556 นันนอกจากจะเป็
้
นเพราะธุรกิจเลี ้ยงไก่ครบวงจรรายหนึ่งในประเทศ
ไทยระงับการดาเนินงานแล้ ว ยังเป็ นผลจากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟืน้ ตัวมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
เป็ นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทยคือประเทศในฝั่ งสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามการส่งออกมีแนวโน้ มจะกลับมาเติบโต
ได้ ดีในช่วงนับแต่ปลายปี เป็ นต้ นมา เนื่องจากประเทศญี่ ปนได้
ุ่ ยกเลิกมาตรการห้ ามนาเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย
ตังแต่
้ วนั ที่ 25 ธันวาคม ปี 2556 เป็ นต้ นมา อีกทัง้ ประเทศจีนและประเทศเม็กซิโก ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นคู่แข่งที่สาคัญยังไม่
สามารถจัดการกับปั ญหาการระบาดของไข้ หวัดนกได้ อย่างเด็ดขาด
ในด้ านของตลาดส่งออกนัน้ สหภาพยุโรปเป็ นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อที่สาคัญ โดยในปี 2556 ประเทศ
ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 243,825 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่าน
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มา และสัดส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปก็ยงั เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 43.3 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 46.4 ในปี 2556 อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ เนื่องจากการที่สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังสหภาพยุโรปได้ มาตังแต่
้ ปลายปี 2555 นัน่ เอง
ส่วนตลาดญี่ ปนซึ
ุ่ ่งเป็ นตลาดอันดับ 2 ของไทยนันการส่
้
งออกมีปริ มาณ 211,061 ตัน ซึ่งลดลงจากปี ที่ผ่านมา
ร้ อยละ 5 การลดลงนีส้ ่วนหนึ่งเป็ นผลจากการที่ญี่ปุ่นชะลอการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ ของไทยและชะลอการยกเลิก
มาตรการห้ ามนาเข้ าไก่สดจากประเทศไทยเมื่อช่วงต้ นปี 2556 เนื่องจากทางประเทศญี่ปนยั
ุ่ งมีความกังวลเกี่ยวกับการ
ระบาดของไข้ หวัดนกที่เกิดขึ ้นในหลายประเทศ แต่เมื่อเทียบสัดส่วน การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปที่เพิ่มมากขึ ้นนันท
้ าให้
สัดส่วนการส่งออกไปประเทศญี่ปนลดลงเล็
ุ่
กน้ อยจากร้ อยละ 40.3 ของปริ มาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อรวมในปี 2555
เป็ นร้ อยละ 40.2 ในปี 2556
นอกจากตลาดหลักทัง้ 2 แล้ ว การส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ นันมี
้ ปริ มาณการส่งออกในปี 2556 ประมาณ 70,331
ตัน ซึ่งลดลงร้ อยละ 22.51 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคาดหมายได้ ว่านับแต่ช่วงปลายปี 2556 เป็ นต้ นไป
ผลกระทบจากการยุติการดาเนินการของผู้ส่งออกรายใหญ่ในช่วงกลางปี 2556 จะผ่อนคลายลงมากทาให้ การส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อสามารถฟื น้ ตัวกลับมาได้ อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ หลายประเทศที่เคยห้ ามนาเข้ าไก่สดแช่แข็ง
จากประเทศไทยเช่น ประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศแอฟริ กาใต้ ประเทศกานา ประเทศบาห์เ รน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศอียิปต์ ประเทศโอมาน ประเทศอิสราเอล ประเทศเวีย ดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศฮ่องกง ประเทศลาว
ประเทศบรูไน ประเทศเนปาล ประเทศศรี ลงั กา และประเทศสิงคโปร์ ได้ ยอมให้ มีการนาเข้ าได้ ใหม่เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป
ด้ วย
แนวโน้ มปี 2557
ภาวะการผลิต
การผลิตไก่เนื ้อของไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้นสอดรับกับจานวนประชากร และการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ ้นมาก
หลังจากเริ่ มส่งออกไก่สดแช่แข็งไปในหลายประเทศ โดยในปี 2557 คาดว่า จะมีปริ มาณผลิตรวมราว 1.160 ล้ านตัวหรื อ
ประมาณ 1.680 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ประมาณร้ อยละ7.69 ซึ่งเป็ นผลจากการคาดการณ์ถึงภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองที่มีแนวโน้ มน่าจะดีขึ ้นกว่าปี 2556 จึงทาให้ การบริ โภคภายในประเทศขยายตัวได้ ดียิ่งขึ ้น บวกกับการผลิตไก่เนื ้อ
ของไทยนันมี
้ การจัดการฟาร์ มที่ได้ มาตรฐานและมีระบบการผลิตที่ปลอดภัย ทาให้ ปริ มาณความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่ของ
ไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปนและประเทศสิ
ุ่
งคโปร์ เป็ นต้ น
อีกปั จจัยหนึ่งที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยทาให้ การผลิตไก่เนื ้อในปี 2557 เติบโตได้ ดีก็คือการที่ราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตว์หลายประเภทมีแนวโน้ มลดลงซึง่ จะไปช่วยหักล้ างผลจากการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ ้นเพราะปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าในปี
2556 ไปได้ สว่ นหนึง่
ภาวะการตลาด
จากภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทีค่ าดว่าจะมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ ้นในปี 2557 จึงอาจทาให้ เศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวได้ ดีกว่าปี 2556 แม้ จะไม่สงู มากนักแต่ก็นา่ จะทาให้ ตลาดของผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อภายในประเทศสามารถเติบโตขึ ้น
ได้ พอสมควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ไก่เนื ้อถือเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดสาหรั บผู้บริ โภคที่ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ โปรตี น สูง ไขมันและคอเลสเตอรอลต่ า อี ก ทัง้ ราคายัง เหมาะสมกับ ค่า ครองชี พ ทัง้ นี ค้ าดว่า การบริ โภค
ภายในประเทศในปี 2557 จะมีปริ มาณราว 1,050 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากจากปี 2556 ประมาณร้ อยละ 3.96
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ส่วนในด้ านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อในปี 2557 นัน้ มีโอกาสที่จะฟื น้ ตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
คาดหมายว่าปริ มาณส่งออกจะเพิ่มจากปี 2556 ร้ อยละ 22 เป็ นประมาณ 630,000 ตัน โดยปั จจัยเกื ้อหนุนให้ การส่งออก
ยังคงมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ต่อไปก็ คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงคาดหมายว่ายังเติบโตได้ ดี และการที่หลาย
ประเทศได้ ยกเลิกมาตรการห้ ามนาเข้ าไก่สดจากประเทศไทยเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นตลาดสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อในปี 2557 จะขยายตัวได้ จริ งเพียงใดนัน้ ขึ ้นกับปั จจัยหลายประการที่อาจ
ส่งผลทังทางบวกและทางลบต่
้
อการขยายตัวนี ้ ได้ แก่
ปั จจัยทางบวก
 ระบบการผลิตเพื่อส่งออกของประเทศไทยที่มีมาตรฐานสูง ประกอบกับ ความสามารถของผู้ส่งออกของ
ประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนือ้ ไก่ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภคใน
ต่างประเทศ นอกจากจะทาให้ ผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อจากประเทศไทยได้ รับการยอมรั บทังในตลาดญี
้
่ ปุ่นและ
สหภาพยุโรปซึ่งเป็ นตลาดสาคัญและมีอานาจซื ้อสูงแล้ ว ยังทาให้ ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงที่จะขยายการ
ส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เช่นประเทศเพื่อนบ้ านในกลุม่ อาเซียน แอฟริ กาใต้ เกาหลีใต้ และรัสเซียอีกด้ วย
 ประสิทธิภาพในการจัดการกับปั ญหาการระบาดของไข้ หวัดนก ทาให้ ประเทศที่เคยห้ ามนาเข้ าไก่สดแช่แข็ง
จากประเทศไทย ทยอยยกเลิกมาตรการดังกล่าว ซึ่งช่วยให้ โอกาสขยายตลาดส่งออกสดใสขึ ้น โดยเฉพาะ
ตลาดในกลุม่ สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ และกลุม่ ประเทศในแถบอาเซียนซึง่ เป็ นตลาดส่งออกหลักที่สาคัญ
 ความกดดันในการแข่งขันกับ ประเทศจี นที่ผ่อนคลายลงเนื่องจากทางการจี นยังไม่สามารถควบคุมการ
ระบาดของไข้ หวัดนกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการที่ผ้ ผู ลิตในประเทศจีนหันมาเน้ นการผลิตเพื่อ
ตลาดในประเทศมากขึ ้น จึงทาให้ การผลิตเพื่อส่งออกมีสดั ส่วนลดลง
 เนื่องจากแรงงานตัดแต่งชิ ้นส่วนของประเทศไทยมีฝีมือดี และการขนส่งจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปนใช้
ุ่
เวลาเพียง 10-14 วันซึ่งเร็ วกว่าประเทศบราซิลที่ต้องใช้ เวลาถึงประมาณ 8 สัปดาห์ ดังนันการที
้
่ประเทศ
ญี่ปนยกเลิ
ุ่
กมาตรการห้ ามนาเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย ก็นา่ จะทาให้ สามารถดึงส่วนแบ่งตลาดญี่ปนุ่
มาจากบราซิลได้
 ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มแี นวโน้ มว่าจะลดลงและนโยบายด้ านการนาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ของรัฐบาลที่
ค่อนข้ างชัดเจนและไม่เปลีย่ นแปลงมากนักช่วยให้ ผ้ ทู าธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครบ
วงจรสามารถคาดการณ์และวางแผนเกี่ยวกับต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จจัยทางลบ
 การปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าเป็ นวันละ 300 บาททัว่ ประเทศตังแต่
้ ต้นปี 2556 ตามนโยบายของรัฐบาลทาให้
ต้ นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อเพิ่มสูงขึ ้นและลดความได้ เปรี ยบในการส่งออกลงเมื่อเทียบกับประเทศ
คูแ่ ข่งที่อตั ราค่าจ้ างไม่เปลีย่ นแปลง
 ราคานา้ มันที่มีแนวโน้ มสูงขึน้ นอกจากจะทาให้ ต้นทุนพลังงานในการผลิตสูงขึน้ แล้ วยังทาให้ มีการนา
วัตถุดิบอาหารสัตว์บางประเภทไปใช้ ในการผลิตแก๊ สโซฮอล์และไบโอดีเซลเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนมากขึ ้น
จนเกิดความขาดแคลน และอาจทาให้ ต้นทุนอาหารสัตว์กลับมีแนวโน้ มสูงขึ ้นได้
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 การเจรจาเพื่อให้ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโ รปเพิ่มโควต้ าการนาเข้ าไก่ปรุ งสุกจากประเทศไทยยังคงไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงได้ จึงทาให้ การส่งออกไก่ปรุ งสุกไปยังสหภาพยุโรปยากที่จะเพิ่มขึ ้นได้ อี ก เนื่องจาก
สหภาพยุโรปกาหนดโควต้ า นาเข้ าไก่ปรุ งสุกไว้ ตายตัว และการนาเข้ านอกโควต้ าต้ องเสียภาษี ในอัตราสูง
มาก
 ความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ ้นมาตังแต่
้ ปลายปี 2556 ถ้ าหากยังไม่คลีค่ ลายไปในทางที่ดีขึ ้น
โดยเร็ วย่อมส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญ
ต่อการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อในประเทศ

ตลาด
ญี่ปนุ่
สหภาพยุโรป
อื่น ๆ
รวม

สัดส่ วนการส่ งออกผลิตภัณฑ์ ไก่ เนือ้ ของไทยในตลาดต่ างประเทศ
เปรียบเทียบระหว่ างปี 2555-2557
2555
2556
2557
ปริ มาณ
สัดส่วน
ปริ มาณ
สัดส่วน
ปริ มาณ
สัดส่วน
(ตัน)
(ร้ อยละ)
(ตัน)
(ร้ อยละ)
(ตัน)
(ร้ อยละ)
222,358
40.3
211,061
40.2
310,000
49.2
239,241
43.3
243,825
46.4
250,000
39.7
90,763
16.4
70,331
13.4
70,000
11.1
552,362

100.0

525,217

100.0

630,000

100.0

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพือ่ ส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2556 เป็ นค่าประมาณการ
ปี 2557 เป็ นค่าพยากรณ์
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ปริมาณและมูลค่ าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ ไก่ เนือ้ ของไทย

ไก่สดแช่แข็ง
ไก่แปรรูป
ปริ มาณ
มูลค่า
ปริ มาณ
มูลค่า
2540
151,120
10,951
41,114
4,951
2541
220,776
17,221
60,943
9,020
2542
211,675
14,817
61,924
8,669
2543
245,994
15,990
86,800
11,284
2544
320,779
23,096
117,018
15,212
2545
336,837
24,589
127,406
16,244
2546
388,913
28,105
157,074
19,763
2547
26,137
1,725
191,739
22,408
2548
96
6
265,023
30,478
2549
2,662
97
294,295
35,742
2550
11,052
522
322,471
36,791
2551
14,367
862
387,127
54,567
2552
18,260
1,242
378,809
51,492
2553
17,054
1,147
418,005
53,805
2554
27,258
1,881
435,267
60,290
2555
89,411
6,491
462,951
64,394
2556
95,000
7,885
435,000
61,495
2557
180,000
14,620
450,000
68,489
ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2556 เป็ นค่าประมาณการ
ปี 2557 เป็ นค่าพยากรณ์
ปี

ปริ มาณ: ตัน
มูลค่า: ล้ านบาท
รวม
ปริ มาณ
มูลค่า
192,234
15,902
281,719
26,241
273,599
23,486
332,794
27,274
437,797
38,308
464,243
40,833
545,987
47,868
217,876
24,133
265,119
30,484
296,957
35,839
333,523
37,313
401,494
55,429
397,069
52,734
435,059
54,952
462,525
62,171
552,362
70,885
530,000
69,380
630,000
83,109

หน้ า 20

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

สายธุรกิจอาหารสัตว์
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีก
ทังมี
้ ความได้ เปรี ยบมากกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีประสบการณ์มาหลายสิบปี ทางด้ านภาคปศุสตั ว์ จึงได้ มีการ
พัฒนาคุณภาพและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้ มีความหลากหลาย ตามที่ลูกค้ าต้ องการและเป็ นที่ยอมรั บของลูกค้ า
นอกจากนี ้ ยังให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของกระบวนการผลิตที่ต้องได้ มาตรฐานสากลและใส่ใจในเรื่ องคุณภาพ
รวมถึงมี ต้นทุนการผลิต ที่ต่าเพื่อ สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน มีกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ และควบคุม
คุณภาพในการผลิตทุกขันตอนเพื
้
่อให้ สินค้ าของบริ ษัทฯ ปลอดภัยต่อการบริ โภค มีหน่วยงานในการประสานงานและ
ติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อผู้บริ โภคและลูกค้ ามีความมัน่ ใจในคุณภาพสินค้ า
ของบริ 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
จากัด, บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด และบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด ซึง่ รับซื ้อเฉพาะอาหารไก่
กลุม่ ที่ 2 ลูกค้ าผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป ทังสั
้ ตว์บกและสัตว์น ้า
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ร้ อยละ 57 คือกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และร้ อยละ 43 คือกลุ่มผู้เลี ้ยงสัตว์ ทวั่ ไปทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท ฯ ส่วนช่องทางการจาหน่าย บริ ษัทฯ
จาหน่ายให้ กบั เกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์โดยตรง และบริ ษัทที่เป็ นพ่อค้ าคนกลางเพื่อนาไปจาหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์อีกทอด
หนึง่
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ มีผ้ ปู ระกอบการประมาณ 50 กว่าราย มีการแข่งขันค่อนข้ างรุ นแรง
สาหรับการแข่งขันของบริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) มีการแข่งขันไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากรายได้ จากการ
ขายของบริ ษัทประมาณ 57% ขายให้ กับบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกัน และการดาเนินธุรกิจเป็ นแบบลักษณะครบวงจร คือ
มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ มผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ฟาร์ มผลิตลูกไก่เนื ้อ ฟาร์ มผลิตไก่เนื ้อ และโรงชาแหละไก่และแปรรู ป
เนื ้อไก่ การที่มีฟาร์ มเลี ้ยงเป็ นของตนเอง ทาให้ มีความได้ เปรี ยบในด้ านการแข่งขัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินธุรกิจมา
เป็ นเวลานานมีประสบการณ์มานานมากกว่า 20 ปี จนจัดได้ วา่ อยูใ่ นระดับแนวหน้ ารายหนึง่
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(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
สถานการณ์ ในปี 2556
ภาพรวม
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ค่อนข้ างมีเสถียรภาพในขณะที่ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อค่อนข้ างดี ประกอบกับ
การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่มีแนวโน้ มแจ่มใสขึ ้นในช่วงปลายปี 2556 เป็ นผลให้ ธุรกิจอาหารสัตว์ยงั ขยายตัวได้ พอสมควร
อย่างไรก็ตามอุปสรรคสาคัญที่ขดั ขวางการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ในปี นี ้ก็คือการที่ เศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้ อง
เผชิ ญ กับ ปั ญ หาหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดความเชื่ อมั่นของนัก ลงทุน จากการเกิ ดปั ญหาความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่าทาให้ อานาจซื ้อของประชาชนลดลง ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ยงั ไม่สามารถฟื น้ ตัวได้ มากนัก ในประเทศที่เป็ นตลาดส่งออกสาคัญเช่นสหภาพยุโรป และญี่ปนุ่ ธุรกิจอาหาร
สัตว์โดยรวมจึงเติบโตได้ ไม่มากเท่าที่ควร
ในปี 2556 ความต้ องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย มีปริ มาณรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 16,474,501 ตัน เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2555 ร้ อยละ 8.21 โดยธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ที่มีความต้ องการอาหารสัตว์สงู สุดก็คือการเลี ้ยงไก่เนื ้อซึ่งมีความต้ องการ
อาหารสัตว์คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.95 ของความต้ องการรวม รองลงไปคือธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ ซึ่งมีความ
ต้ องการอาหารสัตว์คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26.32 และร้ อยละ 11.17 ของความต้ องการอาหารสัตว์ทงสิ
ั ้ ้นในปี 2556
ตามลาดับ เนื่องจากธุรกิจทัง้ 3 นี ้มีความต้ องการรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 70 ของความต้ องการอาหารสัตว์
การเติบโตของธุรกิจเหล่านี ้จึงเป็ นแรงผลักดันสาคัญที่นาไปสูค่ วามก้ าวหน้ าของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ด้วย แต่ในทาง
กลับกันถ้ าธุรกิจเหล่านี ้ประสบปั ญหา ก็จะทาให้ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ต้องเผชิญกับปั ญหาเช่นกันโดยไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้
ความต้ องการอาหารสัตว์ของธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อในปี 2556 มีประมาณ 5,428,566 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2555
ร้ อยละ 18.09 ในขณะที่ธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนมีความต้ องการอาหารสัตว์ ประมาณ 4,336,500 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2555
ร้ อยละ 13.08 ส่วนธุรกิ จการเลี ้ยงสัตว์ ที่มีความต้ องการอาหารสัตว์ มากเป็ นอันดับสามคือการเลี ้ยงไก่ไข่นนั ้ มีความ
ต้ องการอาหารสัตว์ประมาณ 1,840,000 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 4.24
ความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ สาคัญ
การขยายตัวของธุรกิ จการผลิตอาหารสัตว์ ตามแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิ จการเลี ้ยงสัตว์ ทาให้ เกิ ดความ
ต้ องการวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็ น
ส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์สว่ นใหญ่ ซึง่ ได้ แก่ ข้ าวโพด กากถัว่ เหลือง และปลาป่ น วัตถุดิบเหล่านี ้แม้ ว่าจะสามารถ
ผลิตได้ ภายในประเทศแต่เนื่องจากความต้ องการที่มีเพิ่มมาก ประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ค่อนข้ างต่าในการผลิต
วัตถุดิบบางประเภท เช่นถัว่ เหลืองซึ่งนามาทาเป็ นกากถั่วเหลือง และปลาป่ นซึ่งวัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่ มีโปรตีนต่า
กว่าที่ต้องการเพื่อใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ ทาให้ การผลิตไม่สามารถขยายตัวสนองตอบต่อความต้ องการได้ เพียงพอ และ
จาเป็ นต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศเป็ นจานวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งผ่อนปรนในการนาเข้ า
และมีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ก็ ช่ วยให้ ผ้ ผู ลิตอาหารสัตว์วางแผนการผลิตและการนาเข้ าวัตถุดิบได้ อย่าง
เหมาะสม ซึง่ ช่วยป้องกันปั ญหาผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ ในระดับหนึง่
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1.ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
ความต้ องการข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เพื่อใช้ ในธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทยในปี 2556 มีปริ มาณทังสิ
้ ้น
ประมาณ 6,712,166.0 ตัน สูงขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 11.05 ความต้ องการในระดับนี ้สูงกว่าปริ มาณผลิตภายในประเทศ
ซึง่ เฉลีย่ ปี ละ 4 - 4.5 ล้ านตันทาให้ จาเป็ นต้ องมีการนาเข้ าไม่ต่ากว่า 1 แสนตันในปี 2556
เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโพด การนาเข้ าข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์จากต่างประเทศต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
รัฐบาลกาหนดคือ


การนาเข้ าจากประเทศสมาชิก WTO ถ้ านาเข้ าในโควต้ าต้ องนาเข้ าโดยองค์การคลังสินค้ าเท่านันโดยมี
้
ปริ มาณโควต้ า 54,700 ตัน และเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 20 แต่ถ้านาเข้ านอกโควต้ าจะเสียอากรนาเข้ าร้ อย
ละ 73 บวกค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 180 บาท



การนาเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 0 โดยต้ องต้ องนาเข้ า
ระหว่าง 1 มีนาคมถึง 31 กรกฎาคม 2556



การนาเข้ าภายใต้ โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสญ
ั ญากับประเทศเพื่อนบ้ าน (contract farming) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้ าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 0
โดยกาหนดเวลานาเข้ าระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2556



การนาเข้ าตามความตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์และการนาเข้ าจากญี่ปนตามข้
ุ่
อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปนุ่ (JTEPA) กาหนดอากรนาเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 0



การนาเข้ าตามความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย ปริ มาณโควต้ า 7,696.84 ตันเสียอากรนาเข้ าในโควต้ า
ร้ อยละ 10.67 และให้ องค์การคลังสินค้ าเท่านันเป็
้ นผู้นาเข้ า ส่วนการนาเข้ านอกโควต้ าทาได้ เสรี ไม่จากัด
ปริ มาณและช่วงเวลานาเข้ า แต่ต้องเสียอากรนาเข้ าในอัตราร้ อยละ 65.70



การนาเข้ าตามความตกลงการค้ าเสรี อาเซียน-ญี่ปนุ่ (AJCEP) เสียอากรในโควต้ าร้ อยละ 12.7 ถ้ านาเข้ า
ในช่วง 1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 2556 และเสียอากรนาเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 10.9 ถ้ านาเข้ าในช่วง 1
เมษายนถึง 31 ธันวาคม 2556



การนาเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนาเข้ าในโควต้ าร้ อยละ
8.89



การนาเข้ าทัว่ ไปเสียอากรนาเข้ ากิโลกรัมละ 2.75 บาทและค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 1,000 บาท โดยไม่
มีการจากัดปริ มาณและช่วงเวลานาเข้ า

2.กากถัว่ เหลือง
ความต้ องการกากถัว่ เหลืองเพื่อใช้ ในธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2556 มีประมาณ 3,973,306.2 ตัน เพิ่มขึ ้น
จากปี 2555 ร้ อยละ 9.08 ซึง่ เกินกว่าปริ มาณผลิตกากถัว่ เหลืองภายในประเทศที่เป็ นผลพลอยได้ ของอุตสาหกรรมการสกัด
น า้ มัน ถั่ ว เหลื อ งเป็ นอัน มาก ท าให้ ต้ อ งน าเข้ าจากต่ า งประเทศ โดยแหล่ง น าเข้ า ส าคัญ คื อ อาร์ เ จนติ น า บราซิ ล
สหรัฐอเมริ กา และอินเดีย
หน้ า 23

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ในปี 2556 รัฐบาลกาหนดนโยบายนาเข้ ากากถัว่ เหลืองไว้ ดงั นี ้


การนาเข้ าจากประเทศสมาชิกองค์การการค้ าโลก (WTO) กาหนดโควต้ าให้ ผ้ มู ีสิทธินาเข้ ากากถัว่ เหลือง 8
สมาคมตามที่รัฐบาลกาหนด อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และ
สมาคมส่งเสริ มผู้ใช้ วตั ถุดิบอาหารสัตว์ เป็ นต้ น สามารถนาเข้ ากากถัว่ เหลืองจากประเทศสมาชิกองค์การ
การค้ าโลกได้ โดยเสียอากรนาเข้ าอัตราร้ อยละ 2 แต่ถ้าเป็ นผู้นาเข้ าที่ไม่ได้ อยู่ในกลุม่ ที่ได้ รับสิทธินี ้และนอก
โควต้ า ก็จะต้ องเสียอากรขาเข้ าสูงถึงอัตราร้ อยละ 119 อย่างไรก็ตามผู้ได้ รับสิทธิ นาเข้ าก็ต้องยอมรั บ
เงื่อนไขด้ วยว่าจะรับซื ้อกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศทังหมดของโรงงานสกั
้
ด
น ้ามันพืชในราคาไม่ต่ากว่าที่ทางการกาหนดโดยต้ องทาสัญญาไว้ กับกระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อผูกมัดว่าจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ างต้ น



การนาเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) สามารถทาได้ โดยเสรี ไม่จากัดปริ มาณและ
ช่วงเวลานาเข้ า โดยเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 0



การนาเข้ าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ตามข้ อตกลงการค้ าเสรี (FTA) และจากญี่ ปุ่นตาม
ข้ อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปนุ่ (JTEPA)กาหนดอากรนาเข้ าร้ อยละ 0



การนาเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนาเข้ าในโควต้ าร้ อยละ
3.33 และจะลดเป็ นร้ อยละ 2.22 ในปี 2557



การนาเข้ าจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 4 กรณีข้างต้ น ทาได้ เสรี ไม่จากัดปริ มาณและช่วงเวลาการนาเข้ า
แต่ก็จะต้ องเสียอากรขาเข้ าสูงขึ ้นเป็ นอัตราร้ อยละ 6 และยังต้ องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 2,519
บาทด้ วย

3.ปลาป่ น
ในปี 2556 ความต้ องการปลาป่ นเพื่อเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีประมาณ 645,806.7 ตัน ลดลงจากปี 2555
ประมาณร้ อยละ 5.39 แต่เนื่องจากปริ มาณผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงจาเป็ นต้ องนาเข้ า โดยที่การนาเข้ าปลาป่ นชนิด
โปรตีน 60% ขึ ้นไปนันไม่
้ มีเงื่อนไขการจากัดปริ มาณนาเข้ าหรื อกาหนดว่ าต้ องนาเข้ าเฉพาะในช่วงเวลาใด แต่การนาเข้ า
ปลาป่ นโปรตีนต่ากว่า 60% นันต้
้ องขออนุญาตนาเข้ า อัตราภาษี ขาเข้ าจะแตกต่างตามแหล่งการนาเข้ าดังนี ้
 การน าเข้ า จากประเทศสมาชิ ก เขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น และการน าเข้ า ตามข้ อ ตกลงการค้ า เสรี ไทย นิวซีแลนด์ และไทย-ออสเตรเลีย จะเสียอากรขาเข้ าอัตราร้ อยละ 0


การนาเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี อาเซียน-จีน และอาเซียน-ออสเตรเลีย -นิวซีแลนด์ เสียอากรขาเข้ า
ร้ อยละ 0




การนาเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนาเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 10
การนาเข้ าตามข้ อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ ปนุ่ (JTEPA) เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 1.67 ถ้ านาเข้ า
ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 และเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 0 ถ้ านาเข้ าในช่วงเมษายน-ธันวาคม 2556
การนาเข้ าทัว่ ไปถ้ าเป็ นปลาป่ นชนิดโปรตีน 60% ขึ ้นไปเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 15 ส่วนชนิดโปรตีนต่ากว่า
60% เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 6
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แนวโน้ มปี 2557
ภาวะการเมืองที่คาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 น่าจะทาให้ เศรษฐกิจของประเทศไทย
เติบโตดีขึน้ พอสมควร นอกจากนันการที
้
่ญี่ปนจะยกเลิ
ุ่
กการห้ ามนาเข้ าไก่สดจากประเทศไทยและการที่ตลาดส่งออก
สาคัญของไทยมีแนวโน้ มจะฟื น้ ตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทาให้ ธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์น่าจะขยายตัวได้ ซึ่งย่อมส่งผลให้
ความต้ องการอาหารสัตว์เติบโตได้ ไม่น้อยกว่าในปี 2556 ทังนี
้ ้คาดหมายว่าปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ในปี 2557
จะมีทงสิ
ั ้ ้นราว 16,455,024 ตัน ซึ่งใกล้ เคียงกับความต้ องการในปี ก่อนหน้ าคือลดลงเล็กน้ อยเพียงร้ อยละ 0.12 ปริ มาณ
ความต้ องการรวมนี อ้ าจแยกเป็ นความต้ องการวัต ถุดิบ อาหารสัต ว์ ที่ สาคัญได้ ว่า มีความต้ อ งการปลาป่ นประมาณ
620,104.3 ตัน กากถัว่ เหลือง 3,964,352.3 ตัน ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ 6,743,982.5 ตัน และปลายข้ าว 1,512,132.8 ตัน
ธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อยังคงมีความต้ องการอาหารสัตว์สงู เป็ นอันดับ 1 โดย คาดว่าในปี 2557 จะมีความต้ องการ
ประมาณ 5,328,037 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 32.38 ของปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ทงหมด
ั้
ส่วนความต้ องการอาหาร
สัตว์รองลงไปนันเป็
้ นในธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ ซึ่ งคาดว่าจะมีประมาณ 4,720,000 ตัน และ1,840,000 ตัน คิด
เป็ นร้ อยละ 28.68 และร้ อยละ 11.18 ของปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ทงหมดในปี
ั้
2557 ตามลาดับ
ความต้ องการอาหารสัตว์ ในระดับดังกล่าวนี ้ ทาให้ คาดได้ ว่าจาเป็ นต้ องนาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กากถัว่ เหลือง ปลาป่ น และข้ าวโพด จากต่างประเทศไม่น้อยกว่าในปี 2556 ที่ผา่ นมา ซึง่ ถ้ าวิเคราะห์จากแนวโน้ ม
การกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของทางการแล้ ว ก็คาดหมายได้ ว่ามาตรการดังกล่าวนี ้จะไม่
แตกต่างไปจากปี 2556 มากนัก
อาจสรุ ปได้ ว่า ความก้ าวหน้ าและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2557 นันขึ
้ ้นอยู่
กับปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลทังทางบวกและทางลบต่
้
อธุรกิจอาหารสัตว์ดงั ต่อไปนี ้
ปั จจัยทางบวก
 ข้ อตกลงการค้ าเสรี กบั ประเทศต่าง ๆ ทังกั
้ บประเทศในกลุม่ อาเซียนและประเทศนอกกลุม่ เช่นญี่ปนุ่ ทาให้ มี
การปรับลดอัตราภาษี นาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จาเป็ นต้ องนาเข้ าลงได้ มาก ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ ไม่มี
ปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้ ว ยังช่วยบรรเทากรณีราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่เพิ่มขึ ้นได้ บางส่วน
ด้ วย
 ความคาดหมายว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื น้ ตัวและเติบโตได้ มากขึ ้นในปี 2557 ประกอบกับการที่ความต้ องการ
ผลิต ภัณ ฑ์ ปศุสัต ว์ สาคัญ คื อ ไก่เ นื อ้ ยัง คงขยายตัว ได้ ทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดส่ง ออก จะช่ ว ยให้
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เติบโตได้ ตอ่ เนื่อง
 นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการนาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อช่วยธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์
มากยิ่งขึ ้น ทาให้ อตุ สาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ได้ ประโยชน์ตามไปด้ วย
ปั จจัยทางลบ
 มาตรการขึ ้นค่าจ้ างขันต
้ ่าเป็ นวันละ 300 บาททัว่ ประเทศทาให้ ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของค่าจ้ าง
แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยตรง และค่าจ้ างแรงงานในธุรกิจเชื่อมโยงอื่น ๆ เช่นการขนส่ง การ
ผลิตข้ าวโพด กากถัว่ เหลืองและปลาป่ นซึง่ ส่งผ่านมายังธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ทางอ้ อม
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 แม้ ว่าการนาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์สาคัญ จะเป็ นไปอย่างเสรี มากขึน้ แล้ วในปั จจุบัน แต่ก็ยงั หลงเหลื อ
มาตรการที่เป็ นข้ อจากัดอยู่อีกไม่น้อย ทาให้ ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ สูงกว่าที่ควรจะเป็ น และส่งผล
กระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ตา่ ง ๆ จากประเทศไทยด้ วย
 ความต้ องการข้ าวโพดและถัว่ เหลืองซึง่ เป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์สาคัญมีแนวโน้ มขยายตัวขึ ้นในตลาดโลกทั ง้
เพื่อใช้ ผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้น และเพื่อใช้ เป็ นพลังงานทดแทนเนื่องจากน ้ามันปิ โตรเลียมมีราคาสูงขึ ้น แต่
เนื่องจากการผลิตขยายตัวได้ ช้ากว่า และมีโอกาสที่จะได้ รับผลกระทบจากภาวะดินฟ้ าอากาศไม่เอื ้ออานวย
จึงอาจส่งผลให้ ราคาวัตถุดิบเหล่านี ้เพิ่มสูงขึ ้น จนเป็ นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้
 อานาจซื ้อของผู้บริ โภคภายในประเทศยังไม่สงู นักจากผลกระทบของภาวะเงินเฟ้ อ ในขณะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลักของไทยเช่นญี่ปนและสหภาพยุ
ุ่
โรปก็ยงั ฟื น้ ตัวได้ ไม่มากนัก ทาให้ ความ
ต้ องการบริ โภคผลิต ภัณฑ์ ปศุสตั ว์ ประเภทต่าง ๆเพิ่มขึ น้ ได้ ไม่มาก ซึ่งย่อมส่งผลทางลบเชื่ อมโยงไปถึ ง
อุตสาหกรรมการเลี ้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในที่สดุ
ประมาณการความต้ องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย
ปี 2555 - 2557
2555
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

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

หน่วย:ตัน
2557

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
อาหารสัตว์
5,428,566
747,432
794,950
1,840,000
26,800
4,336,500
855,600
252,000
21,900
169,000
591,300
810,000
600,453
16,474,501

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
32.95
4.54
4.83
11.17
0.16
26.32
5.19
1.53
0.13
1.03
3.59
4.92
3.64
100.00

ปริ มาณ
อาหารสัตว์
5,328,037
733,824
794,950
1,840,000
26,800
4,720,000
883,500
264,600
22,995
169,000
620,865
450,000
600,453
16,455,024

สัดส่วน
(ร้ อยละ)
32.38
4.46
4.83
11.18
0.16
28.68
5.37
1.61
0.14
1.03
3.77
2.74
3.65
100.00

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและการพยากรณ์
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ประมาณการความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์
เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2555 - 2557
หน่วย:ตัน
วัตถุดิบ
2555
2556
2557
ปลาป่ น
682,588.6
645,806.7
620,104.3
กากถัว่ เหลือง
3,642,593.3
3,973,306.2
3,964,352.3
ข้ าวโพด
6,044,506.0
6,712,166.0
6,743,982.5
ปลายข้ าว
1,309,305.0
1,417,975.0
1,512,132.8
ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และการประมาณการ
สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
บริ ษัทฯ จาหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ โดยบริ ษัทฯ
มีความใส่ใจในเรื่ องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ต่าเพื่อสร้ 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
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษัทฯ จัดจาหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ให้ กับ บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด และบริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด
(มหาชน) และลูกค้ าอิสระทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้ มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก ซึ่งยังคงเป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มบริ ษัทที่เลี ้ยงไก่เพื่อการ
ส่งออกเป็ นหลัก แต่เนื่องจากบริ ษัทในกลุม่ จีเอฟพีที ทาธุรกิจครบวงจร จึงไม่ก่อให้ เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคู่แข่ง
มากนัก เนื่องจากบริ ษัทขายลูกไก่ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นส่วนใหญ่
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
บริ ษัทฯ จาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด ส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่
จาหน่ายให้ กบั บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่ไข่ โดยบริ ษัทฯ มีความ
ใส่ใจในเรื่ องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ต่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขัน
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ลักษณะของลูกค้ า
บริ ษัทฯ จาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อให้ ลกู ค้ าเพียงรายเดียว คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็ นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน สาหรับลูกไก่พนั ธุ์ไข่ส่วนหนึ่งจาหน่ายให้ กบั บริ ษัท
กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน อีกส่วนหนึง่ จาหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คือ บริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าผู้เลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษัทฯ จาหน่ายให้ กบั ลูกค้ า คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด, บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)
และ ผู้เลี ้ยงไก่ไข่อิสระทัว่ ไป
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้ มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก ซึ่งยังคงเป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มบริ ษัทที่เลี ้ยงไก่เพื่อการ
ส่งออกเป็ นหลัก แต่เนื่องจากบริ ษัทในกลุม่ จีเอฟพีที ทาธุรกิจเกษตรครบวงจร จึงไม่ก่อให้ เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัท
คูแ่ ข่งมากนัก เนื่องจากบริ ษัทฯ จาหน่ายลูกไก่ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นส่วนใหญ่
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
บริ ษัทฯ จาหน่ายไก่เนื ้อทังหมดให้
้
กบั บริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัท
ใหญ่ คือ บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นนบริ
ั ้ ษัท ฯ มีลกู ค้ าเพียง 2 รายซึ่งเป็ น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนัน้ ภาวะการแข่งขันจึงไม่เกิดขึ ้น และกลยุทธ์ ที่สาคัญคือการที่ บริ ษัทฯ มีความชานาญ และมี
ประสบการณ์มาหลายสิบปี ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ า แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีความใส่ใจในเรื่ องของ
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ต่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ คือบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จากัด 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 เพื่อนาไปชาแหละและแปรรูปจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษัทฯ จาหน่ายในประเทศเพียงแห่งเดียว โดยจาหน่ายให้ กบั บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัท จีเอฟพีที
นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

บริ ษัทฯ ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม เนื่องจากจาหน่ายไก่เนื ้อทังหมดให้
้
กบั บริ ษัทใหญ่และ
บริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่ ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
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สายธุรกิจอาหารแปรรูป
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
นโยบายการตังราคาขายผลิ
้
ตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยของภาวะราคาเนื ้อไก่ในประเทศ แต่เนื่องจากเนื ้อ
ไก่ที่ซื ้อจากบริ ษัทใหญ่เพียงแห่งเดียว ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถประมาณการต้ นทุน รวมทังสามารถควบคุ
้
มคุณภาพของ
วัตถุดิบได้ โดยมีการเน้ นกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคานึงถึงเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด เน้ น
การพัฒนาสินค้ าที่ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ อีกทังมี
้ การพัฒนาสินค้ าใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ตลอดจนการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคมาก
ยิ่งขึ ้น ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถที่จะแข่งขันกับคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
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
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด จัดจาหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยจัดตังศู
้ นย์จาหน่ายหรื อสาขา
ใน 12 จังหวัด ได้ แก่ นครปฐม อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ลาปาง ตาก เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์
ธานี และ สงขลา เป็ นต้ น ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟฟูดส์” โดยที่ผ้ ซู ื ้อจะเป็ นพ่อค้ าคนกลาง และลูกค้ าทัว่ ไป
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่ เช่น ไส้ กรอก ฯลฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเนื ้อสัตว์ ซึ่งนิยมบริ โภคกันมาก
เนื่องจากเป็ นอาหารที่มีคณ
ุ ค่าโปรตีนสูง มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการบริ โภค ตลาดหลักทัว่ ไปจะเป็ นตลาด
ภายในประเทศ อีกทังความต้
้
องการบริ โภคมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการดาเนินชีวิตของ
ผู้บริ โภค ทาให้ ผ้ ูประกอบการในธุรกิจอาหารแปรรู ปส่งผลให้ ธุรกิจผลิตอาหารแปรรู ปพร้ อมรับประทานขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว จึงเกิดภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูงขึ ้น
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
สายธุรกิจชาแหละและแปรรูปเนือ้ ไก่
วัตถุดิบไก่เนื ้อทังหมดซื
้
้อมาจากบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยที่บริ ษัทมี
โรงงานชาแหละไก่เพียง 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ ในปี 2556 บริ ษัทมีกาลังการผลิตเท่ากับ 148,600 ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมธุรกิจชาแหละไก่นี ้ ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมมากนัก แต่เนื่องจากการชาแหละไก่จะ
มีของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อน
แล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิต สินค้ าและ
บริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรั กษาธรรมชาติและ
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อนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท
ไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้ องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
สายธุรกิจอาหารสัตว์
บริ ษัทฯ ซื ้อวัตถุดิบ เช่น ข้ าวโพด กากถั่วเหลือง โปรตีนจากพืชอื่น และส่วนผสมอาหารสัตว์ ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณผลผลิตในประเทศและราคาเป็ นสาคัญ บริ ษัท ฯ ประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่
ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการ เช่น ข้ าวโพด และกากถั่ว
เหลือง เป็ นต้ น ทาให้ ต้องพึง่ พิงการนาเข้ าจากต่างประเทศ นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดในการจัดหาวัตถุดบิ อาทิ มาตรการการ
กาหนดโควต้ า มาตรการด้ านราคา และมาตรการด้ านภาษี
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทงหมด
ั้
4 โรงงาน ซึ่งผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรงงาน และผลิตอาหารสัตว์
น ้า 2 โรงงาน โรงงานทัง้ 3 แห่ง ตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกัน คือที่จงั หวัดสมุทรปราการ โดยมีกาลังการผลิตรวมในปี 2556
เท่ากับ 599,000 ตัน ส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกอีก 1 โรงงาน ตังอยู
้ ่ที่ อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี มีกาลังการผลิต 512,000
ตัน นอกจากนี ้ยังมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตไข่เชื ้อจาหน่ายให้ กบั บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด ในปี 2556 บริ ษัทมี
กาลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้ านฟอง โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 3 ฟาร์ ม ซึง่ ฟาร์ มทังหมดตั
้
งอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจอาหารสัตว์ อาจก่อให้ เกิดฝุ่ นและกลิ่นที่เกิดจากการผลิต ซึ่งอาจจะสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ อู ยู่อาศัย
ใกล้ เคียงได้ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักในข้ อนี ้ดีจึงได้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวไปรบกวนบริ เวณใกล้ เคียง ในปี
ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่ประสบปั ญหาการร้ องเรี ยนจากบริ เวณใกล้ เคียง ในส่วนของน ้าที่ใช้ ในการผลิต อาหารสัตว์และส่วน
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์นี ้ ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม เพราะมีการใช้ ระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling
System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ย้ งสัตว์ ซึ่งเป็ นผลดีต่อการเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยใน
การกาจัดกลิน่ อีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความร่มรื่ นในธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาบ่อ
บาบัด นา้ เสีย เพื่ อควบคุม คุณ ภาพของนา้ ให้ มีสภาพที่ ดีก่ อ นแล้ ว ค่อ ยปล่อ ยให้ ไหลลงสู่ แ หล่ง น า้ สาธารณะ บริ ษั ท ฯ
ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของ
ท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สิง่ แวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูก
ฟ้ องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
บริ ษัทฯ นาเข้ าไก่ปยู่่ าพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อ โดยจาหน่ายให้ กบั บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย
จากัด และบริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกาลังการ
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เท่ากับ 1,100,000 ตัว โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 1 ฟาร์ ม ซึง่ ฟาร์ มทังหมดตั
้
งอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ และสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก ธุรกิจนีไ้ ม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด เพราะมี
การใช้ ระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่ง
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เป็ นผลดีตอ่ การเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกาจัดกลิน่ อีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความ
ร่มรื่ นในธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อยปล่อย
ให้ ไหลลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือ
สังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
บริ ษัทฯ ซื ้อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด เพื่อนามาผลิตลูกไก่พนั ธุ์
เนื ้อ ในส่วนลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่นนซื
ั ้ ้อมาจากต่างประเทศ เพื่อนามาผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่ โดยมีฟาร์ มไก่เนื ้อจานวน 5 ฟาร์ ม และ
ฟาร์ มไก่ไข่ จานวน 1 ฟาร์ ม ซึง่ ฟาร์ มทังหมดตั
้
งอยู
้ ่ที่จงั หวัดชลบุรี ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตเท่ากับ 92 ล้ านตัวใน
ส่วนของลูกไก่เนื ้อ ส่วนลูกไก่ไข่ มีกาลังการผลิตเท่ากับ 3 ล้ านตัว
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจโรงฟั กไข่ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิทางการเกษตร
ที่ดีสาหรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ และสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก ธุรกิจนี ไ้ ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมแต่อย่างใด เพราะมีการใช้ ระบบ
ปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งเป็ นผลดีต่อ
การเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกาจัดกลิ่นอีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความร่ มรื่ นใน
ธรรมชาติ นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อยปล่อยให้
ไหลลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิ ดชอบช่วยเหลือ
สังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
บริ ษัทฯ ซื ้อลูกไก่เนื ้อ ซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด ส่วนอาหารที่ใช้
เลี ้ยงไก่ ซื ้อมาจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเช่นกัน คือบริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีฟาร์ มเลี ้ยง
ไก่ทงหมด
ั้
12 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี โดยมีกาลังการผลิตในปี 2556 เท่ากับ 73 ล้ านตัว
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิทาง
การเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ ธุรกิ จนี ไ้ ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมแต่อย่างใด เพราะมีการใช้ ระบบปิ ดปรั บ
อากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ อีกทังได้
้ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งเป็ นผลดีต่อ
การเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกาจัดกลิ่นอีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความร่ มรื่ นใน
ธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสียเพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อยปล่อยให้
ไหลลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือ
สังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตร
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ต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
สายธุรกิจอาหารแปรรูป
วัตถุดิบเนื ้อไก่ ซื ้อจากบริ ษัทใหญ่ คือบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดังนันจึ
้ งไม่ประสบปั ญหา
การจัดหาวัตถุดิบ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปนี ้ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ ในปี 2556 มีกาลังการผลิตเท่ากับ
9,000 ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม แต่เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
จะมีของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดี
ก่อนแล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและ
บริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรั กษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท
ไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้ องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจุบนั สถานการณ์ต่างๆ ทังภายในและต่
้
างประเทศได้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การบริ หารความเสี่ยง
จึงเป็ นสิง่ ที่มีความสาคัญที่จะช่วยให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สามารถอยูร่ อดได้ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ ้น ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงได้ มีการติดตามสถานการณ์ และปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่อง รวมทังได้
้ ทาการประเมิน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อบริ ษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการความเสีย่ งต่างๆ
เหล่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกการบริ หารงานที่มีประสิทธิ ภาพในการควบคุม
มาตรฐานและคุณภาพ อีกทังเตรี
้ ยมการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งทางธุรกิจ ให้
บริ ษัทฯ สามารถดารงอยูไ่ ด้ ตลอดไป
ในการบริ หารจัดการความเสีย่ ง บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินตามกรอบการบริ หารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework
โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง เพื่อพิ จารณาเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ของบริ ษัทฯ ตลอดจน
พิจารณาแนวทางในการบริ ห ารจัด การความเสี่ยงเหล่านัน้ เพื่ อให้ อ ยู่ในระดับที่ยอมรั บ ได้ (Risk Appetite) และได้
กาหนดให้ ทกุ หน่วยงาน ในฐานะเจ้ าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้ าที่ในการกากับดูแลและบริ หารความเสี่ยงที่ อยู่
ในความรับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม หากปั จจัยความเสี่ยงเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
และ/หรื อ ฐานะการเงิ น ทาให้ ไม่เ ป็ นไปตามที่ คาดการณ์ และ/หรื อ อาจมี ผลกระทบต่อ ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทฯ และอาจมีความเสี่ย งอื่นๆ ซึ่งไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ้ หรื อเป็ นความเสี่ยงที่
พิจารณาในขณะนี ้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยปั จจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัทฯ โดยตรงที่บริ ษัทฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึ ้นอาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยง 2 ส่วน ได้ แก่
ความเสีย่ งจากปั จจัยภายในองค์กร และความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอกองค์กร ทังนี
้ ้ ปั จจัยความเสี่ยงจากภายในองค์กร
เป็ นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ จะพยายามทาให้ ลดน้ อยลงหรื อหมดไปให้ ได้ มากที่สุด
ส่วนปั จจัยความเสีย่ งจากปั จจัยภายนอกองค์กร เป็ นความเสีย่ งที่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ ต้ องพยายาม
กาหนดนโยบายในการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ให้ ลดผลกระทบในทางลบให้ ได้ มากที่สดุ ดังจะได้ กล่าวถึงในแต่ละ
ปั จจัยความเสีย่ ง ดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยความเสี่ยงภายในองค์ กร
1.1 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องทางการเงิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมนี ้ เป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุ นแรง อาจทา
ให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินได้
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เรื่ องการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเน้ นการลงทุนพัฒนาโครงการ
ที่มีความเสีย่ งในระดับยอมรับได้ โดยมีความเป็ นไปได้ ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจากนี ้การเตรี ยมวงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็ นแนวทางที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการไว้ ด้วยแล้ วเช่นกัน อันจะนามาซึ่งความเชื่อมัน่ ในการ
ดาเนินธุรกิจให้ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง
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1.2 ความเสี่ยงด้ านการตลาดและการขาย
การขายและการตลาด ถือเป็ นหัวใจในการดาเนินธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมุ่งมัน่ ที่จะสร้ าง
ตราสินค้ า (Brand) ให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ เน้ นการสร้ างทีมการบริ หารจัดการเพื่อบริ การลูกค้ าตังแต่
้ ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการ
ขายอย่างเป็ นระบบ อันจะนามาซึ่งความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค นอกจากนี ้การเปิ ดช่องทางการตลาด และการ
ขายใหม่ ๆ ก็ เ ป็ นส่ ว นที่ บ ริ ษั ท ฯ สามารถน ามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ไ ด้ เช่ น การตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E – Marketing) , Social media ฯลฯ
1.3 ความเสี่ยงด้ านทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคนดี คนเก่ง นันยาก
้
แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นันยากกว่
้
า บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ซึง่ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับเคลือ่ นให้ ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ทงโอกาสและช่
ั้
องทางให้ พนักงานได้ แสดงความสามารถ ถือเป็ นแนวคิดหลักที่จะทาให้ พนักงาน
รู้ ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะนาองค์ ความรู้ มาพัฒนาองค์ กรให้ เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยั่งยืน
เป็ นการปลูกจิตสานึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง (Stakeholder) รวมทังจิ
้ ตวิญญาณแห่งความ
เป็ นเจ้ าของ (Entrepreneur spirit)
1.4 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องความสด สะอาด ปลอดภัย ของสินค้ าเนื ้อไก่และสินค้ าปรุงสุกมากขึ ้น
ดัง นัน้ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อาจได้ รั บ ผลกระทบ หากความเชื่ อ มั่น ของผู้บ ริ โ ภคต่ อ คุณ ภาพ และ
ความปลอดภัยในสินค้ าของบริ ษัทฯ ลดลง จากความเสี่ยงที่มีสินค้ าเน่าเสีย หรื อมีสารปนเปื อ้ น ซึ่งอาจเกิดขึ ้น
ได้ ตลอดทังกระบวนการผลิ
้
ต และทังที
้ ่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ ประกอบในการแปรรู ป ระบบการจัดการขนส่ง
หรื อระบบการจัดเก็บสินค้ า จนถึงผู้บริ โภค ดังนัน้ บริ ษัทฯ จาเป็ นอย่างยิ่ งต้ องจัดให้ มีกระบวนการทางานที่
มัน่ ใจได้ วา่ ผู้บริ โภคสินค้ าของบริ ษัทฯ จะได้ บริ โภคสินค้ าที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย
การบริหารความเสี่ยง
ด้ านความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็ นสิ่งที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ ระบบการผลิตได้ มาตรฐานสากล พร้ อม
ทัง้ สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ทงั ้ ระบบ ในกรณี ที่ ตรวจพบสิ่งผิ ดปกติในระหว่างการดาเนินการ ดังนัน้
จึงสามารถรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ ทกุ ขันตอน
้
อีกทังบริ
้ ษัทฯ มี ระบบควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบที่นามาใช้ ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง
ตลอดจนการจัดเก็บสินค้ าก่อนถึงผู้บริ โภค ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมทังมี
้ การจัดการให้ มีการ
ตอบสนองต่อข้ อร้ องเรี ยน หรื อการเรี ยกคืนสินค้ า (Product Recall) ในกรณีที่จาเป็ นอย่างรวดเร็ ว เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริ โภค อีกทังตอบสนองผู
้
้ บริ โภคและลูกค้ าให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้ าของบริ ษัทฯ
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ดังนันจึ
้ งเห็นได้ ว่าบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลในการประเมินคุณภาพสินค้ าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP,
ISO 9001:2000 ฯลฯ ซึง่ เป็ นเครื่ องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้ าที่บริ ษัทฯ ให้ ความใส่ใจมาโดยตลอด
1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผ้ ถู อื หุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 กลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริ ษัทจานวน 704,023,240 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
56.15 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงทาให้ กลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษมสามารถควบคุม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน
4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ความเสีย่ งดังกล่าวจึงจัดเป็ นความเสีย่ งต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ทั่วไป
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ คาชี ้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ ดลุ พินิจอย่างระมัดระวัง
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ การบริ หารจัดการธุรกิจที่เป็ นธรรมและโปร่งใสยุติธรรม โดยที่ผ้ มู ีอานาจ
บริ หารจัดการธุรกิจนันๆ
้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และผลการกระทาของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับ
บริ ษัททุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า ตลอดจนประชาชน
2. ปั จจัยความเสี่ยงภายนอกองค์ กร
2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการบริ โภค ถึงแม้ ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสัตว์
ส่วนใหญ่จะไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้ างความตื่นตระหนกและความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยของ
การบริ โภคเนื ้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินงานของบริ ษั ทฯ โดยเฉพาะโรคไข้ หวัดนกที่ระบาด
ในฟาร์ มเลี ้ยงไก่ ถึงแม้ ว่าจะไม่สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริ ษัทฯ แต่ก็สง่ ผลกระทบต่อความเชื่อมัน่
ของผู้บริ โภคอย่างมีนยั สาคัญที่จะหลีกเลี่ยงการบริ โภคเนื ้อไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุ นแรงอาจส่งผล
กระทบต่อเนื่องถึงการค้ าขายการส่งออกระหว่างประเทศที่ถกู จากัดสิทธิ ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถดาเนินงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตาม ดูแล และเฝ้ าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ มีการ
บริ ห ารความเสี่ย งโดยการปรั บ ปรุ งเทคโนโลยี ร ะบบการเลี ย้ งไก่ ที่ ทัน สมัย โดยจัด สร้ างโรงเรื อ นระบบปิ ด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกันเชื ้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ ามาภายในเล้ าไก่ มี
การใช้ นโยบายและวิธีปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการเลี ้ยงสัตว์ และความเป็ นอยู่ที่ดีของสัตว์ตามมาตรฐานสากล การ
บริ ห ารการจัด การ ระบบสุข าภิบ าล และการด าเนิ นการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสุข อนามัย ของฟาร์ ม อี ก ทัง้ มี
มาตรการดูแลป้ องกันไม่ให้ เ กิ ด โรคระบาดในฟาร์ มเลีย้ งไก่ ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองจากกรมปศุสัต ว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ สถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก
และฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ นอกจากนี ้ยังได้ มีการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
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ระบาดของโรคให้ ทนั สมัยตลอดเวลา รวมทังมี
้ การประเมินหาปั จจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการ
จัดทาการเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning) เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้ เกิดการแพร่กระจาย
แม้ วา่ บริ ษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้ จากมาตรฐานการผลิต แต่อาจได้ รับผลกระทบทางอ้ อม
ซึง่ เป็ นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถในการก่อให้ เกิดรายได้
ของบริ ษัทฯ ด้ วยเช่นกัน สาหรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้ หวัดนกที่ผา่ นมานัน้ ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถ
ส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรู ปได้ แต่ในปั จจุบนั สถานการณ์ดงั กล่าวได้ กลับสู่ สภาวะปกติ สามารถส่งออก
ไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศญี่ปนที
ุ่ ่อนุญาตให้ นาเข้ าสินค้ าเนื ้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทังไก่
้ สดแช่แข็งและ
ไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ซงึ่ เป็ นต้ นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็ นสินค้ า
โภคภัณฑ์ เช่น ข้ าวโพด กากถัว่ เหลือง ปลาป่ น ซึง่ ราคาจะเปลีย่ นแปลงไปตามความต้ องการใช้ และปริ มาณของ
ผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบกับถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย
โดยปั จจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี ้ นอกจากความต้ องการใช้ เพื่ อการผลิตอาหารสัตว์แล้ ว ยังรวมถึง
ความต้ องการนาวัตถุดิบบางประเภทไปใช้ ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งกาไรในตลาดซื ้อขาย
สินค้ าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ า ซึ่งปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้อาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้ านอุปทาน
ของวัตถุดิบเหล่านี ้ มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรื อภัยธรรมชาติที่อาจทาให้ ผลผลิต
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ซึง่ สิง่ เหล่านี ้อยูเ่ หนือการควบคุมและคาดหมายของบริ ษัทฯ ทาให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยง
ที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตัวสูงขึ ้นจากที่บริ ษัทฯ ประมาณการไว้
ก็
ย่อมจะส่งผลกระทบทาให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนการผลิตทังอาหารสั
้
ตว์และเนื ้อไก่ที่สงู ขึ ้น
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความชานาญในการจัดซื ้อวัตถุดิบเหล่านี ้โดยเฉพาะ เพื่อทาการติดตามข่าวสาร
ที่เ กี่ ย วข้ อ งอย่างใกล้ ชิ ด รวมทัง้ จัดหาแหล่ง วัตถุ ดิ บที่ มีคุณ ภาพ และสรรหาวัตถุดิ บให้ มีป ริ ม าณเพี ยงพอ
ต่อความต้ องการใช้ ในการผลิต นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ จัดสร้ างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้ มาตรฐาน และ
มีขนาดใหญ่ เพีย งพอในการจัดเก็ บวัตถุดิบ เป็ นระยะเวลานาน ในกรณี ที่ มีการคาดการณ์ ว่าราคาวัตถุดิ บ
มีแนวโน้ มจะปรับตัวสูงขึ ้นในอนาคต อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังมีหน่วยงานวิจยั ในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคณ
ุ ภาพ
เท่าเทียมมาใช้ ในการผลิต รวมถึง มีการใช้ อนุพันธ์ ทางการเงิ นในการบริ หารความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบที่นาเข้ าจากต่างประเทศ สาหรับราคาอาหารสัตว์นนั ้ บริ ษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสัตว์ ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่เพิ่มขึ ้นได้ โดยการขออนุมัติการปรั บขึน้ ราคาจาก
กรมการค้ าภายใน ทังนี
้ ้อาหารสัตว์เป็ นสินค้ าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจาหน่าย ทาให้ การขอปรับราคา
ขายในบางคราวไม่เป็ นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ ้นของราคาวัตถุดิบ
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2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
ธุรกิจที่สร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ คือธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ โดยมีสนิ ค้ าหลัก ได้ แก่ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่
โดยราคาของสินค้ าเหล่านี ้ ถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปั จจัยที่สง่ ผล
กระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้ วยกาลังซื ้อ ความเชื่อมัน่ รวมถึงความต้ องการตามฤดูกาล ซึง่ หากปริ มาณผลผลิต
มีมากเกินกว่าอุปสงค์ของสินค้ า ย่อมส่งผลให้ ราคาสินค้ าปรับตัวลดลงต่ากว่าราคาคาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อ
รายได้ ของบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ ด้ วยการเพิ่มประเภท
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ นื อ้ ไก่ ใ ห้ มี ค วามหลากหลาย และเพิ่ ม มูลค่ า ในตัว สิ น ค้ า ให้ ส อดคล้ อ งตรงต่ อ ความต้ อ งการ
ของผู้บริ โภค แต่อย่างไรก็ตามสาหรับราคาลูกไก่มีชีวิต เนื ้อไก่ และชิ ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความควบคุม
และคาดหมายของบริ ษัทฯ ได้
2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มันเชือ้ เพลิง
ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะ
ความผันผวนของราคาน ้ามันในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิต และต้ นทุน
การขนส่งต้ องปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมของบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มันเชื อ้ เพลิงด้ วยระบบโลจิ สติกส์ โดยบริ ษัทย่อย
มีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง ที่ อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะทาให้ ต้นทุนการขนส่งของกลุม่ บริ ษัทลดลง เนื่องจาก
กลุ่ม บริ ษั ท สามารถลดระยะทางการขนส่ ง อาหารไก่ จ ากโรงงานอาหารสัต ว์ จ ากเดิ ม ที่ อ.บางปลากด
จ.สมุทรปราการ ไปยังฟาร์ มเลี ้ยงไก่ของกลุม่ บริ ษัทที่จงั หวัดชลบุรีได้ ซึง่ ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ สามารถลดต้ นทุนการ
ผลิตและการขนส่งได้ เป็ นอย่างมาก
2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
จึงมีความสาคัญ โดยต้ องเร่ งศึกษาและทาความเข้ าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภค (Consumer Behavior)
ทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ เพื่ อให้ สามารถผลิต สินค้ า ให้ ต รงต่อ ความต้ อ งการของผู้บ ริ โภคได้ อ ย่า ง
เหมาะสม รวมถึงตอบสนองความต้ องการ (Need) และสร้ างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคมาก
ที่สดุ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ มี หน่ว ยงานที่ ศึก ษาและติ ดตามแนวโน้ ม การเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมผู้บ ริ โภคทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศอยูต่ ลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ดังนันจึ
้ งมุ่งเน้ นการเก็บข้ อมูลผู้บริ โภคในเชิงลึก เพื่อนาผลการศึกษา
มาปรับปรุ งวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เกิดความหลากหลายและตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภค
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รวมถึงวางแผนด้ านการตลาด เพื่อเสนอเป็ นทางเลือกแก่ผ้ บู ริ โภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ บริ ษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการอีกทังสร้
้ างความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริ โภคได้ เป็ นอย่างดี
2.6 ความเสี่ยงจากการเปิ ดเสรีการค้ าและการก้ าวสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ ้น เพราะมีผ้ ปู ระกอบการในตลาดมากราย แต่ละรายก็เน้ นที่จะเพิ่มยอดขายและทา
กาไรให้ สงู ขึ ้น ประกอบกับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรู ปแบบในปี 2558 ย่อมส่งผล
ให้ มีความคล่องตัวในการเคลือ่ นย้ ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน รวมถึงการค้ าขายระหว่างประเทศที่จะมีขนาด
ใหญ่ขึ ้น ซึง่ ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ มีการนาสินค้ าจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ากว่าเข้ ามาขาย
ในประเทศ อี ก ทัง้ การเคลื่ อ นย้ า ยฐานการผลิ ต ไปสู่ป ระเทศที่ มี ค่ า แรงถู ก อัน จะกระทบต่ อ รายได้ และ
การดาเนินการของบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมความพร้ อมในการแข่งขันด้ านราคา คุณภาพ และสร้ างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดย
พัฒ นาเทคโนโลยี ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ สามารถผลิ ต สิ น ค้ าได้ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของผู้บ ริ โ ภคและเพี ย งพอ
ต่อความต้ องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความต้ องการของตลาดต่างประเทศ พร้ อมทังหา
้
แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ ได้ วตั ถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ มีการกระจาย
สินค้ าและเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย พร้ อมทังพั
้ ฒนารู ปแบบการจัดส่งให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยง
ด้ านการบริ หารเวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ มีรายการค้ าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ทังที
้ ่เป็ นการส่งออกและการนาเข้ า ดังนันบริ
้ ษัทฯ อาจได้ รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยในด้ านของการส่งออก หากเงินบาท
แข็งค่าขึ ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ ที่ลดลงเมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินบาท และในด้ านการนาเข้ าวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
อาหารสัต ว์ หากเงิ น บาทอ่อนค่า ลง ย่อมส่ง ผลต่อ ต้ น ทุน วัต ถุดิ บที่ สูง ขึน้ เช่ นกัน ประกอบกับ บริ ษัท ฯ ยัง มี
การนาเข้ าเครื่ องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ มีการบริ หารจัดการความเสีย่ งโดยใช้ เครื่ องมือทางการเงิน โดยมีนโยบายทาสัญญา
ซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าไว้ กบั สถาบันการเงินหลายแห่งสาหรับรายการค้ าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เพื่อคุ้มครองความเสีย่ งด้ านความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และยังทาให้ บริ ษัทฯ ทราบ
ถึ ง ต้ น ทุน การผลิต ที่ แ น่ น อน ช่ ว ยให้ ก ารก าหนดราคาขายมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึน้ และเป็ นหลัก ประกัน ได้
ในระดับหนึ่ง ว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับผลกาไรตามแผนที่คาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม การทาสัญญาดังกล่าวไม่ได้
ประกันว่าบริ ษัทฯ จะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ ในอัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
นันเป็
้ นสิง่ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างแม่นยาขณะที่ทาสัญญา
2.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานและกระแสเงินของบริ ษัทฯ
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การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงโดยการมีหน่วยงานที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบีย้
อย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย โดยการใช้
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินและสภาพคล่องที่เหมาะสมอีกทังเป็
้ นการ
ป้องกันความเสีย่ งของอัตราดอกเบี ้ยที่อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคต
2.9 ความเสี่ยงด้ านกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
การกีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจส่งออกไปยังหลายประเทศ ปั จจุบนั แม้ การ
กีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศโดยใช้ ระบบกาแพงภาษี ศลุ กากรได้ ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้ าเสรี โลก
แต่ประเทศผู้นาเข้ าได้ มีการกีดกันทางการค้ าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษี เกิดขึ ้น เช่น การกาหนดโควต้ า การเพิ่ม
มาตรการด้ านสุขอนามัย รวมทังการก
้
าหนดมาตรฐานการนาเข้ าให้ สงู ขึ ้น การที่จะเปิ ดตลาดใหม่หรื อขยาย
ตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระทาได้ ง่าย หรื ออาจจะต้ องใช้ ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ
มี น โยบายปกป้ องอุต สาหกรรมการปศุสัต ว์ ข องแต่ละประเทศไว้ การเปลี่ย นแปลงปั จ จัย ดัง กล่า ว อาจมี
ผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิต ยอดขายและความสามารถในการทากาไรในอนาคตของบริ ษัทฯ ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อมอย่างมีนัยสาคัญ อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
ส่งออกโดยรวม
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่ องการกีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่ อง
ของกฎระเบียบการค้ าระหว่างประเทศ เพื่อให้ มีข้อมูลและข่าวสารที่ทนั ต่อเหตุการณ์ อันจะได้ นามาศึกษาและ
พัฒนากลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจให้ ส อดคล้ องกับกฎระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ ตาม การกีดกันทางการค้ า
เป็ นความเสีย่ งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วา่ จะเกิดขึ ้นเมื่อใด ซึง่ การบริ หารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ ได้ รับผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้ อย่างครอบคลุม
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่กลุม่ บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ มีดงั นี ้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1.ที่ดิน
1.1 ที่ดินที่สาหรับโรงงานผลิต
-ชาแหละและแปรรูปเนื ้อไก่ จานวน 4 แปลง
จ.สมุทรปราการ รวมเนื ้อที่
46-1-85.25 ไร่
-ผลิตอาหารสัตว์ จานวน 23 แปลง
จ.สมุทรปราการและ จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่
290-1-92.50 ไร่
1.2 ที่ดินสาหรับฟาร์ มเลี ้ยงไก่
-จานวน 13 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่
736-1-11 ไร่
-จานวน 54 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่
3,596-1-36 ไร่
-จานวน 28 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่
2,269-0-79 ไร่
-จานวน 4 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่
1,824-0-76 ไร่
2.โรงงาน
2.1 โรงงานสาหรับผลิต
-ชาแหละไก่และผลิตสินค้ าสาเร็จรูป 1 แห่ง
จ.สมุทรปราการ
-ผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง จ.สมุทรปราการ
และ จ.ชลบุรี
2.2 โรงงานฟาร์ มเลี ้ยงไก่และโรงฟั กลูกไก่
- จานวน 188 หลัง จ.ชลบุรี
- จานวน 90 หลัง จ.ชลบุรี
- จานวน 7 หลัง จ.ชลบุรี
- จานวน 13 หลัง จ.ชลบุรี

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่า
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

155.58

ติดจานอง 4 แปลง กับสถาบันการเงิน
วงเงิน 327 ล้ านบาท

บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว์ เป็ นเจ้ าของ

87.55

ติดจานอง 23 แปลง กับสถาบันการเงิน
วงเงิน 675 ล้ านบาท

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

43.27

บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม เป็ นเจ้ าของ

137.72

บริษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

62.63

บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ

60.00

ติดจานอง 12 แปลง กับสถาบันการเงิน
วงเงิน 560 ล้ านบาท
ติดจานอง 46 แปลง กับสถาบันการเงิน
วงเงิน 319 ล้ านบาท
ติดจานอง 28 แปลง กับสถาบันการเงิน
วงเงิน 80 ล้ านบาท
ไม่มีภาระผูกพัน

บริษัทเป็ นเจ้ าของ

263.36

ติดจานองกับสถาบันการเงิน
วงเงิน 450 ล้ านบาท

บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว์ เป็ นเจ้ าของ

760.01

ติดจานองพร้ อมที่ดิน

บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม เป็ นเจ้ าของ
บริษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ
บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ
บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว์ เป็ นเจ้ าของ

803.48
244.74
124.05
157.48

ไม่มีภาระผูกพัน
ติดจานองพร้ อมที่ดิน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
3. เครื่องจักร
3.1 เครื่องจักรใช้ ในการผลิต
- ชาแหละและแปรรูป จานวน 69 ชุด
- ผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง จานวน 5 ชุด
3.2 เครื่องจักรใช้ ในฟาร์ มเลี ้ยงไก่
- ประเภทอุปกรณ์ในการฟั กลูกไก่
จานวน 20 ชุด
จานวน 202 ชุด
- ประเภทอุปกรณ์ในการเลี ้ยงไก่
จานวน 1 ชุด
จานวน 188 ชุด

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มุลค่า
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว์ เป็ นเจ้ าของ

456.39
147.66

ไม่มีภาระผูกพัน
ติดจานอง 4 ชุด วงเงิน 100 ล้ านบาท

บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ
บริษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

6.16
22.74

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหารสัตว์ เป็ นเจ้ าของ
บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม เป็ นเจ้ าของ

20.25
160.47

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

นอกจากทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ ของกลุม่ บริ ษัทข้ างต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าอาคาร
สานักงานเพื่อใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ และเช่าที่ดินเพื่อใช้ ทาฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และอาคารพักอาศัยของพนักงานจากผู้ให้
เช่าที่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ลาดับ
ระยะเวลาการเช่า
ประเภทการเช่า
ผู้ให้ เช่า
ที่
จานวนปี
วันเริ่มสัญญา
วันสิ ้นสุดสัญญา
1.
อาคารสานักงาน
บจก.ป. เจริญพันธ์อาหารสัตว์
3
1 สิงหาคม 2555
31 กรกฎาคม 2558
2.
ที่ดิน
บจก.ป. เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
20
1 สิงหาคม 2550
31 กรกฎาคม 2570
3.
ที่ดิน
บจก.ป. เจริญพันธ์ จี.พี. ฟาร์ ม
20
1 ตุลาคม 2546
30 กันยายน 2566
4.
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
บจก.ป. เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
3
1 สิงหาคม 2555
31 กรกฎาคม 2558
หมายเหตุ : 1. สัญญาเช่าอาคารสานักงานและที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสามารถต่ออายุ สัญญาเช่าได้ ภายใต้
เงื่อนไขของแต่ละสัญญา
2. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้ างอาคารพักอาศัยและฟาร์ มเลีย้ งไก่ที่มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้
ภายใต้ เงื่อนไขของแต่ละสัญญา หากไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ผู้เช่ายอมให้ ถือว่า สิ่งปลูกสร้ าง อาคาร อุปกรณ์และส่วน
ควบที่เป็ นส่วนประกอบของอาคารหรื อสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินที่เช่าตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่าทังสิ
้ ้น

4.2. นโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนให้ ครบวงจรในอุตสาหกรรมการผลิตเนื ้อไก่ ไม่ว่าจะเป็ นการผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ การชาแหละไก่ รวมทังการแปรรู
้
ปเนื ้อไก่ ซึ่งทาให้ บริ ษัท ฯ
สามารถควบคุมคุณภาพ และควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบริ ษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง นัน้ ถึงแม้ วา่ บริ ษัทฯ
จะถือหุ้นอยูเ่ พียงร้ อยละ 49 แต่บริ ษัทฯ ยังสามารถควบคุมการบริ หารงานที่สาคัญ เช่น การจัดหาวัตถุดิบเนื ้อไก่และไก่เนื ้อ
โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้จาหน่ายเนื ้อไก่ให้ กบั บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเป็ นผู้จาหน่ายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
กลุม่ บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย และ/หรื อ คดีความที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ และ
ไม่มีคดีความที่มิได้ เกิ ดขึน้ จากการดาเนินธุรกิ จปกติของบริ ษัทฯ มีเพียงคดีความที่เกิ ดจากการดาเนินธุรกิ จปกติของ
บริ ษัทฯ เช่น การฟ้ องร้ องลูกหนี ้การค้ าในคดีเช็ค เป็ นต้ น ซึ่งคดีความดังกล่าวไม่มีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของกลุม่
บริ ษัทที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท

:

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนื ้อไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0107537001471

โทรศัพท์

:

0-2473-8000

โทรสาร

:

0-2473-8398

Home Page

:

www.gfpt.co.th

เลขานุการบริ ษัทและสายงาน
นักลงทุนสัมพันธ์

:

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

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

:

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

ทุนจดทะเบียน

:

1,400,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

1,253,821,000 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว

:

1,253,821,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว :

หุ้นสามัญ
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้ อยละ 10
บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท

:

บริษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์ และฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
เพื่อผลิตและจาหน่ายไข่เชื ้อ

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0107537001463

โทรศัพท์

:

0-2473-8000

โทรสาร

:

0-2473-8398

Home Page

:

www.ktfeedmill.co.th

ทุนจดทะเบียน

:

400,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

400,000,000 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว

:

40,000,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว :

หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น

:

97.87%

ชื่อบริษัท

:

บริษัท จีพี บรีดดิง้ จากัด

ประเภทธุรกิจ

:

ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ เพื่อผลิตและจาหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อ

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105536132457

โทรศัพท์

:

0-2473-8000

โทรสาร

:

0-2473-8398

ทุนจดทะเบียน

:

200,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

200,000,000 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว

:

20,000,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว :

หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น

99.99%

:
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท

:

บริษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด

ประเภทธุรกิจ

:

ฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตและจาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ และลูกไก่พนั ธุ์ไข่

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105521016944

โทรศัพท์

:

0-2473-8000

โทรสาร

:

0-2473-8398

ทุนจดทะเบียน

:

350,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

350,000,000 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว

:

35,000,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว :

หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น

:

99.99%

ชื่อบริษัท

:

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด

ประเภทธุรกิจ

:

ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105524028536

โทรศัพท์

:

0-2473-8000

โทรสาร

:

0-2473-8398

ทุนจดทะเบียน

:

550,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

550,000,000 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว

:

55,000,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว :

หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น

99.99%

:
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท

:

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105525001496

โทรศัพท์

:

0-2473-8000

โทรสาร

:

0-2473-8398

ทุนจดทะเบียน

:

40,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

40,000,000 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว

:

400,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว :

หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น

:

99.99%

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็ จรูปแช่แข็ง

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ตาบลบางเสาธง กิ่งอาเภอบางเสาธง

บริษัทร่ วม

จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0115536003282

โทรศัพท์

:

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

โทรสาร

:

0-2315-4765

ทุนจดทะเบียน

:

100,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

100,000,000 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว

:

1,000,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว :

หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น

49.00%

:
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทร่ วม
ชื่อบริษัท

:

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนื ้อไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

77 หมูท่ ี่ 4 ตาบลห้ างสูง อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105551130397

โทรศัพท์

:

038-932-900

โทรสาร

:

038-932-999

ทุนจดทะเบียน

:

3,014,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ ว

:

3,014,000,000 บาท

จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว

:

30,140,000 หุ้น

ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว :

หุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น

49.00%

:

บุคคลอ้ างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ที่ตงั ้

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

:

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์

:

0-2229-2800

โทรสาร

:

0-2359-1259

Home Page

:

www.tsd.co.th

ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

:

-ไม่ ม-ี

ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

ที่ตงั ้

:

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์

:

0-2231-3980-7

โทรสาร

:

0-2231-3988

Home Page

:

www.amc-mri.com
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
หลักทรัพย์ ของบริษัท
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่า 1,400,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ ว
1,253,821,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
(ก) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วนการถือหุ้น
(1)
1) กลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษม
704,023,240
56.15%
2) บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
59,342,149
4.73%
3) NICHIREI FOODS INC.
56,716,050
4.52%
4) นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
41,860,000
3.34%
5) SOMERS (U.K.) LIMITED
38,153,500
3.04%
6) นายสมเกียรติ ลิมทรง
25,065,200
2.00%
7) นางเพียงใจ ชยาวิวฒ
ั น์กลุ
20,000,000
1.60%
8) NORBAX INC., 79
15,818,982
1.26%
9) NORTRUST NOMINEES LTD.
10,577,400
0.84%
10) กองทุนเปิ ดเค สตาร์ ห้ นุ ทุนคืนกาไร
8,889,400
0.71%
รวมผู้ถอื หุ้นใหญ่
980,445,921
78.19%
หมายเหตุ
(1) กลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษม มีจานวน 17 ราย (เป็ นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้ วยเรื่ อง การกาหนด
ลักษณะความสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตั ิการตามมาตรา 246
และมาตรา 247) โดยมีรายชื่อตามตาราง ดังนี ้
1)
2)
3)
4)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม

จานวนหุ้น (หุ้น)
222,795,100
220,000,000
180,000,000
22,794,100

สัดส่ วนการถือหุ้น
17.77%
17.55%
14.36%
1.82%
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นางปรานี ภาคสุข
น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
น.ส.วริ สรา ศิริมงคลเกษม
น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม
น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม
น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
นายพงศธร อิงโพธิ์ชยั
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม
นายณพล ศิริมงคลเกษม
นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จากัด *
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม

จานวนหุ้น (หุ้น)
11,391,930
10,100,000
6,368,100
6,031,600
5,982,700
5,000,000
4,390,000
4,134,080
2,979,930
2,000,000
54,500
1,000
200
704,023,240

สัดส่ วนการถือหุ้น
0.91%
0.81%
0.51%
0.48%
0.48%
0.40%
0.35%
0.33%
0.24%
0.16%
0.00%
0.00%
0.00%
56.15%

หมายเหตุ: * บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิว๊ ส จากัด ประกอบธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษมทังหมด
้

(ข) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 31ตุลาคม 2556 กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทมี่ ีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย
การจัดการหรื อการดาเนินงาน มีดงั นี ้
ลาดับที่

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละ

1

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

220,000,000

17.55

2

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

180,000,000

14.36

3

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

4,134,080

0.33

404,134,080

32.24

รวม
(ค) ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ agreement)
-ไม่มี7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา “ไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ประจาปี ตามงบการเงินเฉพาะของ
กิจการ หลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ นอกจากนี ้ การจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยูก่ บั กระแส
เงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวม”
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
ปี
2551(1) 2552(1) 2553
2554(2) 2555(2)
อัตรากาไรสุทธิ ต่อหุน้ – งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)
0.47
0.33
0.33
0.38 (0.31)
0.25
0.25
0.30
0.33
อัตราเงิ นปั นผลต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลต่อกาไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ(%)
53.14% 75.17% 91.71% 85.89%
หมายเหตุ:
(1) ข้ อมูลอัตราเงินปั นผลต่อหุ้นและอัตรากาไรสุทธิต่อหุ้น ในปี 2551 และปี 2552 มีการปรับปรุ ง เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการ
แตกพาร์ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็ น 1 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
(2) ข้ อมูลอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิงบเฉพาะกิจการปี 2554 และ ปี 2555 มีการปรับปรุ งใหม่ เนื่องจากบริ ษัทฯ
มีการใช้ มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษี เงินได้ มาปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรกในงวดบัญชีปี 2556
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจาก กาไรสุทธิ ประจาปี หลังหักภาษี เงินได้ และเงินสารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ต้ องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ และขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้ าง
ทางการเงิน และสภาพคล่องของแต่ละบริ ษัท โดยไม่ได้ มีการกาหนดอัตราขันต
้ ่าแต่อย่างใด
สาหรับงวดบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีรายได้ เงินปั นผลรับจากบริ ษัทย่อย
จานวน 30 ล้ านบาท และจากบริ ษัทร่วม จานวน 34.30 ล้ านบาท
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร (ข้ อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ : 1 - 11 คือ ผู้บริ หารของบริ ษัท ซึง่ กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มเติมด้ วยหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ
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การจัดการ
ในปี 2556 โครงสร้ างการจัดการของ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และ คณะผู้บริ หาร
8.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม(1)
ประธานกรรมการ
(1)
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม(1)
ประธานกรรมการบริ หาร รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการ
4. นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริ หาร
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
หมายเหตุ: - น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
- (1) เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท โดยกาหนดให้ กรรมการผู้มีอานาจ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ
- ข้ อ มูลของกรรมการและผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยที่ เ ป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อยตามเอกสารแนบ 2
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คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงของ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
กรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ ง
1. นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
(1)
2. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค(2)
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
หมายเหตุ: - นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
- (1) เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- (2) เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
กรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ ง
1. นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ: - นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการจานวน
7 ท่านดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ ง
1. นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
กรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการกากับดูแลกิจการ
4. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นายฐิ ติ
วรรณเชษฐ์
กรรมการกากับดูแลกิจการ
6. นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
กรรมการกากับดูแลกิจการ
7. นายนพรัตน์ ศรี จนั ทร์ *
กรรมการกากับดูแลกิจการ
หมายเหตุ: - นายนพรัตน์ ศรี จนั ทร์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
8.2 ผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ในปี 2556 คณะผู้บริ หารของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีจานวน 11 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
2. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม

ตาแหน่ ง
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและรองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ ายงานบริ หาร
3. นางปรานี
ภาคสุข
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
4. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อไก่เนื ้อ
5. นายกิตติชยั
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการผลิตและรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
6. น.ส.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชยั
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท
7. นายฐิ ติ
วรรณเชษฐ์
ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน
8. นายอาทร
เอื ้อพอพล
ผู้อานวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ
9. นายดนัย
บุญเจริ ญสุขพิศาล ผู้อานวยการฝ่ ายขายในประเทศ
10. นายธีระศักดิ์
เปี่ ยมสุภคั พงศ์
ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
11. นางสาวรัชนีกร ปวิตรปก
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี
หมายเหตุ: - นิยามผู้บริ หารของบริ ษัท กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้ วยหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ
- ข้ อมูลของผู้บริ หารของบริษัทและบริ ษัทย่อยทีเ่ ป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตัง้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ ชัย ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา
89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2551 เป็ นต้ นมา โดย
ข้ อมูลของเลขานุการบริ ษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1
สาหรับรายละเอียดข้ อมูลโครงสร้ างการบริ หาร คุณสมบัติ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ การเข้ าประชุม และค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท ปรากฎภายในรายงานการกากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารที่เป็ นตัวเงิน ปรากฏภายในรายงานการกากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ และผู้บริ หาร ของบริ ษัทฯ นัน้ ไม่มี
8.5 บุคลากร
บริ ษัทฯ มีพนักงานทังหมด
้
4,467 คน โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจานวนทังสิ
้ ้น 952.75
ล้ านบาท ซึง่ ผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทฯ รวม 993.24 ล้ านบาท โดยมี
รายละเอียดตามตารางดังนี ้

ปี 2556

พนักงานปฏิบตั ิการ/บริการ (คน)
พนักงานบริหาร (คน)
พนักงานในสานักงานใหญ่ (คน)
รวม (คน)
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ลบ.)

GFPT
บริษัท KT
ธุรกิจผลิต
ธุรกิจผลิต
เนื ้อไก่แปรรูป อาหารสัตว์ และ
ผลิตไข่เชื ้อ
4,308
1,068
49
13
110
339
4,467
1,420
952.75
537.49

บริษัท GP
ธุรกิจฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์
136
4
5
145
26.40

บริษัทย่อย
บริษัท FKT
ธุรกิจฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
และโรงฟั กไข่
1,124
19
24
1,167
113.83

บริษัท MKS
ธุรกิจฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่เนื ้อ
1,431
26
1,457
216.33

บริษัท GFF
ธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป
333
23
133
489
99.19

ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่เคยมีข้อพิพาททางด้ านแรงงานแต่อย่างใด และสาหรับนโยบายในการพัฒนา
ความรู้ศกั ยภาพของพนักงาน ปรากฎรายละเอียดภายในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้ อ การเคารพสิทธิมนุษยชน
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9. การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่าระบบการบริ หารจัดการที่ดี
การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอานาจ เพื่อให้
การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และ มีความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ฯ ในระยะยาว
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ภายใต้ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้ อกาหนดขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจสาหรับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และกาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้
เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการดาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ หรื อกฎหมาย
คณะกรรมการกาหนดให้ มกี ารติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดอี ย่างสม่าเสมอ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกากับดูแลกิ จการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทังภายใน
้
(Intranet) และได้ แสดงให้ สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ การกากับดูแลกิจการ
การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ ของตน โดยครอบคลุมสิทธิ ขนั ้
พื ้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปั นผล
สิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้
ถือหุ้นล่วงหน้ า สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการบริ ษั ทฯ การกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ในปั จจัยพื ้นฐานของบริ ษัทฯ อันได้ แก่ การแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ และหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้ น
คณะกรรมการกาหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้ สิทธิในการได้ รับ
ทราบข้ อมูลข่าวสารที่มีนยั สาคัญของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ ทัน กาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ คาวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นช่องทางที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
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1.2 การประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของ
บริ ษัทฯ และหากมีความจาเป็ นเร่งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรื อกฎหมาย
ที่ใช้ บงั คับจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย
กาหนดให้ ภายในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี ้แจงรายละเอียดขันตอนการลงทะเบี
้
ยนและเอกสารที่ใช้ ในการลงทะเบียน
สาหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงกาหนดให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค พร้ อมจัด
ให้ มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ ลว่ งหน้ า 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อ
เป็ นการอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่
กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบตั ิที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทังยั
้ ง
คานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.2.1 การดาเนินการก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรั บการ
พิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ รวมถึงการส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระการประชุม เป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด และได้ เปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างทัว่ ถึง ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
2) บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกาหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้ าประชุม
และรั บเงิ นปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบทันทีภายในวันที่ มีการ
ประชุมคณะกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท าหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น และเอกสารประกอบการประชุ ม ทัง้ ในรู ป แบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้ วน รวมถึง ข้ อมูลที่เกี่ยวกับ วัน
/ เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็ นแต่ละวาระพร้ อมระบุถึงคาชีแ้ จง เหตุผลประกอบ ความเห็น
คณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ ในการพิจารณา พร้ อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด กฎเกณฑ์
และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติในแต่ละวาระการประชุม
4) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมอย่างเพียงพอ บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้ จัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็ นชุดเดียวกับที่ได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้ าเป็ นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด อีกทังให้
้ มีการลงโฆษณาคาบอกกล่ าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้ า 8 วันก่อนการประชุม
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1.2.2 การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ กาหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่ วมประชุม
โดยจัดเตรี ยมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และสามารถเดินทางไปได้ สะดวก (มีรถโดยสารประจาทางผ่าน)
2) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และจัดระบบการตรวจสอบ
เอกสารที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน
3) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิออกเสียงด้ วยการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น
หรื อ กรรมการอิสระ เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. (แนะนาให้ ใช้ )
และ ค. (สาหรับ Custodian) แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทังได้
้ ระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน คาแนะนา
ขันตอนการมอบฉั
้
นทะให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบไว้ อย่างชัดเจน และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์ โหลดหนังสือมอ บฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย
4) บริ ษัทฯ จัดให้ ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์ โค้ ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ทัง้ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว และความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ ของข้ อมูล
5) บริ ษัท ฯ ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษั ท กรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ า หน้ าที่ บริ ห าร กรรมการผู้จัดการ ประธาน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริ หารระดับสูงสุดฝ่ ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคาถามในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ อง
6) บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็ นอิสระ) ทาหน้ าที่ผ้ แู ทนของที่ประชุมเพื่อเป็ นสักขีพยาน
ในการตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญหรื อวิสามัญผู้ถือหุ้น
7) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตังกรรมการ
้
เป็ นรายบุคคล
8) บริ ษัท ฯ แจ้ งหลัก เกณฑ์ ที่ ใช้ ในการด าเนิ นการประชุมผู้ถือ หุ้น ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิ การออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตังแต่
้ เริ่ ม
ประชุม
9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และตังค
้ าถาม
ต่อที่ประชุม ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและ
โปร่งใส
11) บริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญในที่ประชุม
อย่างกะทันหัน
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1.2.3 การดาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริ ษัทฯ จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสาคัญถูกต้ องและครบถ้ วน เพื่อนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
3) บริ ษัทฯ เผยแพร่ การบันทึกภาพพร้ อมเสียงในลักษณะสื่อวี ดิทศั น์ แยกเป็ นแต่ละวาระ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบย้ อนหลังได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคล ล่วงหน้ าเป็ นเวลา
3 เดือนก่อนวันสิ ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 และเมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคล หรื อส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น.
ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และ
ผู้รับมอบฉันทะ รวมจานวน 221 ราย เป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 789,859,258 หุ้น คิดเป็ น 63.00% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
จากการดาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยด้ วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่ นระดับ “ดีเยี่ยม”
อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังได้ มี การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30 น. ณ
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุ งเทพฯ 10150 มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะ รวมจานวน 294 ราย เป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 912,517,140 หุ้น คิดเป็ น 72.78% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังรายใหญ่
้
และรายย่อย และ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ ดาเนินการ ดังนี ้
2.1 มาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้ กาหนดนโยบายการเก็บรักษาข้ อมูล การใช้ ข้อมูลภายใน และการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งจะมอบ
ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงานเมื่อแรกเข้ าทางาน โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
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 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องเก็บรักษาข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้ อมูลความลับเกี่ยวกับ

บริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ของบริ ษัทฯ ไว้ อย่างเข้ มงวดที่สดุ และอยู่ในวงจากัด โดยไม่เปิ ดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้ อง
ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ หรื อใช้ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้ จะเกษี ยณอายุ ลาออก
หรื อสิ ้นสุดการทางานกับบริ ษัทฯ แล้ วก็ตาม เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
 บริ ษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศอย่างเข้ มงวด เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญถูกเปิ ดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน นาข้ อมูลภายใน ของบริ ษัทฯ
ไปใช้ ในทางมิชอบ
 บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ า มาเกี่ ยวข้ องหรื อมีโอกาสได้ ล่ว งรู้ ข้ อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษั ทฯ ต้ องลงนามใน

ข้ อตกลงการรักษาความลับข้ อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลเหล่านันจะใช้
้
ความระมัดระวัง
รักษาความลับและข้ อมูลภายในทานองเดียวกับบุคลากรของบริ ษัทฯ
 การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจต้ องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริ ษัทฯ ที่มีอานาจหน้ าที่ เมื่อได้ รับคาถามเกี่ยวกับ

ข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ ควรแนะนาให้ ผ้ ถู ามติดต่อไปยังผู้มีหน้ าที่เปิ ดเผย
ข้ อมูล
 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ห้ ามนาข้ อมูลภายในของ

บริ ษัทฯ งบการเงิน หรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อันนามาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่ได้ ลว่ งรู้ ข้อมูลภายในที่

สาคัญ ห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และ
ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว (Blackout Period)
 หากพบว่ากรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ที่ได้ ลว่ งรู้ข้อมูลภายในที่สาคัญ คนใดกระทาผิดวินยั หรื อมีความประพฤติ

ที่สอ่ ไปในทางที่จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสือ่ มเสียและความเสียหาย จะได้ รับโทษตังแต่
้ การตักเตือน การตัดค่าจ้ าง
การพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง
 บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร (ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึง

จานวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้ าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้ แจ้ งให้
เลขานุการบริ ษัทรับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ น
รายบุคคล เพื่อนาเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือ
ครองหลักทรัพย์ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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โดยในปี 2556 ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องมีการซื ้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ ข้อมูลภายใน
2.2 การกากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้ งกับ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนั ้ อาจเกิดขึ ้นได้ หลายรูปแบบ ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
โดยปราศจากผลประโยชน์สว่ นตนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดแนวทางที่ทกุ คนพึงถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า คูค่ ้ าของบริ ษัทฯ
หรื อจากบุคคลใด อันเนื่องจากการทางานในนามบริ ษัทฯ
2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกานัล สิทธิ ประโยชน์พิเศษ ในรู ปแบบใดๆ แก่ลกู ค้ า คู่ค้าของบริ ษัทฯ
หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้ นการให้ การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม
ส่วนลดการค้ า และโครงการส่งเสริ มการขายของบริ ษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวนี ้ ได้ ถกู นาไปใช้ เป็ นพื ้นฐานการ
กาหนดนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตของบริ ษัทฯ
2.2.3 การดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ไปมีสว่ นร่ วมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีอานาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ อันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร ยกเว้ นการดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากาไร ทังนี
้ ้ การดารงตาแหน่ง ดังกล่าว จะต้ อง
ไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งงาน
ในบริ ษัทฯ ไปใช้ อ้างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอก
2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทาธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และเวลาทางานของ
บริ ษัทฯ และห้ ามประกอบธุรกิจหรื อมีสว่ นร่วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่วา่
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม
2.2.5 การทาธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทาธุรกิ จใดๆ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน นันมี
้ สว่ นได้ สว่ นเสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าทารายการ อีกทังห้
้ าม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการหรื อกระทาการใดๆ ในนาม
บริ ษัทฯ ผู้ทารายการในนามบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริ หาร และ
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พนัก งานหรื อ ไม่ ก่ อ นท ารายการ เพื่อ ป้ องกัน ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ อาจเกิ ด ขึน้ ทัง้ นี ้ นิ ย ามของ
ความสัมพันธ์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน” ภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2.2.6 การทารายการระหว่ างกัน
ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ จะดูแลให้ การเข้ าทารายการระหว่างกันทุกรายการจะต้ องผ่านการ
พิจารณา และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริ ษัท ตามลาดับ โดยการ
พิจ ารณารายการที่ เ กี่ ยวโยงกัน เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไขและวิ ธี ก าร ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือ
เสมือนหนึ่งเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length Basis) และคานึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และให้ มี
การทารายการระหว่างกันไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
2.3 การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้ าที่รายงานการมีสว่ นได้ เสียของ
ตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องที่เข้ าข่ายการมีสว่ นได้ เสีย รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มาและ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ยดึ แนวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิทุกครัง้ ก่อนทา
รายการ โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมพิจารณา หรื อไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระที่เกี่ ยวกับการมีสว่ นได้
เสียของตน ซึ่งเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รวบรวมและจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ แก่ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งทราบ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการให้ ความสาคัญในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั
บริ ษัทฯ โดยได้ มีการกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น :

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการสร้ างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึง
สภาวะความเสีย่ งในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้ เกิดการเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว

พนักงาน :

บริ ษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรม มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่าเสมอ มีคุณ ภาพชี วิ ตที่ดี มี การดูแ ล
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน และเคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานทุกคน
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บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มั่นใจว่าสินค้ ามี
คุณ ภาพได้ ม าตรฐาน ในระดับ ราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ลูก ค้ า มี ค วามพึง พอใจอย่า งสูง สุด
ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน รวมทังยั
้ งจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด และด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต

คู่ค้า :

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือซึ่งกัน
และกัน และจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลมิให้ มีการนาข้ อมูลของคูค่ ้ าไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อ
ดาเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการคัดเลือกคูค่ ้ าที่มีความโปร่งใส เป็ นธรรม

เจ้ าหนี ้ :

บริ ษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่ อนไข ข้ อกาหนดของสัญญา และพันธะทางการเงิ นอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค ้าประกันต่างๆ รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้

คู่แข่ ง :

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริ มการแข่งขัน
ทางการค้ าอย่างเสรี ไม่กระทาผิดกฏหมายหรื อขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่ค้า
ในทางเสือ่ มเสียโดยไม่มีข้อมูลจริ ง

ชุมชน สังคม : บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
และสิ่งแวดล้ อม ควบคู่กับการเติบโตของบริ ษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริ มให้ คนในองค์กรตระหนักถึงการดูแล
พัฒนา สร้ างจิตสานึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม รวมถึงรับฟั งความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้ เกิดแนวทางร่ วมกันในการ
ดาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืนเคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ มีกิจกรรมด้ าน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งได้ เผยแพร่ อยู่ใน รายงาน
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Report )

3.2 ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด หรือ ข้ อร้ องเรียน (Whistle-Blowing Service)
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดังนี ้
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 ติดต่ อกรรมการอิสระ
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

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

 ติดต่ อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

boardofdirectors@gfpt.co.th
0 2473 8398
กรรมการบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

 ติดต่ อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

cgcommittee@gfpt.co.th
0 2473 8398
กรรมการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

สาหรับพนักงาน บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยน โดยพิจารณาว่าเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยนเข้ า
ข่ายเป็ นเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิดหรื อไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ กาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทาผิด
นันๆ
้ ได้ อย่างเป็ นธรรม และถูกต้ อง โดยพนักงานสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อเสนอข้ อคิดเห็นได้ โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของบริ ษัท ฯ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริ ษัท ฯ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ ผู้ร้องเรี ยน
หรื อผู้ที่แจ้ งเบาะแส บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการเก็บข้ อมูลร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และได้ กาหนดขันตอนการรั
้
บเรื่ องและการ
สอบสวน ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้ เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวข้ องด้ วยเท่านัน้ โดยฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้รวบรวมข้ อ
ร้ องเรี ยน และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง เพื่อพิจารณาต่อไป
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โดยในปี 2556 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทาผิดทุจริ ต (Fraud) หรื อการกระทาผิดจริ ยธรรม หรื อเกิดกรณี
เกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริ ษัท ฯ อันเนื่องมาจากการบริ หารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หารลาออก อันเนื่องมาจากการกากับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริ ษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทังในเรื
้ ่ อง
แรงงาน สิทธิของผู้บริ โภค และการดาเนินธุรกิจการค้ าแต่ประการใด
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
4.1 นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยในปี 2556 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ไม่มีประวัติการส่งรายงานตามมาตรา 56 ทัง้ แบบ
56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและรายปี
้
ล่าช้ า
4.2 ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่
ข้ อมูลทังในรู
้ ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
2) รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th)
4.3 นโยบายการให้ ข้อมูลข่ าวสาร หรือให้ สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่ อสาธารณชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ข้อมูลข่าวสาร สือ่ โฆษณา หรื อสือ่ ประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน เป็ นธรรม ไม่บิดเบือนความจริ ง โดย
มุ่งเน้ นการสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน ทันเวลา และเท่า
เทียมกัน
4.4 หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
บริ ษัทฯ จัดตัง้ หน่ วยงานนั กลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่รับผิดชอบในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ การประชุมแถลงข้ อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่ วมนักวิเคราะห์ การประชุมทาง
โทรศัพท์ การทาโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ จัดทาคาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A) เป็ นรายไตรมาส เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจผล
ประกอบการได้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งการให้ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ต้ องอยู่บนพื ้นฐานข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปฏิบตั ิด้วยความ
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ระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ ข้อมูลข่าวสารหรื อให้ สมั ภาษณ์ ต่อสื่อมวลชนหรื อต่ อ
สาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรื อพาดพิงบริ ษัทฯ ไม่วา่ ในด้ านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที่ โทรศัพท์ 0-2473-8000 หรื อที่ www.gfpt.co.th หรื อ ที่อีเมล์
ir@gfpt.co.th
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ให้ แก่ นักลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้
และจัดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลซึง่ ได้ รับการประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับ ดี โดยกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ สรุปได้ ดงั นี ้
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2556
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
การเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit)
การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow)
การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow)
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)

จานวนครัง้
4
3
4
4
46

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนอย่างน้ อยห้ า (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และ มีสดั ส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทังคณะ
้
(ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่ ทจ.4/2552)
4) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ โดยประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายอย่างน้ อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้ อย 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
อย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทฯดาเนินการอยู่ โดยไม่จากัดเพศ
เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่นๆ
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5) ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็ นบุคคล
เดียวกับกรรมการผู้จดั การ
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีกรรมการจานวนทังหมด
้
9 ท่าน ประกอบด้ วย
 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
 กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
 กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริ ษัท ต้ องมี คณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ม เติม โดย พระราชบัญญัติ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551;
ข้ อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่ อง การกาหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
2) กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้ าใจในลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และ
อุตสาหกรรมที่บริ ษัทฯ ดาเนินกิจการอยู่ อีกทังมี
้ ประวัติการทางานดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และจริ ยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริ ษัทต้ องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทมหาชน ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริ ษัท
4) กรณีที่กรรมการบริ ษัทมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทอื่นที่มิใช่บริ ษัทย่อย หรื อ บริ ษัทร่วม
จะต้ องรายงานข้ อมูลการดารงตาแหน่งให้ บริ ษัทฯ ทราบด้ วย
5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต้ องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศแก้ ไข
เพิ่มเติม ซึง่ อาจมีในอนาคต โดยกาหนดให้ เข้ มข้ นกว่าข้ อกาหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่ องสัดส่วนการ
ถือหุ้น (ก.ล.ต. กาหนดร้ อยละ 1)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับ
บริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
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3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ ในลักษณะ ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ที่มี มูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใด
จะต่ากว่าตามวิธีการคานวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยให้
นับรวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้ วย
5) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยนับ
รวมผู้ที่เกี่ ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั
และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรื อผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้ รับ ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถื อ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วยทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ภายหลัง
ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ ( Collective
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนันเป็
้ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน
5.1.4 คุณสมบัติตาแหน่ งประธานคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายให้ ประธานคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) เป็ นผู้มีอาวุโส
2) เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ
3) เป็ นที่ยอมรับของกรรมการ
5.1.5 วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ ออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน
3 ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
ต่อไปได้
โดยการแต่ ง ตัง้ กรรมการบริ ษั ท ผู้ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ จะต้ องผ่ า นกระบวนการพิ จ ารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้ ว ย กรรมการอิสระจานวน 3 ราย จากจานวนคณะกรรมการ
สรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
จานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการที่ครบกาหนดวาระ และคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณานาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยบริ ษัทฯ มีการเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเป็ นรายบุคคล โดย
บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดเรี ยงตามลาดับ จะเป็ นผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท โดยจะแต่งตังเท่
้ าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในกรณี ที่ ตาแหน่ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึง คราวออกตามวาระให้ ค ณะกรรมการเลือ กบุค คล ซึ่ง มี
คุณสมบัติและไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า สองเดือน โดย
กรรมการที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้ การแต่งตัง้
ดังกล่าวต้ องผ่านมติอนุมตั ิของคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
5.1.6 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี ้
1) คณะกรรมการมีหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย
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2) ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นหัวหน้ าและผู้นาคณะ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในการบริ หารจัดการ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
 บริ หารจัดการและควบคุมการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
 พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิ จต่างๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
 มีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันบริ ษัทฯ ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของ
บริ ษัทฯ เรื่ องอานาจอนุมตั ิดาเนินการ
 การดาเนินการใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ
การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อ
มอบอานาจช่วง ที่ทาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สามารถอนุมติรายการ
ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับทางบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5.1.7 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการแยกตาแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การออกจากกัน ดังนี ้
1) ประธานกรรมการ
 เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัทในการกาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงกากับ
ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงาน
ที่กาหนดไว้
 เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
 เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง
2 ฝ่ าย เท่ากัน
2) กรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษัทนามาปฏิบตั ิให้ สมั ฤทธิ์ผล
ดังนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
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5.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ ครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) ดูแลและจัดการให้ การดาเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรั บผิดชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นต้ น
3) กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริ หารเงินทุน การบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ
และกากับดูแล
4) ติดตามและดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสาคัญ เช่น การอนุมตั ิใช้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
การกู้ยืม การค ้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น โดยให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับหรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
6) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินก่อนนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) จัดให้ มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
8) จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง ทังด้
้ านการดาเนินงานและการรายงานทางการเงิ น ที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถประเมิน ติดตาม และบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญได้
9) กากับดูแลให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และเพียงพอ และจัด
ให้ มีช่องทางการสือ่ สาร กับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หาร ฝ่ ายจัดการ
และกาหนดแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการ
กากับดูแลกิจการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระ เป็ นส่วนใหญ่
11) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และให้ มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
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12) จัดให้ มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทังพนั
้ กงาน กรรมการและ
ผู้บริ หาร อย่างต่อเนื่อง
13) คณะกรรมการมีอานาจกาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
14) คณะกรรมการมีอานาจที่จะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่
แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอานาจนันจะต้
้
องอยู่ในภายใต้ ขอบเขตแห่งอานาจของคณะกรรมการ และ
กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน
5.3 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรื่ องที่ต้องอาศัยความเป็ น
กลางในการวินิจฉัย อีกทังได้
้ กาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยกาหนดให้
สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระอีกด้ วย
ปั จจุบนั บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยจานวน 3 ชุด คือ
1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและบริ
้
หารความเสีย่ ง
(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่าง
น้ อย 1 ท่าน ต้ องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
(4) คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัท ฯ จานวน 1 คน ทาหน้ าที่
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง
วาระการดารงตาแหน่ ง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ
และบริ หารความเสีย่ งที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระ
การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงว่า งลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง โดยกรรมการตรวจสอบ
และบริ หารความเสีย่ ง ที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ด้ านการรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูล และการสอบบัญชี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการ
ดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์ สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และดูแลการบั นทึกบัญชีให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และ
โปร่งใส
3) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ และให้ ความเห็นใน
หัวข้ อต่างๆ เช่น
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และระบบบริ หารความเสีย่ ง
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการทารายการระหว่างกัน
 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามกฎบัตร
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคล ที่มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เพื่อทาหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมถึง
การเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีได้
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5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
6) ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ด้ านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังในระดั
้
บนโยบาย และระดับการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทังขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่
้
วยงานตรวจสอบภายใน
3) จัดให้ มี การสอบถามประสิ ทธิ ผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมิ นอิ สระจากภายนอกองค์ กร
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้ อยในทุก 5 ปี
4) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และงบประมาณที่ใช้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
5) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้ าย เลิกจ้ างผู้
ตรวจสอบภายในได้
ด้ านการบริหารความเสี่ยง
1) เสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง
ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านราคาสินค้ า
ความเสีย่ งจากตลาด ความเสีย่ งจากอัตราแลกเงิน ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง และความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
2) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสีย่ ง ตามนโยบายบริ หารความเสีย่ งที่กาหนด
3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิ ผลของระบบและการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
4) ทบทวนและแก้ ไขคู่มือการบริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิประจาทุกปี
ด้ านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง เพื่ อให้ ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมขององค์กร และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
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4) จัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
อย่างน้ อย 3 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัท ฯ จานวน 1 คน ทาหน้ าที่
เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ ง
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระ
การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
่ในตาแหน่งได้ เพี ยงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(1) ทบทวนโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ มีความเหมาะสมกับความจาเป็ นเชิงกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประธานกรรมการบริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
(3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลัน่ กรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท ในกรณีที่มีตาแหน่ง
ว่างลง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(4) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
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(5) ก าหนดนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่ งใส และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี
(6) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร ให้ มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
(7) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทารายงานการ
กาหนดค่าตอบแทน ไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
(8) กาหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หาร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(9) จัด ท าแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง และความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารที่ เ หมาะสม ส าหรั บ ต าแหน่ ง ประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้มีอานาจในการจัดการ และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(10) กาหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจาทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
(11) จัดให้ มีประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร เป็ นประจาทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(12) จัดให้ มีการประเมิ นผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้ วยตนเอง เป็ น
ประจาทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(13) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
(14) จัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย ปี ละ 2 ครัง้
5.3.3 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการก
้
ากับดูแลกิจการ
(2) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ จานวน 7 คน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน ผู้บริ หารหรื อ
ตัวแทนจากพนักงานจานวนอย่างน้ อย 2 คน
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการสามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ
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วาระการดารงตาแหน่ ง
(1) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกากับดูแลกิจการ ที่พ้น
ตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท อีกได้
(2) กรรมการกากับดูแลกิจการ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยจะ
ครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท
(3) กรณีทตี่ าแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการ โดยกรรมการกากับดูแลกิจการ ที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนัน้
จะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ด้ านการกากับดูแลกิจการ
(1) กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
(2) กากับดูแล ให้ คาปรึ กษา ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ และคู่มือจริ ยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
(4) เสนอแนะข้ อ ก าหนดที่ เกี่ ย วกับหลักการก ากับ ดูแ ลกิ จ การในการดาเนิ น ธุร กิ จ แก่ ก รรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน
(5) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์เรื่ องนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีให้ พนักงานในองค์กรทราบ
(6) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
ด้ านจรรยาบรรณธุรกิจ
(1) จัดทาคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(2) กากับดูแล ให้ คาปรึกษา ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
(4) เสนอแนะข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจแก่กรรมการ

ผู้บริ หาร

และพนักงาน

(5) รับเรื่ องร้ องเรียนการกระทาที่อาจจะฝ่ าฝื นจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทังด
้ าเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง ชี ้แจงข้ อซักถาม
และตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
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(6) ดูแ ลการสร้ างจิ ตสานึกและการอบรมพนั ก งาน ให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจจริ ย ธรรมธุ รกิ จ และเสริ ม สร้ างให้
พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ
(7) รายงานเกี่ยวกับจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการ
พิจารณา ในกรณีที่มีเรื่ องสาคัญ ซึ่งกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ รวมทังให้
้ ความเห็นในแนวปฏิบตั ิและ
ข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขตามความเหมาะสม
5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 การเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุมเป็ นประจาทุกเดือน โดยมีการกาหนดตารางการประชุมไว้ ลว่ งหน้ าตังแต่
้
เดือนมกราคมของทุกปี และกาหนดให้ เป็ นวันพฤหัสบดีสดุ ท้ ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี ) โดย
หน่วยงานเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งกาหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า อย่างไรก็ตาม การ
กาหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ขึ ้นอยูก่ บั ความสาคัญของวาระการประชุม ที่จะต้ อง
นาเข้ าพิจารณา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะส่งรายงานผลการดาเนินงานให้ คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้ มีการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการ
สามารถกากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
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ในปี 2556 ที่ผา่ นมา กรรมการได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้

ประชุมผู้ถือหุ้น
(สามัญและวิสามัญ)

คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมในปี 2556

รวม 11 ครัง้ รวม 4 ครัง้ รวม 2 ครัง้ รวม 2 ครัง้ รวม 2 ครัง้
1

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

2

นายวิรัช

ประธานกรรมการบริษัท

-

-

-

2/2

11/11

-

-

-

2/2

11/11

-

2/2

2/2

2/2

11/11

4/4

2/2

2/2

2/2

11/11

3/4

2/2

-

2/2

11/11

4/4

2/2

-

2/2

11/11

-

-

-

2/2

7

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ ห าร
ความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริหาร

8

น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท

11/11

-

-

-

2/2

9

นายสุจิน

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ

11/11

-

2/2

2/2

2/2

3

4

5

6

ศิริมงคลเกษม

11/11

ศิริมงคลเกษม
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5.4.2 การพิจารณากาหนดวาระการประชุม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัดการ ร่ วมกันพิจารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูให้ แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้ นาเข้ ารวมไว้ แล้ ว โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอ
เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เข้ าสูว่ าระการประชุม
5.4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประชุม และข้ อมูลที่
จาเป็ นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนการประชุม
เพื่อให้ กรรมการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูล
5.4.4 การดาเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดาเนินการประชุม
5.4.5 การเชิญฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการเชิ ญฝ่ ายจัดการระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ รายละเอีย ด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้ จกั ผู้บริ หารระดับสูงสาหรั บใช้ ประกอบการพิจารณา
แผนสืบทอดงาน
5.4.6 การเข้ าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริ ษัท ผู้บริ หาร
อื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้ มีความเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
5.4.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารได้ มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่อ
อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อ ยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และควรแจ้ งให้ กรรมการ
ผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย (ไม่น้อยกว่าปี ละ 3 ครัง้ )
5.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.5.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้ อยู่ใน
ลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็ นธรรม และสอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ ข้อมูลผลสารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการที่มีก ารจัดทาขึน้ ประกอบการพิจารณาเพื่อ ให้ ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เทียบเคียงได้
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 9 ท่าน เป็ นจานวนเงินรวม 4,225,000 บาท ในรู ปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ กรรมการ
บางท่ า นยัง ได้ รั บ ค่า ตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่ง เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ย จ านวน 0.52 ล้ า นบาท โดย
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

กรรมการและ
กรรมการอิสระ
บมจ. จีเอฟพีที
520,000

กรรมการ
บริ ษัทย่อย

รวม

130,000

650,000

1.

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

2.

นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

455,000

130,000

585,000

3.

นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

455,000

130,000

585,000

4.

นพ.สาธิต

กรเณศ

520,000

-

520,000

5.

นายปารเมศ

เหตระกูล

455,000

-

455,000

6.

นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

455,000

-

455,000

7.

นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชยั

455,000

130,000

585,000

8.

น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

455,000

-

455,000

9.

นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

455,000

-

455,000
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5.5.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนผู้บริ หารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริ หารต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทความรั บผิดชอบของ
ตาแหน่งงาน สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่โปร่ งใส
และเปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริ ษัทชันน
้ าในประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูล
ผลสารวจค่าตอบแทนผู้บริ หารที่มีการจัดทาขึ ้น
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้ กับผู้บริ หาร จานวน
10 ท่าน รวมทังสิ
้ ้น 32,436,122 บาท (ไม่รวมผู้จดั การฝ่ ายบัญชี)
5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้ มีการประเมินคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้ มี การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริ ษัท เป็ น
ประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้ แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย1 มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการ เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และส่งเสริ มให้ มีการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ในประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และ
ผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ มีดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ

1

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ(แบบองค์คณะ) ศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, พฤศจิกายน 2550
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5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
7) ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ เป็ นประจาทุกปี ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อ
ประเมินถึงการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน
และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนาผล
การประเมิ น ไปหารื อ ในที่ป ระชุม คณะกรรมการ ทัง้ นี ส้ าหรั บข้ อ เสนอแนะต่า งๆ ที่ ได้ รับ จากการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะนามาใช้ ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทางานของคณะกรรมการ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดในการกากับดูแลกิจการ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
ประจาปี 2556 โดยอ้ างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับที่ดี อีก
ทัง้ บริ ษัทฯ ได้ นาผลประเมินและข้ อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้ ดียิ่งขึ ้น
5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่ อย
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้ ในหัวข้ อเกี่ยวกับ ความเป็ นผู้นา บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบ การกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิ การ
ประชุมคณะกรรมการ การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็ นประจาทุกปี ในช่วงเดือน
มกราคมของทุกปี เพื่อประเมินถึงการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้
ประธานกรรมการบริ หารทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนาผลการประเมิน
ไปหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการ
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5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร เป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ ในหัวข้ อเกี่ยวกับ ความเป็ นผู้นา การกาหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบตั ิทาง
การเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริ หารงานและความสัมพันธ์ กบั บุคลากร การ
สืบทอดตาแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ การบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน การกากับดูแลกิจการ
และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้ แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร เป็ นประจาทุกปี ในช่วงเดือนมกราคมของ
ทุกปี เพื่อประเมินถึงการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ หรื อ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมด
้
หรื อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทา
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนาผลการประเมินไปหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการ และกาหนดความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนต่อไป
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั ง้ ที่มีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ 3 โดยจัดให้ มีคู่มือกรรมการ
เอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้แนะนากรรมการใหม่ให้ ทราบถึง
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี ้ยังให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
5.7.2 แผนการสืบทอดตาแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
1) คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดงานตาแหน่ง
เพื่อเตรี ยมความพร้ อม เพือ่ ให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้
2
3

แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน, 2555
แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน้า 84

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

2) ประธานกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาถึงแผนสืบทอดตาแหน่ง เพื่อให้
มัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสม
3) คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริ หารเป็ นประจาทุกปี โดยส่งเสริ มและอานวยความ
สะดวก ให้ มี ก ารฝึ กอบรมและให้ ค วามรู้ แก่ ก รรมการ กรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ย ง ผู้บ ริ ห าร
เลขานุการบริ ษั ท ตลอดจน ผู้บริ หารระดับสูงอื่นๆ ในเรื่ อง หลักการกากับดูแลกิจการ การปฏิบตั ิหน้ าที่ และการ
พัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดาเนินงานและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
5.8 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการจัดตังฝ่้ ายตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้ าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริ ษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง โดยกาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง ได้ แต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติผา่ นความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายบริ ษัทฯ
5) จัดทาแผนการตรวจสอบภายในทังแผนระยะสั
้
นและระยะยาว
้
6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามแผนงานและมาตรฐาน
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จัดทาหรื อสอบทานงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9) ฝึ กอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
หมายเหตุ: ข้ อมูลของผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3
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5.9 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการแต่งตัง้ น.ส. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ซึ่งได้ จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิหน้ าที่ของเลขานุการ (หลักสูตรประกาศนียบัตรสาหรับ
เลขานุการบริ ษัท และหลักสูตรผู้ปฎิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัท) เป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
โดยเริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2551 มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1) ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อ บังคับของบริ ษัทฯ ข้ อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติคณะกรรมการบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อกาหนดทางด้ าน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3) จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง
ตามมติที่ประชุม
4) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารของบริ ษัทฯ ต่างๆ ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ซึง่ จัดทาโดยกรรมการและผู้บริ หาร และรายงานให้ ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
6) ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่แก่กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้
8) เป็ นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
9) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
หมายเหตุ: ข้ อมูลของเลขานุการบริ ษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
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ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในรอบปี บัญชี 2556 ได้ แก่ นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4663 จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
สาหรับในรอบปี บัญชี 2556 ค่าตอบแทนที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จ่ายให้ แก่ บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี บัญชี 2556 จานวนเงินรวม 2,480,000.00 บาท ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
จานวนรวม
805,000.00 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท จานวนรวม
1,675,000.00 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audited fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นให้ แก่สานักงานสอบบัญชีในรอบปี บัญชี 2556
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาและเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility Report (CSR Report)
เป็ นส่วนหนึ่งในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ขอบเขตการรายงานความรั บผิดชอบต่อสังคมฉบับนี ้ เป็ นการรายงานข้ อมูล
นาเสนอผลการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในช่วงวันที่
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ จัดทาตามกรอบการทารายงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
(พ.ศ. 2555) โดยคณะทางานจัดทาและเผยแพร่ Guidelines for Social Responsibility และ Guidelines for CSR Report ผ่าน
ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอนาคตบริ ษัทฯ จะพัฒนาและปรับปรุงรายงานสูร่ ูปแบบของรายงานแห่งความยัง่ ยืน หรื อ Sustainability Report เพื่อนาเสนอ
ข้ อมูลการดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมอย่างครบถ้ วน
ชัดเจน ทันสมัย และเทียบเคียงกับกรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์และสร้ างความ
เชื่อมัน่ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
นโยบายการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางในการดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย ตังแต่
้ ผ้ ถู ือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า คูส่ ญ
ั ญา ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม ทังยั
้ งส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ า
อย่างเสรี หลีกเลีย่ งการดาเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ต่อต้ านการ
ทุจริ ตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขันตอน
้
(Business Chain) (รายละเอียดอยู่ในคู่มือ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ)
นโยบายธุรกิจ
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจในการเป็ นผู้นาของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้ าปศุสตั ว์และเกษตรอย่างครบ
วงจร เน้ นความปลอดภัยทางด้ า นอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้ อ นกลับ อีกทัง้ ความรั บผิด ชอบต่อ
สิง่ แวดล้ อมและสังคม
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่าระบบการบริ หารจัดการที่ดี
การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่ว งดุลอานาจ เพื่อให้
การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ในระยะยาว
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นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility;
CSR) ภายใต้ หลักพื ้นฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังน
้ าหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดาเนินงานทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
อันนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ยึดหลักการดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้
คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม อย่างเท่าเทียมกัน โดยกาหนดและเปิ ดเผยแนวทางการส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน เกิดการปฎิบตั ิตามไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องรับทราบทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หาก

พบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อกระทาการใดๆ ที่ขดั ต่อจริ ยธรรมธุรกิจ บริ ษัทฯ จะพิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสม
และในกรณีที่การกระทาดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้ อบังคับการทางานด้ วยแล้ ว บริ ษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตาม
ลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน มีหน้ าที่ลงนามรับทราบจริ ยธรรมธุรกิจนี ้ เมื่อเข้ าเป็ นพนักงานและเมื่อมีการ

เปลีย่ นแปลง
 ผู้บริ หารและผู้บงั คับบัญชา ต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ และมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแล

และส่งเสริ มผู้ใต้ บงั คับบัญชา ให้ ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจที่กาหนด
 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีหน้ าที่ทบทวน แก้ ไข ปรั บปรุ ง คู่มือ

จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และรายงานสรุ ปผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ
การรายงานการไม่ ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าที่ต้องรายงานการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็นหรื อถูก

กดดัน/บังคับให้ กระทาใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ ให้ รายงานต่อผู้บงั คั บบัญชา หรื อผู้บริ หารระดับสูง หรื อ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ แล้ วแต่กรณี
 บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้ อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็ นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หาก

กระทาด้ วยเจตนาดี
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นโยบายกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่เป็ นสากล โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตนให้ อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
ต้ องไม่มีสว่ นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่ได้ กระทาความผิด หรื อกระทาการใดๆ ในลักษณะฝ่ าฝื นกฎหมาย พระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่กากับดูแล อาทิเช่น สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องหมาย
การค้ า สิทธิ บตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า และทรัพย์สินทางปั ญญาด้ านอื่นที่กฎหมายกาหนด อาทิเช่น การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ องตามกฎหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทกุ ชนิดจะต้ องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดย
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การส่งเสริ มให้ พนักงานตรวจสอบผลงานหรื อข้ อมูลที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานว่าไม่เ ป็ นการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น เป็ นต้ น
นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์ สินของบริษัทฯ
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต
เอกสารสิทธิ์ สิทธิ บัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ ที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้ แก่ แผนธุรกิ จ
ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ไม่ให้ เสื่อมเสีย สูญหาย
และใช้ ทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสาคัญและยังมิได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณชน หรื อการใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ อย่างเด็ดขาด
นโยบายการส่ งเสริมให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
และเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงสื่อสาร ให้ ความรู้ สนับสนุนและสร้ างจิตสานึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ในการ
บริ หารการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
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การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ มีนโยบายห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ดาเนินการหรื อยอมรั บการคอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบทัง้
ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อ ต้ า นคอร์ รัป ชั่น อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ และข้ อ กา หนดในการดาเนิ นการเพื่ อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
 บริ ษัทฯ จะประเมินความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและให้ คาแนะนาในการดาเนินธุ รกิจแก่กรรมการและพนักงาน
ในการต่อต้ านการทุจริ ต
 บริ ษัทฯ มีข้อปฏิบตั ิโดยห้ ามมีการติดสินบนในทุกรูปแบบในทุกกิจกรรมภายใต้ การควบคุมและมีการตรวจสอบให้ แน่ใจ
ว่าการบริ จาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของกานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ มีความโปร่ งใสและจะไม่เป็ น
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการพยายามที่จะติดสินบน ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน
 บริ ษัทฯ มีการเผยแพร่ นโยบายเป็ นการภายในผ่านคู่มือจริ ยธรรมธุรกิ จของบริ ษัทฯ เพื่อเป็ นแนวทางให้ กรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ิและมีบทลงโทษหากฝ่ าฝื น หรื อละเมิดไม่ปฏิบตั ิตาม
 บริ ษัทฯ จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตของ
บริ ษัทฯ ทังการส่
้
งเสริ มด้ านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าที่ของตน เพื่อให้ การดาเนิน
ธุรกิจเป็ นไปตามหลักจริ ยธรรม
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการ
แข่งขัน การทาลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้ า เหตุการณ์เลือกปฏิบตั ิ เหตุทจุ ริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรื อ
การถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่ องจากการดาเนินงานไม่สอดคล้ องกับกฎหมายหรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง และการละเมิด
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
นโยบายการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ มนุษยชน โดยจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าไปมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก
(Child Labour) ให้ ความเคารพนับถือและปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วยความเป็ นธรรมบนพื น้ ฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริ ม
ให้ มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิมนุษยชนภายในบริ ษัทฯ และส่งเสริ มให้ บริ ษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ ไม่ต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
เป็ นต้ น
นโยบายการส่ งเสริมผู้พิการ
บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ ดีขึ ้น และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ คนพิการได้ มีโอกาสใช้
ความสามารถ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้ การอุปการะเลี ้ยงดู รวมทังเป็
้ นการ
ส่งเสริ มให้ คนพิการเป็ นพลังสาคัญในการเสริ มสร้ างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุม่ คนพิการที่อยู่
ในกลุม่ วัยแรงงาน ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริ มอาชีพและคุ้มครองการมีงานทา
ของคนพิการ
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีผ้ พู ิการเข้ าทางานในแผนกต่างๆ จานวน 35 คน คิดเป็ นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกบั คนพิการที่ 1 ต่อ 100
คน ตามที่กฎหมายกาหนด และได้ ดาเนินการตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดย
การจัดสถานที่ให้ ผ้ พู ิการได้ จาหน่ายสินค้ าภายในบริ เวณโรงงาน จานวน 14 ร้ านค้ า
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การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีนโยบายและข้ อปฏิบตั ิตอ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้ น และให้ ความเป็ นธรรมต่ อพนักงานทุกระดับ ทัง้
ในเรื่ องของ การกาหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ ายพนักงาน การฝึ กอบรม การพัฒนาฝี มือแรงงาน สุขภาพอาชีว
อนามัย ความปลอดภัย ความก้ า วหน้ า ทางการงาน รวมถึง การคุ้มครองแรงงาน และจัดให้ มีฝ่ายแรงงานสัม พันธ์ ซึ่ง จะ
รับผิดชอบในการจัดทาแผนการดาเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
นโยบายด้ านแรงงานสัมพันธ์
บริ ษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่า เทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้ น และจัดสภาพการทางานของพนักงานให้ เหมาะสม ดูแล
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ กบั พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บงั คับบัญชาต้ องเป็ นที่พึ่ง
และเป็ นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริ มกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้ างสัม พันธภาพที่ดี
การจ่ ายค่ าตอบแทนและสวัสดิการแก่ พนักงาน
บริ ษัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงสร้ างความมัน่ คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้ าวหน้ าในอาชีพอย่างเป็ น
ธรรม และจัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่างๆ สาหรับพนักงานของบริ ษัทฯ ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายกาหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบตั ิเหตุให้ แก่พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมทังพนั
้ กงานที่ปฏิบตั ิงาน
ต่างจังหวัด ให้ การช่วยเหลือสาหรับชุดฟอร์ มพนักงาน รวมทังเงิ
้ นช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงาน สาหรับค่า
พิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสาหรับบุตรพนักงาน เป็ นต้ น
การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้ พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทศั นคติ
ที่ดี มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้ พนักงานได้ รับ
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริ ษัทฯ เน้ นการเลือ่ นตาแหน่งจากภายใน และมีการประเมินผลการทางาน ซึ่งเป็ นปั จจัย
ที่สาคัญสาหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังได้ สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลโดยเน้ นกระบวนการทางานที่มีประสิทธิ ภาพ การกาหนด
บทบาทหน้ าที่ของพนักงานให้ ชดั เจน การกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุ งโครงสร้ างเงินเดือนให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทางานของพนักงาน ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ จัดการฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ
อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะผู้นาพลังกลุม่ หลักสูตรระบบบริ หารคุณภาพ เป็ นต้ น
การฝึ กอบรม
บริ ษัทฯ ได้ ออกแบบและปรับปรุ งหลักสูตรการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทังใน
้
ระยะสันและระยะยาว
้
และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของบุคลากร ให้ มีความรู้ เฉพาะทาง ความรู้ ด้ านเทคนิค
ความรู้ด้านบริ หาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต นอกเหนือจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดอบรมให้ ความรู้
ที่เกี่ยวข้ องด้ านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การ
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เปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้ แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้ มีการสัมมนา ดูงาน เพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาส
แลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์กบั องค์กรอื่นๆ และนามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์กร
ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ มี จ านวนชั่ว โมงการอบรมพนัก งานทัง้ หมด
465,041 ชัว่ โมง ซึ่งคิดเป็ นชัว่ โมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 111
ชั่วโมงต่อ คนต่อปี หลัก สูตรอบรมที่มี ความหลากหลายครอบคลุม
ทักษะที่จาเป็ น เช่น หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้บริ หาร (Executive
Development Program), ผู้บริ หารอาวุโส (Senior Executive
Program), ความปลอดภัยในการทางานระดับเจ้ าหน้ าที่, Defensive
Driving, การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
และหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การ (CG), การบริ ห ารความเสี่ ย ง,
หลักสูตรด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายที่สนับสนุนให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทางานที่ดี บริ ษัทฯ
มุง่ เน้ นการป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสานึกด้ านความปลอดภัย
อีกทังมี
้ การให้ ความรู้ ผ่านการฝึ กอบรม และส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ ภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทาการใดที่เป็ นผลร้ ายต่อสุขภาพ
อนามัยแก่ลกู ค้ าหรื อผู้รับบริ การ) รวมถึง ดูแลสถานที่ทางานให้ ถกู สุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
การป้องกันโรคร้ ายแรง
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ ายแรงต่า งๆ โดยการให้ ความรู้ การให้ คาปรึ กษา การฝึ กอบรมจากบุคลากร
เชี่ยวชาญ พร้ อมทังการประชาสั
้
มพันธ์ ผ่านสื่อและกิจกรรมให้ แก่พนักงาน และชุมชน รวมถึงการดาเนินแผนป้องกันโรคระบาด
โดยการฉีดวัคซีนให้ แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี อีกด้ วย
การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการทางาน เพื่อจัดทาแผนป้องกัน
อุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนให้ มีการค้ นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้ เกิดอุบตั ิเหตุซ ้า
ในปี 2556 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุของบริ ษัทฯ มีจานวนรวม 125 ครัง้ เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการจ้ างพนักงาน
ต่างด้ าวเป็ นจานวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน (ตามสัญญาจ้ าง MOU) จึงทาให้ จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั ิเหตุสงู ขึ ้นจากปี ก่อน อย่างไร
ก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ มีการปรับปรุ งแผนการป้องกันอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานและเพิ่มเวลาการอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงานใหม่
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการขยายตัวของพนักงาน
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรมสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัยในที่ทางาน ดังนี ้
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 โครงการ NEAR MISS: บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนป้องกันอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน เน้ นการค้ นหาสาเหตุป้องกันมิให้ เกิด
อุบตั ิเหตุซ ้า และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งจากการทางาน
 โครงการกิจกรรม 5ส.: บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ พนักงานทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบของ
สานักงาน และบริ เวณที่ปฎิบตั ิงาน
 โครงการสัปดาห์ ความปลอดภัยในการทางาน: บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่ องความปลอดภัย
เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ ความรู้และเป็ นการกระตุ้นพนักงานให้ ตระหนักถึงอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
 โครงการจัดฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย : บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยมุ่งเน้ นการให้ ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์ในการปฎิบตั ิงานและวิธีปฎิบตั ิในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝั น
 โครงการวารสาร สานความรู้ ความปลอดภัย: บริ ษัทฯ จัดให้ มีการทาวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ ถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัดทาขึน้ เป็ นประจาทุกเดือน มีการสื่อสารผ่านทาง
Intranet ของบริ ษัทฯ และยังจัดทาเป็ นวารสารแจกให้ กบั พนักงานทัว่ ไป

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ
(ครัง้ )
100

78

75

2011

ไม่ หยุดงาน

2012

หยุดงาน ≤ 3 วัน

11

7

0

36

37

42

45
14

25

43

50

2013

หยุดงาน > 3 วัน

ช่ องทางการร้ องเรียนและกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนของพนักงาน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยนของพนักงาน และกระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน อีกทังยั
้ งได้ กาหนด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรี ยน ดังนี ้
ช่ องทางการรับเรื่อง
ผู้ร้องเรี ยนสามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน โดยระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะร้ องเรี ยน พร้ อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ตู้รับข้ อร้ องเรี ยนที่ติดตังอยู
้ ่ภายในโรงงาน
2. หน้ าเว็บไซต์ภายในของบริ ษัทฯ ที่ GFPT-Intranet-ส่งข้ อร้ องเรี ยน ซึ่งข้ อมูลการร้ องเรี ยนจะส่งมายังฝ่ ายบุคคลของบริ ษัทฯ
โดยตรงเพื่อส่งต่อให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งต่อไป
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การดาเนินการเมื่อได้ รับเรื่องร้ องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงจะเป็ นผู้พิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนที่ได้ รับ และแจ้ งให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง
ดาเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยนและดาเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งจะติดตามผลความคืบหน้ าเป็ นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะแจ้ งผลการดาเนินงานภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงจะรายงานให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบ
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิ ของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต บริ ษัทฯ จะปกปิ ด ชื่อ ที่อยู่ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่
สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่านันที
้ ่จะเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับข้ อมูลจากการปฏิบตั ิห น้ าที่
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ น
ความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด
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การจ้ างงาน (Employment)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีพนักงานทังหมด
้
จานวน 4,467 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นให้ มีความเท่าเทียมกันทุกเพศ เชื อ้ ชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม

จานวนพนักงาน ปี 2556 จานวน 4,467 คน

พนักงาน แยกตามเพศ

(คน)

(คน)

ระดับบริหาร

1%

ระดับสานักงาน

2%

เพศชาย

ระดับปฏิบัติการ

42%

เพศหญิง

96%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

58%
0%

20%

40%

พนักงาน แยกตามประเภทการจ้างงาน

พนักงาน แยกตามสัญชาติ

(คน)

(คน)

รายวัน

23%

ต่างด้าว

ประจา

77%
0%

20%

40%

60%

100%

พนักงาน แยกตามระดับขั้น
1%

ระดับหัวหน้างาน

9%

ระดับปฏิบัติการ

90%
0%

20%

40%

73%
0%

20%

40%

60%

80%

พนักงาน แยกตามอายุ

(คน)
ระดับบริหาร

80%

27%

ไทย
80%

60%

60%

80% 100%

(คน)
> 50 ปี
41-50 ปี
31-40 ปี
21-30 ปี
< 20 ปี

4%
21%
32%
36%
7%
0%

10%

20%

30%

40%
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ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ในฐานะผู้นาธุรกิจกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้ าปศุสตั ว์และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีที จึงให้ ความสาคัญใน
เรื่ องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้ าน
อาหาร” เป็ นพื ้นฐานสาคัญยิ่งของการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้ อมของบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ ควบคูไ่ ปกับมาตรการเข้ มงวด
ในการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตังแต่
้ วตั ถุดิบต้ นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และสือ่ สารด้ วยความรับผิดชอบ เพื่อ
สร้ างเสริ มความรู้ในเรื่ องการบริ โภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดยยึดหลัก ในการดาเนินงาน ดังนี ้
ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดห่ วงโซ่ อาหาร
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิด จึงได้ เชื่อมกระบวนการผลิตเนื ้อไก่
แปรรูปแบบครบวงจร ตังแต่
้ ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ ธุรกิจชาแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ เข้ ากับระบบควบคุม
คุณภาพแบบครบวงจรจากฟาร์ มสูผ่ ้ บู ริ โภค และให้ มีการทดสอบคุณภาพทังทางกายภาพและชี
้
วภาพในแต่ละกระบวนการผลิต
ตังแต่
้ การคัดเลือกวัตถุดิบ ผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจาหน่าย เพื่อให้ เนื ้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่
ของบริ ษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้ มีการดาเนินงานในการควบคุมคุณภาพในแต่ละขัน้ ตอนการผลิตเนื ้อไก่
แปรรูปแบบครบวงจรของบริ ษัทฯ ที่สาคัญ ดังนี ้
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
โรงงานผลิ ต อาหารสัต ว์ เ ป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ นของคุ ณ ภาพความปลอดภัย บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี
“ห้ องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ” ที่โรงงานอาหารสัตว์ของบริ ษัทฯ ทัง้ 2 แห่ง เพื่อทาหน้ าที่
ทดสอบคุณภาพและรั บ รองวัต ถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณ ฑ์ อ าหารสัต ว์ เพื่ อ
ควบคุมคุณภาพสินค้ าให้ ได้ ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้ อยู่ในระดับที่ เพียงพอ
เหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรื อสารตกค้ างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้ เ ป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทังนี
้ ้ ห้ องปฏิบตั ิการอาหารสัตว์ของบริ ษัทฯ มีความ
ทันสมัย ถูกต้ อง และมีความแม่นยา และได้ ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน
ห้ องปฏิบตั ิการ ISO 17025 (General requirements for the competence of testing
laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กระทรวงสาธารณสุข
ฟาร์ มเลี้ยงไก่
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อเป็ นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื ้อแบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนื ้อมีชีวิตเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีความสาคัญอย่าง
มาก ไก่เนือ้ ของบริ ษัทฯ ได้ รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน ้าอย่างเพียงพอ ได้ รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะ
แวดล้ อมที่เหมาะสม และปลอดภัยจากโรค อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มี “ฝ่ ายวิชาการสัตว์ บก” เพื่อทาหน้ าที่ในการดูแลสุขภาพ
สัตว์ วางมาตรการป้องกันโรค กาหนดและควบคุมการใช้ ยา วัคซีน และเคมีภณ
ั ฑ์ระหว่างการเลี ้ยงไก่เนื ้ออย่างถูกต้ องตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสัตวแพทย์ที่ได้ รับการรั บรองมาตรฐานการให้ บริ การวิชาการตามมาตรฐาน ISO
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9001:2008 ประสานงานกับฝ่ ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้ านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่า ยทอดความรู้ ด้านสุขภาพสัตว์
และการป้องกันโรคแก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ อง
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรู ปเนื ้อไก่มีความสาคัญมากเนื่องจากเป็ นปลายทางในการผลิตเพื่อส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าและผู้บริ โภค ดังนัน้ ความ
ปลอดภัยอาหารและคุณภาพเนื ้อไก่จึงได้ รับการควบคุมดูแลอย่างเข้ มงวดในทุกขันตอนการผลิ
้
ตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ า
และผู้บริ โภค นอกจากการมีระบบควบคุมคุณภาพด้ วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ บริ ษัทฯ จัดให้ มี
“ห้ องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้ างยาฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ “ห้ องปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่ก่อโรคและไม่ก่อโรค การตกค้ างของยาปฏิชีวนะ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ าและ
ผู้บริ โภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ห้ อ งปฏิ บัติ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองในการตรวจสอบสิน ค้ า ปศุสัต ว์ จากกรมปศุสัต ว์ และได้ รั บการรั บ รองมา ตรฐาน
ปฏิบตั ิการ พร้ อมโล่เกียรติคุณห้ องปฏิบตั ิการทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหารดีเด่นประจาปี 2556 จากสานักงานมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวมถึงรางวัลความเป็ นเลิศทางด้ านห้ องปฏิบตั ิการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับทอง
จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรางวัลแห่งความสาเร็ จทังหมดนี
้
้ได้ แสดงถึงการพัฒนาและการรักษา
มาตรฐาน และทาให้ เกิดการไว้ วางใจจากลูกค้ า และผู้บริ โภคมาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ในแต่ละปี บริ ษัทฯ ได้ มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื ้อไก่แปรรู ปในทุกๆ ขันตอนการผลิ
้
ต โดยทังที
้ ่เป็ นการตรวจรับรอง
ภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้ า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าและผู้บริ โภคว่า
สินค้ าของบริ ษัทฯ ทังอาหารสั
้
ตว์ ไก่มีชีวิต สินค้ าเนื ้อไก่สด และสินค้ าไก่แปรรู ปปรุ งสุก จะเปี่ ยมไปด้ วยความเชื่อมั่ นในคุณภาพ
ซึง่ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากสถาบันชันน
้ าต่างๆ
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับการตรวจรับรองระบบคุณภาพ ดังนี ้

GMP (Good Manufacturing Practice)

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

BRC Global Food Safety Standard

ISO 9001(Quality Management System)

ISO 14001 (Environmental Management System)

ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)

ACP (Assure Chicken Production)

HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)

SQMS (McDonald's Supplier Quality Management System)
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ตรวจสอบย้ อนกลับได้ จากแหล่ งที่มาก่ อนถึงมือผู้บริโภค
ระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ เป็ นกลไกที่สาคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ าและผู้บริ โภคถึงผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็ นเครื่ องยืนยันขีดความสามารถของการดาเนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
ฯ สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ในทุกขันตอน
้
(Traceability) ด้ วยการเชื่อมโยงข้ อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหาร
สัตว์ เข้ ากับการจัดการฟาร์ มที่ทนั สมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหารแปรรู ปที่ได้ มาตรฐานสากล ทาให้ สามารถ
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ จากผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการผลิต จนถึงต้ นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ยังได้ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ ากับกระบวนการขนส่งและกระจาย
สินค้ าสูล่ กู ค้ า และผู้บริ โภค จึงทาให้ สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อ าหาร โดยหากพบว่ามีปัญหา
ใดๆ เกิดขึ ้นกับลูกค้ าและผู้บริ โภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะทาการเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ได้ อย่าง
เป็ นระบบ ถูกต้ อง และรวดเร็ ว ผู้บริ โภคจึงมัน่ ใจได้ วา่ ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริ โภค 100%
หลักสวัสดิภาพสัตว์
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในเรื่ องสวัสดิภาพสัตว์ในการดาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ของบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้ าเกษตร ที่
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดีทางด้ านสวัสดิภาพสัตว์: การขนส่งสัตว์ทางบก ของสานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริ ษัทฯ ยังได้ รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีก สาหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน Red Tractor
Assurance (RTA) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสาหรับการผลิตเนื ้อไก่เพื่ อการส่งออกตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ภายใต้ มาตรฐานดังกล่าว ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการทุกขันตอนโดยค
้
านึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเลี ้ยง เป็ นต้ นว่า ไก่ที่เลี ้ยงจะต้ องมีอิสระจาก
ความหิวและกระหาย (มีระบบการเลี ้ยงที่ให้ อาหารและน ้าเพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้ อมโรงเรื อนมีความ
เหมาะสม กว้ างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรื อเป็ นโรค (มีระบบการป้องกันโรคที่ดี การจับไก่แต่ละครัง้ เป็ นไป
อย่างนุม่ นวล) มีอิสระในการเป็ นอยูอ่ ย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ด้ วยสภาวะการเลี ้ยงดูที่ไม่ทาให้ เกิดความ
ทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้ าโรงเชือด)
จากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบตั ิของกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและ
มาตรฐานสากลด้ านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึง่ มีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตังแต่
้ การเลือกสถานที่ การจัดการเลี ้ยง อาหารและ
การให้ อาหาร การจัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับหรื อการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่ง สุขอนามัยฟาร์ ม การจดบันทึก
ข้ อมูล และการฝึ กอบรมพนักงานนัน้ บริ ษัทฯ จึงมัน่ ใจและรับรองได้ ว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ฯ มาจากฟาร์ มที่มีคณ
ุ ภาพ ถูก
สุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้ าง ไม่มีการใช้ ฮอร์ โมนเร่ งการเจริ ญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริ โภคทังในและ
้
ต่างประเทศ
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญเรื่ องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อใช้ เป็ นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้ มีการบริ หาร
จัดการสุขอนามัยอย่างเข้ มงวดในทุกขันตอน
้
อาทิเช่น
 อาหารไก่ : บริ ษัทฯ มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อทาการวิจยั และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิต
อาหารสัตว์ ที่ทนั สมัย ควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรงตามความต้ องการและความ
ปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ
 การเลี้ยงไก่ เนื้อ: บริ ษัทฯ ใช้ เทคโนโลยีโรงเรื อนปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) มีระบบการให้ อาหาร
และน ้าอัตโนมัติ มีระบบการระบายอากาศ และสามารถป้องกันสัตว์พาหะนาโรคต่างๆ ตลอดจนนาระบบกล้ องวงจรปิ ดเข้ า
มาใช้ ในการดูแลความเป็ นอยูข่ องไก่เนื ้อ
 บุ คคลและยานพาหนะ: บริ ษัทฯ ได้ กาหนดระเบียบข้ อบังคับอย่างเข้ มงวดสาหรั บการเข้ าฟาร์ มของบุคลากรและ
ยานพาหนะ ซึง่ อนุญาตให้ เข้ า-ออกได้ เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เกี่ยวข้ องกับการเลี ้ยงไก่และพื ้นที่ที่ เลี ้ยงไก่เท่านัน้
โดยบุคลากรที่จะเข้ าฟาร์ มเลี ้ยงไก่จะต้ องผ่านน ้ายาฆ่าเชื ้อ อาบน ้า สระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์ มจัดเตรี ยมไว้ ส่วน
ยานพาหนะต้ องผ่านการฆ่าเชื ้อเช่นเดียวกัน เพื่อมัน่ ใจได้ วา่ จะไม่มีพาหะนาโรค ฝุ่ นละอองและสิง่ ปนเปื อ้ นจากภายนอกเข้ า
ไปทาอันตรายและก่อให้ เกิดโรคกับสัตว์เลี ้ยงภายในฟาร์ ม
ระบบคอมพาร์ ทเมนต์
เพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งในการเกิดไข้ หวัดนก บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามประกาศของกรมปศุสตั ว์ เรื่ องระบบคอมพาร์ ทเมนต์
ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก 2554 ดังนี ้
 จัดให้ มีมาตรฐานการจัดการด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรื อ HACCP สาหรับโรคไข้ หวัดนก
 มีการเฝ้ าระวังโรคไข้ หวัดนกในฟาร์ มและพื ้นที่กนั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ ม (Surveillance)
 มีการควบคุมโรคไข้ หวัดนกในฟาร์ มและพื ้นที่กนั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ ม และ
 จัดให้ มีระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability)
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ด้ วยความมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการรักษาสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบาย “การผลิตอาหารสีเขียว” เพื่อเป็ น
แนวปฏิบตั ิในกระบวนการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมและไม่สง่ ผลกระทบต่อชุมชน ดังนี ้
“ใช้ ทรัพยากร และพลังงานอย่ างมีประสิทธิภาพ
ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
สร้ างจิตสานึกโดยสื่อสารปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง”
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านสิ่งแวดล้ อม เพื่อผลักดันการดาเนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ กาหนดให้ ทกุ หน่วยงานต้ องดาเนินงานตามบทบาทหน้ าที่และตามกฎหมายกาหนด จากนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิด้าน
สิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO14001 และ OHSAS 18001 โดยบริ ษัทฯ ตรวจประเมิน
อิสระด้ านการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้ มีการสื่อสารถึงการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐาน
สิง่ แวดล้ อมผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ทังภายในองค์
้
กรและสูส่ าธารณชนภายนอก
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เพราะถือเป็ นต้ นทุนและต้ นทางที่สาคัญของ
กระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกด้ วย
ทรัพยากรนา้
ทรัพยากรน ้าเป็ นสิ่งสาคัญในกระบวนการการผลิตเนือ้ ไก่แปรรู ป บริ ษัทฯ ได้ กาหนดปริ มาณการใช้ น ้าอย่างเหมาะสมในทุก
ขันตอนการผลิ
้
ต มีระบบการจัดเก็ บข้ อมูลปริ มาณการใช้ น ้าเพื่อนามาวิเคราะห์ และวางแผนควบคุมการใช้ น ้าอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคูไ่ ปกับการวิจยั และพัฒนาวิธีการ ระบบ หรื อเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริ มาณการ
ใช้ น ้า หรื อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ น ้าให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีปริ มาณการใช้ น ้าประปา จานวน 1.75 ล้ านลูกบาศก์เมตร ลดลงร้ อยละ 9.4 จากปี ก่อน
พลังงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและการอนุรักษ์ พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดเก็บ
ข้ อมูลการใช้ พลังงานของกระบวนการผลิต เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้ พลังงาน ขณะเดียวกัน ยังได้
ออกแบบเครื่ องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ พลังงานน้ อยที่สดุ
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รณรงค์และส่งเสริ มการประหยัดพลังงานทางอ้ อม อาทิ การนาระบบเปิ ด-ปิ ดไฟอัตโนมัติมาใช้ ภายใน
อาคารสานักงาน การใช้ ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (หรื อ VDO Conference) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ าและ
ค่าใช้ จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้ วย
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าจานวน 80.85 ล้ านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.3 จากปี ก่อน โดยร้ อยละ 64 ใช้ ในการ
ทาความเย็นและร้ อยละ 11 ใช้ ในการกระบวนผลิต

การอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานด้ านพลังงาน เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพ และ
ประโยชน์สงู สุด โดยกาหนดให้ การอนุรักษ์ พลังงานเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน บริ ษัทฯ ดาเนินการปรับปรุ งประสิทธิภาพ
การใช้ ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้ เหมาะสมกับธุรกิจ กาหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์ พลังงานในแต่ละปี และสื่อสาร
ให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนทรั พยากรด้ านบุคลากร ด้ านงบประมาณ ด้ าน
ฝึ กอบรม และอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้ านการจัดการพลังงาน และให้ มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย
เป้าหมาย และแผนดาเนินงานด้ านพลังงานเป็ นประจาทุกปี
การจัดการมลพิษและของเสีย
มลพิษทางอากาศ
บริ ษัทฯ มีระบบกาจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้ าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่
ภายนอกให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทาการตรวจวัด ปี ละ 2 ครัง้ โดยใน
ปี 2556 ผลการตรวจวัด ปริ ม าณการปล่อ ยสารเจื อ ปนในอากาศทัง้ ปริ ม าณฝุ่ น ไนโตรเจนออกไซด์ ซัล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
คาร์ บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน พบว่า มีปริ มาณต่ากว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกาหนดไว้ ทงหมด
ั้

หน้า 103

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

มลพิษทางนา้
บริ ษัทฯ มีการควบคุมระบบบาบัดน ้าเสียให้ มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานของกฎหมายกาหนด รวมถึงมี เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการบาบัดน ้าเสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพน ้าทิ ้งก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอก เพื่อให้
ได้ คณ
ุ ภาพน ้าทิ ้งที่เป็ นไปตามกฎหมายกาหนดและไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี ้ ยังให้ ความสาคัญกับการ
นาน ้าเสียที่ผา่ นการบาบัดแล้ วหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่
ของเสีย
บริ ษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายกาหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื อ้ นสิง่ แวดล้ อมตังแต่
้
การจัดเก็บ การขนส่ง และการกาจัด อีกทัง้ มีระบบบริ หารจัดการของเสียอันตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึ่ง
รวมถึงการจัดทาระบบการจัดการภายใน บัญชีปริ มาณของเสียที่เกิดขึ ้นในแต่ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไป
กาจัดโดยผู้ที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ทงระบบงาน
ั้
อาทิ
 ขยะอันตราย ได้ แก่ Solvent ใช้ แล้ ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะปนเปื อ้ นและน ้ามันหล่อลื่นใช้ แล้ ว ส่งกาจัดกับบริ ษัทที่
ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
 ขยะทัว่ ไป (ไม่อนั ตราย) เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่งกาจัดกับบริ ษัทที่ได้ รับอนุญาตตาม
กฎหมาย เพื่อนาไปรี ไซเคิล
โครงการ 4 Rs
บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดแนวทางในการจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายในโรงงาน โดยน าหลั ก คิ ด 4Rs (Reduce/Reuse/
Recycle/Repair) มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิตเนื ้อไก่แปรรู ป โดยมุ่งเน้ นการลดปริ มาณของเสียที่อาจเกิดขึ ้น (Reduce)
การจัดการวัสดุไม่ใช้ แล้ ว วิธีการนาวัสดุไม่ใช้ แล้ วกลับมาใช้ ซ ้า (Reuse) การนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) และแนวทาง Total
Productive Management (TPM) มาประยุกต์ ใช้ ในการบริ หารงาน เพื่อให้ การผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สุดและมีการบริ หารจัดการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติได้ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งโรงงานจี เอฟพีที ได้ ดาเนิน
กิจกรรมในโครงการ 4Rs ดังนี ้
 Reduce ลดการใช้ ไม้ พาเลทใหม่ โดยการใช้ ซ ้า พร้ อมตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
 Reuse

นากระดาษที่ใช้ หน้ าเดียวมาใช้ เป็ นกระดาษจดบันทึก

 Recycle นาน ้าจากการบาบัดน ้าเสียมาใช้ ในการล้ างถนน และล้ างเครื่ องจักรรอบนอกที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสายการผลิต
 Repair

จัดทาแผนงานบารุงรักษาเครื่ องจักรประจาปี
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การมีส่วนร่ วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สรุ ปได้ ดังนี ้
1. ส่ งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ
บริ ษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็ นเสาหลักของสังคมที่ดีในวันหน้ า” ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและ
เยาวชน นอกจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าไก่ปรุงสุกของบริ ษัทฯ และการมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้ แก่เยาวชน บริ ษัทฯ
ยังส่งเสริ มกิจกรรมทางด้ านสังคมทังชุ
้ มชนโดยรอบและชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้ นเรื่ องการพัฒนาความรู้ ของเยาวชนให้ เป็ น
บุคคลที่มีคณ
ุ ภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้ เยาวชนกล้ าแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ ดังเช่น

โครงการอาหารกลางวันแด่น้อง

GFPT สูน่ ้ อง ปั นฝั น ปั่ นไปโรงเรี ยน

กิจกรรมปั นสุขในวันเด็กแห่งชาติ

2. สร้ างสังคมที่ดี หนึ่งในภาระกิจที่สาคัญ
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท และทุรกันดาร และผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากภัย พิบตั ิต่างๆ
ผ่านกิจกรรมที่บริ ษัทฯ จัดทาขึ ้นและผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล และองค์กรเอกชน ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มี
การดาเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริ มคุณภาพชีวิตชุมชน ทังชุ
้ มชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล ดังเช่น

โครงการทาดีเพื่อแม่ และทาดีเพื่อพ่อ

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อชุมชน

GFPT ร่วมบริ จาคโลหิต

3. ทานุบารุ งศาสนา และวัฒนธรรมไทย
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นสถาบันทางสังคมที่สาคัญซึ่งมีอิทธิ พลในการกาหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็ น
แบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็ นศูนย์รวม และเป็ นที่ยึดเหนี่ยวทางจิ ตใจ จึงให้
ความสาคัญกับการมุง่ มัน่ ส่งเสริ ม และทานุบารุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
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11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในและการจัดการบริ หารความเสี่ยงเป็ น
อย่างยิ่ง เพราะเป็ นสิง่ สาคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารในการช่วยลดความเสีย่ งและเป็ นการป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ โดยรวม บริ ษัทฯ ได้ กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และสามารถ
วัดผลได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่จะช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็ นไป
ตามระเบียบ ข้ อบังคับ และมุ่งเน้ นให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่งสายงาน โดยมีประธานกรรมการบริ หารเป็ น
ผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีระบบการจัดการฝึ กอบรมให้ ความรู้ทกั ษะ
ในการปฏิบตั ิงานแก่พนักงาน เพื่อให้ พนักงานได้ เกิดความเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ ทังยั
้ งจัด
ให้ มีคมู่ ือพนักงาน กาหนดระเบียบวินยั ของพนักงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง ทาหน้ าที่ดแู ลระบบควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ให้ มีความเหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง และผู้สอบบัญชีให้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ติดตามการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยเพื่อไม่ให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการทารายการเกี่ ยวโยง เพื่อช่ว ยป้องกันทรั พย์ สินไม่ให้ รั่ว ไหล พิจารณาทบทวน
ประสิทธิ ภาพในการควบคุมการปฏิบัติงานภายในของบริ ษัท ฯ ในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีสายงาน
ตรวจสอบภายในที่มี อิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิ ภาพการดาเนินงาน ความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน การจัดการบริ หารความเสีย่ ง โดยนากรอบแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) และกรอบการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานมากที่สดุ
สาระสาคัญของระบบควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ได้ กาหนดไว้ มีดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการบริ หารและจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้วิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยงให้ แต่ละฝ่ ายงานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ฝ่ายต่างๆ ใช้ เป็ น
แนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลดความเสี่ยง รวมทังติ
้ ดตาม
และประเมินผล เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ผลการปฏิบตั ิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริ หารทรัพยากรของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
2. บริ ษัทฯ ได้ กาหนดภาระหน้ าที่อานาจการดาเนินการของผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
มีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออกจากกันเพื่อให้ เกิดการตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม
ทังยั
้ งทาให้ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน และป้องกันการกระทาที่ไม่สจุ ริ ต กาหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในแต่ละธุรกรรม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก
3. บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ ข้อมูลของบริ ษัท ฯ มีความถูกต้ อง สมบูรณ์
ทันสมัย และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท
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4. บริ ษัทฯ ได้ ติดตามผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ เป็ นประจาทุกไตรมาส ในกรณีที่ผลการ
ดาเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ ทางผู้ บริ หารจะมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในดาเนินการ
ตรวจสอบหาสาเหตุที่ทาให้ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายและจัดทาข้ อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ ไข และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมสาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงได้ ดาเนินการไปในระหว่างปี 2556 ภายใต้ ขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจางวดบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้ นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
2. สอบทานการเข้ าทารายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่มีกบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ในรอบปี 2556
3. สอบทานความเป็ นอิสระของสานักตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติ งานการตรวจสอบภายใน ซึ่งสานัก
ตรวจสอบภายในได้ ดาเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารความเสีย่ ง
4. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
5. สอบทานการเข้ า ท ารายการและการเปิ ดเผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ รายการที่ มี กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2556 ว่าเหมาะสม โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ความสมเหตุสมผล และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศไว้
6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ เพื่อให้ แน่ใจว่าสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของ
บริ ษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กาหนดไว้
7. สอบทานความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงานการสอบบัญชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังค่
้ าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้ อมูล
เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ได้ อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ อย่างเต็มที่ รวมทั ง้ ความเห็นต่อระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสีย่ งที่มีอยูข่ องบริ ษัทฯ
9. สอบทานกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยมีความถี่ใน
การสอบทานกฎบัตรปี ละ 1 ครัง้
สาหรับประเภทความเสีย่ งในทุกระดับขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็ น 5
ด้ าน ได้ แก่
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1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็ นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ และนโยบายที่สาคัญของบริ ษัทฯ ซึ่งอาจ
เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้ องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้ างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบตั ิตามแผน และสภาพแวดล้ อม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการ
ติดตามในด้ านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้
2. ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน (Operational Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานทุกๆ ขันตอน
้
โดย
ครอบคลุมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิงานขององค์กรได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานที่ชดั เจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากความไม่พร้ อมในเรื่ องงบประมาณ ปั ญหาทาง
การเงิน รวมทังความเสี
้
่ยงที่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการจัดหา
แหล่งเงินทุน ให้ เพียงพอและทันเวลาอยูเ่ สมอ เพื่อลดความเสีย่ งที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้
4. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้ หรื อกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่สาคัญ
โดยได้ มีการดูแลและตรวจสอบให้ มีการดาเนินการให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
5. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย (Hazard Risk) เป็ นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้ านความปลอดภัยในชีวิต
ของพนักงาน และทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทงจากปั
ั้
จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายและ
มาตรการด้ านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด เพื่อป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว ซึง่ อาจส่งผลเสียหายต่อบริ ษัทฯ ได้
จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ และ
บริ ษั ทย่อ ย ได้ จัด ให้ มี แ ละด ารงรั กษาไว้ ซึ่ง ระบบการควบคุม ภายในและการจัดการบริ ห ารความเสี่ย งที่เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล ซึง่ สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริ ษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญ การเข้ าทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล สาหรับรายการธุรกิจ
ปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายการที่มีเงื่ อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป เป็ นไปตามหลักการที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท
ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติหรื อที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนดโดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการเหล่านี ้ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นระหว่าง กาลและงบการเงิ น
ประจาปี การปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่า มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามที่เป็ นสาระสาคัญ โดยในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่
ได้ รับมอบหมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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ขอบเขตระบบการควบคุมภายใน ดังนี ้
 การควบคุมสภาพแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยมีโครงสร้ างองค์กร
และสายงานที่ชดั เจนเหมาะสมรวมทังก
้ าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี ้วัดผลสาเร็ จ (Key Performance Indicators : KPI)
เพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับเป้าหมายของบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีค่มู ือในการปฏิบตั ิงานของ
ทุกระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังปลูกฝั งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
ทุกคนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ตระหนักถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยกาหนดให้ มีจริ ยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีการอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานมีความโปร่งใส เป็ นธรรม ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
 การประเมินความเสี่ยง บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีนโยบายการบริ หารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กากับดูแลการดาเนินการ บริ ษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย อยู่ใน
ระดับที่บริ ษัทฯ ยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และความ
ปลอดภัย ซึ่งจะรายงานผลให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประจา นอกจากนี ้ มีการทบทวนปั จจัยเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่อบริ ษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
 กิจกรรมการควบคุม บริ ษัทฯ ได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีคม
ู่ ือ/
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั รวมทังมี
้ การสอบทานผลการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ คูม่ ืออานาจดาเนินการและคูม่ ือการปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ
 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ
่ สารข้ อมูล ส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้ อง และเป็ นปั จจุบนั โดยบริ ษัทฯ ได้ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ความปลอดภัยของข้ อมูล เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน และการนาข้ อมูลที่สาคัญไป
ใช้ ในการบริ หารจัดการข้ อมูลของผู้บริ หาร หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ มีความครบถ้ วนถูกต้ องอย่างเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทังมี
้ การจัดให้ มีระบบ Intranet เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสารภายในบริ ษัทฯ ในการเผยแพร่
นโยบาย กฎระเบียบคาสัง่ และคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน รวมทังข่
้ าวสารต่างๆ ได้ อย่างทัว่ ถึง
 การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จด
ั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน เช่น ด้ านบัญชี
และการเงิน การปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้ สายตรวจสอบ
ภายในเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ
จากขอบเขตระบบการควบคุมภายในข้ างต้ นนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง ได้ มีการนาเสนอให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 57 ที่ผา่ นมา พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในบริ ษัทฯ ซึ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี
ความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังมี
้ ประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และ
ป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ จากการที่ผ้ บู ริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอานาจ เนื่องจากมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ย งเป็ นประจ าทุกปี เพื่ อเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สานักตรวจสอบภายในได้ มีการ
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สอบทานการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าหน่วยงานเหล่านันมี
้ การปฏิบตั ิตามระบบการควบคุม
ภายในและการบริ ห ารความเสี่ย งที่บ ริ ษัท ฯ ได้ กาหนดไว้ และในกรณี พ บข้ อ บกพร่ องที่ มีสาระสาคัญ จะมี การรายงานให้
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งทราบและพิจารณาสัง่ การแก้ ไข
นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน เอ.เอ็ม.ซี จากัด ซึง่ เป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี
2556 ได้ ทาการประเมินและให้ ความเห็นเกี่ยวกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
โดยในรอบปี 2556 ไม่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
สาหรับในด้ านการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง
จะต้ องมีการวิเคราะห์ความเสีย่ งประกอบการขออนุมตั ิจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องทุกครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ ง
ในด้ านการลงทุนต่างๆ ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมีการติดตามการดาเนินงานบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ โดยในทุกระดับจะมีการรายงานผลการบริ หารความเสีย่ งเป็ นประจา เพื่อให้ ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ รวมทังก
้ าหนดให้ มีการทบทวนความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์เป็ นประจาทุกปี
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการแต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจ
มาเป็ นระยะเวลานาน อีกทังเคยเข้
้
ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน จึงมีความ
เข้ าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี รวมถึงการผ่านขันตอนการพิ
้
จารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
ทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงแล้ ว จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่
ดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี โดยข้ อมูลของผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของบริ ษัทฯ ปรากฎในเอกสารแนบ 3
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงให้ ความสาคัญต่อข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริ ห ารความเสี่ย งเพื่ อ พัฒ นาระบบการควบคุม ภายในและการจัด การความเสี่ ย งของการควบคุม การปฏิ บัติ งาน ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ งยังมีความเห็นว่า จากการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ของผู้บริ หาร
ระดับสูง และพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทฯ จะสามารถเจริ ญเติบโตอย่างน่าพอใจอันจะทาให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทังหลาย
้
ได้ รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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12. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีการตกลงเข้ าทารายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการตามธุรกิจปกติของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ สาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน โดยให้ ฝ่ายจัดการมีอานาจเข้ าทารายการระหว่าง
กันที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ฝ่ ายจัดการสามารถทาธุรกรรมดังกล่าว ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้ อง โดยใช้ ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก
ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทารายการระหว่างกันนัน้ บริ ษัทฯ จะยึดแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับการทารายการอื่นๆ
ทัว่ ไป โดยมีการกาหนดอานาจของผู้มีสิทธิอนุมตั ิตามวงเงินที่กาหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความ
เสีย่ งยังทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบทานการทารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวมเป็ น
สาคัญ ซึง่ มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น ในปี 2556 นัน้ เป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสม ซึ่งได้
ผ่านการอนุมตั ิจากฝ่ ายจัดการหรื อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนทารายการ ทังนี
้ ้ สาหรับงวดบัญชีรายปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง ทาหน้ าที่สอบทานแล้ วและมีความเห็นว่ ารายการ
ระหว่างกัน เป็ นไปในทางการค้ าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ
การทารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ ในอนาคต จะเป็ นรายการที่ดาเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบตั ิตาม
กฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่นในเรื่ องรายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด และ
คานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม ในเงื่อนไขทางการค้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายได้ รับการดูแล
ผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การทารายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ ้นในอนาคตจะต้ องเป็ นไปตามมาตรการหรื อขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

รายการระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมาและปี ปั จจุบัน
ในปี 2556 และ 2555 บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมีการทารายการระหว่างกัน ตามที่ได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 6 รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
จากัด / มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

1.ขาย
2.ซื ้อ
3.รายได้ อื่น
4. ค่าเช่า
5. ค่าใช้ จา่ ย

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
จากัด / มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า

3. บริษัท พานาแลบ จากัด
/ มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สาหรับงวดสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2556
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
223.39
221.97
0.09
17.31
7.05
15.30
2.55
78.80

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

1.04

2.54

1.02

2.52

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

-

0.06
0.08
0.01

-

0.13
0.12
0.02

4. บริษัท พี.เว็ต. จากัด / มีผ้ บู ริหาร
ร่วมกัน

1. ขาย
2. รายได้ อื่น

-

0.23
0.02

-

0.44
0.02

5. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี. ฟาร์ ม
จากัด / มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า

-

0.48

-

0.48

6. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า
จากัด / มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

1. ซื ้อ

-

2,241.54

-

3,022.79

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

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

1.35
0.35
0.91

1.35
0.35
0.91

1.28
0.34
0.85

1.28
0.34
0.85

เหตุผลและความจาเป็ น
ของการทารายการ /
เงื่อนไขการกาหนดราคา
- เป็ นบริษัทที่ให้ บริการเช่า
0สานักงาน กาหนดราคา
0โดยผู้ประเมินอิสระ
- เป็ นบริษัททีข่ ายไก่เนื ้อ
0กาหนดราคาตามสัญญา
0โดยอิงราคาตลาด
เป็ นบริษัทที่ให้ บริการเช่า
ฟาร์ ม กาหนดราคาตาม
สัญญาทีต่ กลง
เป็ นบริษัททีข่ ายยาพืช
กาหนดราคาตามราคา
ตลาด
เป็ นบริษัททีข่ ายยาสัตว์
กาหนดราคาตามราคา
ตลาด
เป็ นบริษัทที่ให้ บริการเช่า
ที่ดิน เพื่อทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่
กาหนดราคาตามสัญญาที่
ตกลง
เป็ นบริษัทที่มีความชานาญ
ด้ านการจัดหาวัตถุดบิ
ข้ าวโพดในการผลิตอาหาร
สัตว์ กาหนดราคาตาม
ราคาตลาด
เป็ นบริษัทที่ให้ บริการเช่าที่
พัก กาหนดราคาตามราคา
ตลาด
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ลักษณะ
รายการ

8. Nichirei Foods Inc. / บริษัท
1. ขาย
เกี่ยวข้ องโดยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2. รายได้ อื่น
ของบริษัทร่วม
3. ค่าใช้ จา่ ย

9. KEYSTONE FOODS(AP) LTD.
/ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทร่วม
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกันกับบริษัท
ร่วม
10. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จากัด
(มหาชน) / บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับ
บริษัทร่วมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บจก.สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์
11. บริษัท สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์ จากัด /
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทร่วม
โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกับบริษัท
ร่วม
12. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน / กรรมการ
และผู้ถือหุ้นและบุคคลซึง่ มีความ
เกี่ยวข้ องกับกรรมการและผู้ถือหุ้น

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สาหรับงวดสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2556
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
1,294.18
1,294.18
0.31
0.31
-

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สาหรับงวดสิน้ สุด
เหตุผลและความจาเป็ น
31 ธันวาคม 2555
ของการทารายการ /
(ล้ านบาท)
เงื่อนไขการกาหนดราคา
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
683.72
683.72
เป็ นบริษัททีผ่ ลิตสินค้ า โดย
0.27
0.27
ทางบริษัทเป็ นผู้ขายสินค้ า
0.05
0.05
เนื ้อไก่ กาหนดราคาตาม
ราคาตลาด

1. ขาย

268.96

268.96

317.78

317.78

1. ขาย

4.30

4.30

4.64

4.64

1. ขาย

378.50

378.50

654.35

654.35

1. ดอกเบี ้ย
จ่าย

41.50

119.97

41.65

120.33

เป็ นบริษัททีผ่ ลิตสินค้ าโดย
ทางบริษัทเป็ นผู้ขายสินค้ า
เนื ้อไก่ กาหนดราคาตาม
ราคาตลาด
เป็ นบริษัททีผ่ ลิตสินค้ าโดย
ทางบริษัทเป็ นผู้ขายสินค้ า
เนื ้อไก่ กาหนดราคาตาม
ราคาตลาด
เป็ นบริษัททีผ่ ลิตสินค้ าโดย
ทางบริษัทเป็ นผู้ขายสินค้ า
เนื ้อไก่ กาหนดราคาตาม
ราคาตลาด
ตามรายงานประชุม
วิสามัญครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2552 มี
มติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รับความ
ช่วยเหลือทางด้ านการเงิน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
เสริมสภาพคล่องให้ กบั
บริษัทฯ วงเงินกู้ยืมไม่เกิน
2,000 ล้ านบาท อัตรา
ดอกเบี ้ยไม่เกินร้ อยละ 6
ต่อปี
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ปี 2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2555
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2554
ล้ านบาท
ร้ อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

311

2

283

2

179

2

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

1,101

8

960

8

811

8

สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ

3,217

25

4,212

32

2,816

27

17

-

21

-

9

-

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

4,646

35

5,476

42

3,815

37

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

1,616

12

1,429

11

630

6

ไก่ปยู่่ าพันธุ์ - สุทธิ

46

-

38

-

41

-

ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ - สุทธิ

367

3

288

2

309

3

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

375

3

328

2

263

3

5,686

44

5,225

40

4,933

49

322

3

320

2

130

1

45

-

85

1

77

1

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

8,457
13,103

65
100

7,713
13,189

58
100

6,383
10,198

2,047

16

3,533

26

666

7

921

7

1,027

8

623

6

2,080

16

80

1

80

1

28

-

15

-

58

-

5,076

39

4,655

35

1,427

14

80

1

2,160

17

2,240

22

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

292

2

271

2

253

3

รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าบริษัทร่วม

134

1

141

1

148

1

63

-

22

-

16

-

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินระยะยาว

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

569
5,645
7,458
13,103

4
43
57
100

2,594
7,249
5,940
13,189

20
55
45
100

63
100

2,657
4,084
6,114
10,198

26
40
60
100

หมายเหตุ: งบแสดงฐานะการเงินรวม ปี ที่นามาแสดงเปรียบเทียบ ได้ มีการจัดทาขึ ้นใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดประเภทรายการบัญชี
ในงวดปี ปั จจุบนั

หน้ า 114

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2555

ปี 2556
ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2554

ล้ านบาท

ร้ อยละ

16,699

98

15,370

98

14,210

98

312

2

281

2

223

2

รวมรายได้

17,011

100

15,651

100

14,433

100

ต้ นทุนขาย

(14,418)

(85)

(14,374)

(92)

(11,986)

(83)

(1,098)

(6)

(1,006)

(6)

(901)

(6)

(15,516)

(91)

(15,380)

(98)

(12,887)

(89)

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย

221

1

(74)

-

(111)

(1)

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

1,716

10

197

2

1,435

10

ต้ นทุนทางการเงิน

(186)

(1)

(147)

(1)

(136)

(1)

(12)

-

190

1

53

-

1,518

9

240

2

1,352

9

(14)

-

(8)

-

(20)

-

1,504

9

232

2

1,332

9

จากบริษัทร่วม

รายได้ (ค่าใช้ จา่ ย)ภาษีเงินได้
กาไรหลังภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุทธิ

หมายเหตุ: งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี ที่นามาแสดงเปรียบเทียบได้ มีการจัดทาขึ ้นใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดประเภทรายการบัญชีใน
งวดปี ปั จจุบนั

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ปี 2556

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2555

ปี 2554

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

3,072

(135)

1,546

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,292)

(1,991)

(1,018)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,752)

2,230

(540)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)

28

104

(12)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

283

179

191

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

311

283

179

หมายเหตุ: งบกระแสเงินสด ที่นามาแสดงเปรียบเทียบได้ มีการจัดทาขึ ้นใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปี ปั จจุบนั

หน้ า 115

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญสาหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า)

0.92

1.18

2.67

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2 (เท่า)

0.27

0.26

0.66

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า)

0.63

(0.04)

1.15

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า 4 (เท่า)

16.72

18.15

18.87

22

20

19

77.06

73.90

71.56

5

5

5

18.42

22.27

26.47

ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย 9 (วัน)

20

16

14

Cash Cycle 10 (วัน)

7

9

11

อัตรากาไรขันต้
้ น 11 (%)

13.66

6.48

15.65

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน 12 (%)

10.28

1.28

10.10

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร13 (%)

179.03

(68.49)

107.70

อัตรากาไรสุทธิ 14 (%)

8.84

1.48

9.23

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)

22.45

3.84

23.19

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%)

11.55

2.05

13.93

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%)

35.14

13.68

36.14

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)

1.29

1.34

1.49

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า)

0.76

1.22

0.67

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย 20 (เท่า)

8.51

1.25

9.53

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน 21 (เท่า)

0.19

(0.02)

0.53

อัตราการจ่ายเงินปั นผล 22 (%)

82.14

0.00

97.23

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย 5 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ 6 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย 7 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า 8 (เท่า)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

หน้ า 116

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ:
1) อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี ้สินหมุนเวียน
2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชัว่ คราว + ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ) / หนี ้สินหมุนเวียน
3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / หนี ้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า = ขายสุทธิ / ลูกหนี ้การค้ าก่อนหนี ้สงสัยจะสูญ + ตัว๋ เงินรับการค้ า (เฉลี่ย)
5) ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ = ต้ นทุนขาย / สินค้ าคงเหลือ (เฉลีย่ )
7) ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า = ต้ นทุนขาย / เจ้ าหนี ้การค้ า (เฉลี่ย)
9) ระยะเวลาชาระหนี ้ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย - ระยะเวลาชาระหนี ้
11) อัตรากาไรขันต้
้ น = กาไรขันต้
้ น / ขายสุทธิ
12) อัตรากาไรจากการดาเนินงาน = กาไรจากการดาเนินงาน / ขายสุทธิ
13) อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร = กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / กาไรจากการดาเนินงาน
14) อัตรากาไรสุทธิ = กาไรสุทธิ / รายได้ รวม
15) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กาไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กาไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กาไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)
18) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้ รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
19) อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี ้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
20) อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย = ( กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน+ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงาน+ภาษี ) / ดอกเบี ้ยจ่าย
จากการดาเนินงานและลงทุน
21) อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / (การจ่ายชาระหนี ้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื ้อสินทรัพย์
+ เงินปั นผลจ่าย)
22) อัตราการจ่ายเงินปั นผล = เงินปั นผล / กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ า 117

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

14. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
14.1 ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ (Overview)
ผลการดาเนินงานของกลุม่ บริษัท

ในปี 2556 เป็ นที่นา่ พอใจอย่างยิ่ง ซึง่ เป็ นปี ที่ดีที่สดุ เป็ นประวัติการณ์ตงแต่
ั ้ เปิ ด

ดาเนินการกว่า 32 ปี รายได้ รวมของกลุม่ บริ ษัท ปี 2556 จานวน 17,011 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.69 จากปี 2555
บริ ษัทฯ มียอดขายเนื ้อไก่แปรรูปส่งออก ในปี 2556 จานวน 22,500 ตัน เพิ่มขึ ้น 3,850 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21 จากปี
2555 ทาให้ กลุม่ บริษัท มีสว่ นแบ่งการส่งออกเป็ นลาดับที่ 4 ของประเทศไทย โดยมีปริ มาณการส่งออกทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม อยูท่ ี่ 14% ของปริ มาณการส่งออกของประเทศทังหมด
้
(คิดรวมยอดส่งออกของบริษัทร่วม)
อัตรากาไรขันต้
้ นของกลุม่ บริ ษัท ปรับสูงขึ ้นจาก 6% ในปี 2555 เป็ น 14% ในปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทฯ เน้ นการขายสินค้ า
ไก่แปรรูปปรุงสุกที่มีกาไรขันต้
้ นสูงและราคาไม่ผนั ผวนตามราคาตลาด

ราคาขายสินค้ าเฉลีย่ ของกลุม่ บริ ษัท ปรับสูงขึ ้น

จากปี 2555 และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้ าวโพด มีราคาลดลง จากปี 2555
ในปี 2556 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมของบริษัทฯ เพิ่มขึ ้น 295 ล้ านบาท พลิกจากขาดทุน จานวน 74 ล้ าน
บาท ในปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ GFN สามารถพลิกจากขาดทุนเป็ นกาไรตังแต่
้ ชว่ งต้ นปี 2556
จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัท มีกาไรสุทธิในปี 2556 จานวน 1,504 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 1,272 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 548.28 เมื่อเทียบกับปี 2555 (งบปรับปรุงใหม่) นับเป็ นกาไรสุทธิตอ่ ปี ที่สงู ที่สดุ ตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัท ฯ อย่างไรก็
ตามกลุม่ บริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความเป็ นเลิศด้ านการผลิตอาหารเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการเป็ น
ผู้นาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก ตามแผนการดาเนินงานประจาปี 2557 ต่อไป
อนึง่ ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัท ได้ นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี เงินได้ มาถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก ดังนัน้ ข้ อมูลที่
แสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ที่แสดงในคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน สาหรับปี 2556 นี ้ เป็ นข้ อมูลที่ได้ ปรับปรุงใหม่
เพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบ
14.2 ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการทากาไร (Results of Operations)
รายได้ จากการขายรวม
กลุม่ บริ ษัท มีรายได้ จากการขายในปี 2556 จานวน 16,699 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 1,329 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
8.65 เมื่อเทียบกับปี 2555 จากปริ มาณขายส่งออกสินค้ าไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ ้น ราคาสินค้ าส่งออกทีป่ รับสูงขึ ้น และการ
ขยายจานวนร้ านค้ าส่งสินค้ าเนื ้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ
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รายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
รายได้ แต่ ละสายธุ รกิ จของ
จีเอฟพีทีและบริษัทย่ อย

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

เนื ้อไก่แปรรูป

7,035.44

42.13

5,803.86

37.76

6,101.15

42.94

อาหารสัตว์

4,817.96

28.85

5,294.03

34.44

4,838.82

34.05

4,004.94

23.99

3,664.25

23.85

2,812.83

19.79

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

840.69

5.03

607.67

3.95

456.75

3.22

รายได้ จากการขายรวม

16,699.03

100.00

15,369.81

100.00

14,209.55

100.00

ฟาร์ ม เลีย้ งสัต ว์ แ ละจ าหน่า ย
ลูกไก่

ธุรกิจเนือ้ ไก่ แปรรูป :
รายได้ จากธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ปเป็ นแหล่งรายได้ หลักของกลุม่ บริ ษัท ในปี 2556 ธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ปมีรายได้ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 42 ของรายได้ จากการขายรวม ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจเนื ้อไก่แปรรูปจานวน 7,035 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
1,231 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 บริ ษัทฯ มีปริ มาณขายส่งออกสินค้ าเนื ้อไก่แปรรู ป
เพิ่มขึ ้น 3,850 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21 จากปี 2555 ซึง่ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นในกลุม่ ตลาดส่งออกหลักทังประเทศญี
้
่ปนุ่ และ
ประเทศในสหภาพยุโรป ราคาขายส่งออกเฉลีย่ สินค้ าเนื ้อไก่แปรรูปในปี 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 จากปี 2555
ธุรกิจอาหารสัตว์ :
ธุรกิจอาหารสัตว์ มีรายได้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 29 ของรายได้ จากการขายรวม ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
อาหารสัตว์ จานวน 4,818 ล้ านบาท ลดลง 476 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 จากปริ มาณ
ขายอาหารสัตว์ที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุม่ สินค้ าอาหารกุ้งที่มีปริ มาณขายลดลงร้ อยละ 24 ซึ่งได้ รับผลกระทบจาก
โรคตายด่วน หรื อ Emergency Mortality Syndrome (EMS) อย่างไรก็ตาม กลุม่ สินค้ าอาหารปลามีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
12 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 จากปริ มาณขายที่เพิ่มขึ ้นและราคาขายที่ปรับสูงขึ ้น ทาให้ รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ของ
กลุม่ บริ ษัทลดลงไม่มากนัก
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ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งสัตว์ และจาหน่ ายลูกไก่ :
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ได้ กลายเป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญของบริ ษัทฯ จากการขายไก่เนื ้อมีชีวิต (Live Broiler) ให้ แก่ GFN
(บริ ษัทร่วมที่เริ่ มดาเนินกิจการตังแต่
้ ปี 2554) ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายไก่เนื ้อและลูกไก่ จานวน 4,005 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 341 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 ส่วนใหญ่มาจากการขายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท
GFN ที่เพิ่มขึ ้น
ธุรกิจอาหารแปรรูป :
จากการขยายร้ านค้ าส่งตามจังหวัดใหญ่ ๆ ในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ ธุรกิ จอาหารแปรรู ปจากเนือ้ ไก่ เช่น
ไส้ กรอกไก่ และไก่ยอ มีการเติบโตที่ดีขึ ้นมาก ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจานวน
841 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 233 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38 จากปี 2555 จากปริ มาณขายสินค้ าไส้ กรอกไก่และไก่ยอ
เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 30 และราคาขายมีการปรับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยตามราคาตลาดในประเทศเช่นกัน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีร้านค้ าส่งตามภูมิภาคทัว่ ประเทศจานวน 12 สาขา ใน 12 จังหวัด ได้ แก่ ภูเก็ต สงขลา นครปฐม บุรีรัมย์
เชียงใหม่ ลาปาง สุราษฏร์ ธานี นครสวรรค์ เชียงราย อุบลราชธานี ตาก และเพชรบุรี อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังมีแผนการขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
ต้ นทุนขาย
กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2556 จานวน 14,418 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเพียง 44 ล้ านบาทจากปี 2555 อัตราส่วนต้ นทุน
ขายในปี 2556 ลดลงจาก ร้ อยละ 92 ในปี 2555 เหลือเพียงร้ อยละ 85 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากกลุม่ บริ ษัท มีการ
บริ หารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ราคาข้ าวโพดซึ่งเป็ นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ ลดลง
อย่างต่อเนื่องตามราคาตลาดโลก
กาไรขัน้ ต้ น
กลุม่ บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นในปี 2556 จานวน 2,281 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,285 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 129 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน จากการที่บริ ษัทฯ เน้ นการส่งออกสินค้ าไก่แปรรูปปรุงสุกที่มีกาไรขันต้
้ นสูงและราคาขายไม่ผนั
ผวนตามราคาตลาด ประกอบกับราคาขายเฉลีย่ ของสินค้ ากลุม่ อื่นๆ ส่วนใหญ่ปรับสูงขึ ้นจากปี 2555 อีกทังราคาข้
้
าวโพด
ลดลงตามตลาดโลก จึงทาให้ ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และไก่เนื ้อลดลง จึงทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ น ของกลุม่ บริ ษัทปรับ
สูงขึ ้นจากร้ อยละ 6 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 14 ในปี 2556
รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นของกลุม่ บริ ษัทในปี 2556 มีจานวน 312 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เป็ นจานวนเงิน 31 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 11 ส่วนใหญ่มาจากกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่เพิ่มขึ ้น 46 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 102 จากปี 2555 รายได้
อื่นของกลุม่ บริ ษัทปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของรายได้ จากการขายใกล้ เคียงกับปี 2555
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวมจานวน 1,098 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 92 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ ้นจากเงินเดือนและโบนัสของพนักงาน ค่า
เสือ่ มราคาสินทรัพย์ถาวร และค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุม่ บริ ษัทปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 6
ของรายได้ จากการขายซึง่ ใกล้ เคียงกับปี 2555
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ในปี 2556 มีจานวนรวม 221 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จานวน 295 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 397 จากปี ก่อน โดยบริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมทัง้ 2
แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (McKey) จานวน 81 ล้ านบาท และจากบริ ษัท จีเอฟพีที
นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด (GFN) จานวน 140 ล้ านบาท ส่วนแบ่งกาไรจากเงินทุนในบริ ษัทร่ วมที่เพิ่มขึ ้นมาจากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท GFN ที่สามารถพลิกจากขาดทุนในปี 2555 เนื่องจากในปี 2556 GFN สามารถส่งออกสินค้ าเนื ้อไก่
แปรรู ปได้ มากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการส่งออกสินค้ าเนื ้ออกไก่แช่แข็งไปยังตลาดประเทศกลุม่ สหภาพยุ โรป นับตังแต่
้ สหภาพ
ยุโรปอนุญาตให้ นาเข้ าเนื ้อไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยได้ ตงแต่
ั ้ ไตรมาส 3 ปี 2555 อีกทัง้ GFN มีการเพิ่มกาลังการผลิต
เนื อ้ ไก่ แ ปรรู ปปรุ งสุก จาก 16,800 ตัน เพิ่ม เป็ น 21,600 ตัน ตัง้ แต่เ ดื อนพฤษภาคม 2556 จึ งท าให้ GFN มี ผลการ
ดาเนินงานดีขึ ้น
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนทาง
การเงิน จานวน 186 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 39 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทมี
ยอดเงินกู้เฉลีย่ ในช่วงปี 2556 สูงกว่าปี 2555 ต้ นทุนทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท ปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 1 ของรายได้ จาก
การขายซึง่ ใกล้ เคียงกับปี 2555
กาไรสุทธิ
ในปี 2556 กลุ่ม บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 1,504 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 1.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นจานวน 1,272 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 548 จากปี 2555 ซึ่งมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ จานวน 232 ล้ านบาท (ปรับปรุ งใหม่) โดยมีปัจจัยหลัก
จากรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น ราคาขายสินค้ าเฉลี่ยปรับสูงขึ ้น กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ ้น และส่วนแบ่งกาไร
จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมที่เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน กาไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัท ปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของรายได้ จากการ
ขาย ดีขึ ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ร้อยละ 2
กาไรก่ อนค่ าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA)
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีกาไรก่อนค่าเสื่อม ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าตัดจาหน่าย 2,608 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,516 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 139 เมื่อเทียบกับปี 2555 มาจากความสามารถในการทากาไรของกลุ่มบริ ษัทดีขึ ้น จากการที่กลุ่ม
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บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้นและยังสามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ EBITDA Margin
ในปี 2556 อยูท่ ี่ร้อยละ 15.62 ดีขึ ้นจากปี 2555 ที่ร้อยละ 7.10
หน่วย : ล้ านบาท
กาไรจากการดาเนินงาน (EBIT)
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
กาไรก่อนหักค่าเสือ่ ม ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าตัดจาหน่าย
EBITDA Margin (%)

ปี 2556
1,716
888
4
2,608
15.62

ปี 2555
197
892
3
1,092
7.10

ปี 2554
1,435
820
2
2,257
15.88

อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 22.45 ดีขึ ้นมากจากปี 2555 โดยกลุม่ บริ ษัทมีประสิทธิภาพใน
การทากาไรดีขึ ้นมาก ประสิทธิ ภาพในการใช้ สินทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ลดลงเล็กน้ อย และมีตวั คูณความเสี่ยงลดลงจากปี
2555 ดังนี ้
DuPont Analysis

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)

22.45

3.84

23.19

อัตรากาไรจากการดาเนินการ 12 (%)

10.28

1.28

10.10

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)

1.29

1.34

1.49

ตัวคูณความเสีย่ ง (Equity Multiplier) (เท่า) (1+DE)

1.76

2.22

1.67

14.3 ฐานะทางการเงินและความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 13,103 ล้ านบาท ประกอบด้ วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,646
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 35 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ 5,686 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 44 เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
1,616 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 12 ไก่ปยู่่ าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์-สุทธิ 413 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3 เงินลงทุนอื่นและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 742 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง 86 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1 จากสิ ้นปี 2555 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555) เนื่องจากสินค้ าคงเหลือ-สุทธิลดลง 995 ล้ านบาท จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะข้ าวโพดลดลง ส่วนทีด่ ิน
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อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเพิ่มขึ ้น 461 ล้ านบาท ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 141 ล้ านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เพิ่มขึ ้น 187 ล้ านบาท ไก่ปยู่่ าพันธุ์และพ่อแม่พนั ธุ์เพิ่มขึ ้น 87 ล้ านบาท
ลูกหนีก้ ารค้ า
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จานวน 37 ล้ านบาท ลดลง 11 ล้ านบาทจากปี 2555 ที่มีจานวน 48
ล้ านบาท ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญยังอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ซึง่ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.3 ของลูกหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินรับรวม
ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย จาก 20 วัน ในปี 2555 เพิ่มเป็ น 22 วัน ในปี 2556 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้
การค้ า ในปี 2556 เท่ากับ 17 เท่า ซึง่ อยูใ่ นระดับทีใ่ กล้ เคียงกับปี 2555
สินค้ าคงเหลือ
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีสนิ ค้ าคงเหลือรวม 3,217 ล้ านบาทลดลง 995 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 24 จากปี 2555 จาก
วัตถุดิบและวัตถุดิบระหว่างทางที่ลดลง อัตราส่วนสินค้ าหมุนเวียนคงเหลือ ในปี 2556 เท่ากับ 77 เท่า เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก
ปี 2555 ที่ 74 เท่า กลุม่ บริษัทมีคา่ เผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือไม่เคลือ่ นไหว จานวน 3 ล้ านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้ า
คงเหลือลดลงสิ ้นงวด จานวน 28 ล้ านบาท ซึง่ รวมคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 1 ของสินค้ าคงเหลือรวม
ปี 2556 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริษัทอยูท่ ี่ 11.55 เท่า ดีขึ ้นมากจากปี 2555 ที่ 2.05 เท่า เนื่องจากกลุม่
บริ ษัทมีความสามารถในการใช้ สนิ ทรัพย์ถาวรรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทมีหนี ้สินรวมจานวน 5,645 ล้ านบาท ประกอบด้ วย หนี ้สินหมุนเวียน 5,076 ล้ าน
บาท และหนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น 569 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง 1,604 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 22 จากสิ ้นปี 2555 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555) เนื่องจากกลุม่ บริษัทมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน จานวน 1,486 ล้ านบาท และเจ้ าหนี ้การค้ า
และเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจานวน 106 ล้ านบาท เงินกู้ระยะยาวจากผู้เกี่ยวข้ องจานวน 2,000 ล้ านบาท ถูกจัดให้ อยูใ่ นหมวด
หนี ้สินหมุนเวียน เนื่องจากจะครบกาหนดใน วันที่ 31 มกราคม 2557 ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสันของกลุ
้
ม่ บริษัท
เป็ นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านัน้ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นรวมจานวน 921 ล้ านบาท ลดลง 106 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 10
จากปี 2555 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า ในปี 2556 เท่ากับ 18.42 เท่า ลดลงจากปี 2555 ที่ 22.27 เท่า อีกทังกลุ
้ ม่
บริ ษัทมีระยะเวลาการชาระหนี ้เฉลีย่ ในปี 2556 ที่ 20 วัน
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยของกลุม่ บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 4,207 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2555 จานวน
1,566 ล้ านบาท จากการที่กลุม่ บริ ษัท มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน จานวน 1,486 ล้ านบาท กลุม่
บริ ษัท มีต้นทุนทางการเงิน ปี 2556 ที่อตั ราร้ อยละ 3.7 และร้ อยละ 3.4 ในปี 2555
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 7,458 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,518 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 26 จากสิ ้นปี 2555 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมีกาไรสะสมเพิ่มขึ ้นจานวน 1,504 ล้ านบาท
จากผลประกอบการของกลุม่ บริ ษัทที่ดีขึ ้นมากในปี 2556 ทาให้ มลู ค่าหุ้นทางบัญชี ปี 2556 เท่ากับ 5.95 บาท
14.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสด
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมการดาเนินงานเป็ นจานวน 3,072 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน
3,207 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จากกาไรก่อนภาษี เงินได้ ปี 2556 เพิ่มขึ ้น 1,480 ล้ านบาท และมี
ระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2556 อยูท่ ี่ 7 วัน ดีขึ ้นจากปี 2555 ที่ 9 วัน
กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน จานวน 1,292 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรจานวน 860 ล้ านบาท การลงทุนในไก่ปยู่่ าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์จานวน 456 ล้ านบาท และซื ้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนจานวน 86 ล้ านบาท
กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 1,752 ล้ านบาท โดยเป็ นการชาระคืนเงินกู้เจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีท
1,491 ล้ านบาท ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระในปี 2556 และจ่ายดอกเบี ้ยจ่าย 186 ล้ านบาท
ดังนัน้ ณ วันสิ ้นงวด กลุม่ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 311 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน
28 ล้ านบาท
สภาพคล่ อง
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดาเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง
จะเห็นได้ จาก อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.92 เท่า ที่ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ซึง่ อยูท่ ี่ 1.18 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว เท่ากับ 0.27 เท่า ใกล้ เคียงกับปี ที่ผา่ นมา ซึง่ อยูท่ ี่ 0.26
เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด อยูท่ ี่ 0.63 เท่า ดีขึ ้นจากปี 2555 ซึง่ อยูท่ ี่ (0.04)
ระยะเวลาครบกาหนดหนีร้ ะยะสัน้ ที่มีผลต่ อสภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียน 5,076 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
2,047 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 921 ล้ านบาท หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น 28 ล้ านบาทเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินครบกาหนดชาระในหนึ่งปี 80 ล้ านบาท และเป็ นส่วนของเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันที่
ถึงกาหนดชาระในหนึง่ ปี 2,000 ล้ านบาท
สาหรับหนี ้สินระยะสันที
้ ่จะครบกาหนดชาระในหนึ่งปี ทังที
้ ่เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าและเงินกู้ระยะสันและภาระดอกเบี
้
้ยจ่ายนัน้
กลุม่ บริ ษัท มีผลการดาเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายชาระคืนได้ จากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
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และเงินทุนหมุนเวียนจากการดาเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ จากความสามารถชาระดอกเบี ้ยของกลุม่ บริ ษัทในปี 2556 เท่ากับ
8.51 เท่า และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนอยูใ่ นระดับต่าเพียง 0.56 : 1 อีกทัง้ ยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบัน
การเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ทังที
้ ่เป็ นวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวนรวม 3,108 ล้ านบาท และวงเงิน
Trade Finance ทังที
้ ่เป็ นวงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทอีกจานวน 3,571 ล้ านบาท
สาหรับ เงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 2,000 ล้ านบาท มีกาหนดชาระในวันที่ 31 มกราคม 2557 จึงถูก
จัดหมวดเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนตังแต่
้ ไตรมาส 1 ปี 2556 กลุ่มบริ ษัท ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ ารับวงเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันวงเงินรวมจานวน 2,000 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยไม่เกินร้ อยละ 5.50 ต่อปี และมีระยะเวลากู้ยืมเงินไม่
เกิน 10 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
โครงสร้ างเงินทุน
กลุม่ บริ ษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่มนั่ คง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to
Equity Ratio) เท่ากับ 0.76 : 1 ลดลงจาก 1.22 : 1 ในปี 2555 เนื่องจาก มีผลการดาเนินงาน ในปี 2556 ดีขึ ้น และมีการ
จ่ายชาระคืนเงินกู้เจ้ าหนี ้ทรัสต์รีซีทและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินที่ครบกาหนดในปี 2556
อีกทัง้ มีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 4,207 ล้ านบาท ดังนันอั
้ ตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยต่อทุนอยูใ่ นระดับต่าเพียง 0.56 : 1
รายจ่ ายลงทุนและแหล่ งเงินทุน
ในปี 2556 กลุม่ บริ ษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็ นจานวน 1,292 ล้ านบาท โดยมีการซื ้อสินทรัพย์ถาวรจานวน
860 ล้ านบาท ลงทุนในไก่ปยู่่ าพันธุ์และไก่พ่อแม่พนั ธุ์จานวน 456 ล้ านบาท ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 86
ล้ านบาท
การลงทุนในปี 2556 เป็ นการขยายฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ โรงฟั กลูกไก่ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ และ
โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ไส้ กรอกไก่) โดยเงินลงทุนของกลุม่ บริ ษัท ในปี 2556 มีจานวน 946 ล้ านบาท ซึ่งมาจาก
กระแสเงินจากการดาเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว
กลุม่ บริ ษัท มีแผนการขยายกาลังการผลิตไก่เนื ้อทังวงจรอย่
้
างต่อเนื่อง โดยเน้ นการขยายการผลิตต้ นน ้า เพื่อเป็ นรากฐาน
สาหรับการขยายในอนาคต โดยมีการตังงบลงทุ
้
นไว้ ประมาณปี ละ 800 ล้ านบาท ซึง่ ใกล้ เคียงกับงบลงทุนในช่วง 3 ปี ที่ผา่ น
มา อย่างไรก็ตาม รายจ่ายในการลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ ตามสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
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14.5 ภาระผูกพันด้ านหนีส้ นิ (Contractual Obligations)
กลุม่ บริ ษัทมีภาระผูกพันด้ านหนี ้สินดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ภาระข้ อผูกพัน

รวม

ภาระผูกพันด้ านหนี ้สินระยะยาว
ภาระผูกพันด้ านสัญญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันด้ านสัญญาเช่าดาเนินงาน
ภาระผูกพันด้ านการซื ้อ
ภาระผูกพันด้ านหนี ้สินอื่นๆ
รวม

2,160
56.17
165.53
1,085.92
3,467.62

น้ อยกว่า 1 ปี
2,080
20.82
49.84
1,085.92
3,236.58

ระยะเวลาการชาระ
1 – 3 ปี
3 – 5 ปี
80
17.89
5.05
115.69
213.58
5.05

มากกว่า 5 ปี
12.41
12.41

14.6 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต (Forward Looking)
ความผันผวนของค่ าเงินบาท
กลุ่มบริ ษัทมีความเสี่ยงกับความผันผวนของค่าเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐฯ เทียบกับค่าเงิ นบาทของไทยจากธุรกรรมการค้ า
โดยเฉพาะการขายสินค้ าเนื ้อไก่แปรรูปและการนาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยทัว่ ไปมักถูกมองว่าจะมีผลกระทบเชิงลบจาก
การแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ เพราะกลุม่ บริ ษัทน่าจะมีรายได้ จากการส่งออกเนื ้อไก่ได้ น้อยลง แต่ในทาง
ปฏิบตั ิมีทงการน
ั้
าเข้ าและส่งออกที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ จึงเรี ยกได้ วา่ มีการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
แบบธรรมชาติ (Natural Hedge) อีกทังยั
้ งมีการทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Forwards Contract) ในการทาธุรกรรมซื ้อ
ขายต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสีย่ งของค่าเงินบาท
ข้ อจากัดในการส่ งออก
การส่งออกสินค้ าเนื ้อไก่ไปยังต่างประเทศ มีข้อจากัดในการส่งออกสินค้ าที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั นโยบายของแต่ละ
ประเทศ บางประเทศใช้ นโยบายด้ านภาษี บางประเทศใช้ นโยบายด้ านสุขอนามัย เป็ นต้ น ในอนาคตนโยบายด้ าน
สุข อนามัยจะเป็ นนโยบายที่สาคัญ ที่ ประเทศผู้นาเข้ า ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อในการกี ดกันทางการค้ า เช่น นโยบายด้ า น
มาตรฐานสินค้ าระบบ ISO 9000, GMP และ HACCP นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมและสิทธิมนุษยชน และนโยบายด้ าน
Animal Welfare เป็ นต้ น ส่วนนโยบายด้ านภาษี จะใช้ น้อยลง เพราะแต่ละประเทศจะเข้ าสู่ระบบ WTO หรื อการค้ าแบบ
เสรี ซึง่ ทางรัฐบาลจะลดการอุดหนุนและลดภาษี นาเข้ าลงด้ วย
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การกาหนดโควต้ า
รัฐบาลกาหนดให้ นาเข้ าข้ าวโพดในโควต้ า ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งต้ องนาเข้ าโดยองค์ การ
คลังสินค้ าเท่านัน้ โดยนาเข้ าจากประเทศสมาชิก WTO และจากัดโควต้ าการนาเข้ าไว้ ไม่เกิน 54,700 ตัน และเสียอากร
นาเข้ า ร้ อยละ 20 แต่ถ้านาเข้ านอกโควต้ าจะเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 73 บวกค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 180 บาท การ
นาเข้ านอกจากประเทศสมาชิก WTO แล้ วยังสามารถนาเข้ าจากประเทศอื่น แต่ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกาหนด
นอกจากข้ า วโพดแล้ วยังมี วัต ถุดิบ ที่ใ ช้ ใ นการผลิตอาหารสัตว์ อื่น อีก เช่น กากถั่ว เหลือ ง ปลาป่ น ซึ่งหากนาเ ข้ าจาก
ต่างประเทศก็ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกาหนดเช่นกัน (รายละเอียดดูได้ จาก สายธุรกิจอาหารสัตว์ (ค) เรื่ อง ความ
ต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์สาคัญ)
สหภาพยุโรปมีการกาหนดวิธีการนาเข้ าโดยใช้ ระบบโควต้ า โดยเริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็ นต้ นไป ประเทศ
ไทยได้ รับโควต้ าในการส่งออกไก่ปรุงสุกเป็ นจานวน 160,033 ตัน และได้ สง่ ออกเต็มจานวนโควต้ าดังกล่าวแล้ ว ทาให้ การ
ส่งออกยากจะขยายตัวได้ เพราะการส่งออกนอกโควต้ าต้ องเสียภาษี นาเข้ าสูงถึง 1,024 ยูโรต่อตัน ส่วนไก่สดแช่แข็งทาง
สหภาพยุโรปได้ ยกเลิกการนาเข้ า และสามารถส่งออกได้ ในช่วงปลายปี 2555
การกาหนดราคา
ธุรกิจด้ านอาหารสัตว์มีความเกี่ยวข้ องกับนโยบายการกาหนดราคา ไม่วา่ จะเป็ นการซื ้อวัตถุดิบ หรื อราคาขายอาหารสัตว์
กล่าวคือ การซื ้อกากถัว่ เหลืองในประเทศต้ องรับซื ้อในราคาไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าที่กาหนด ณ หน้ าโรงงานโดยต้ องทาสัญญาไว้
กับกระทรวงพาณิชย์ ส่วนราคาขายอาหารสัตว์ กลุม่ บริ ษัทไม่สามารถปรับราคาขายขึ ้นลงได้ ในทันทีทนั ใด เนื่องจากการ
ปรับราคาขายจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากกรมการค้ าภายในกระทรวงพาณิชย์

หน้ า 127

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัท ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัท ขอรับรองว่าข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัท ขอ
รับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของ
้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ ตามระบบดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ ง
ข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 มกราคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท แล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การ
กระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกัน กับที่บริ ษัท ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้
มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั กากับไว้ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น
ผู้มีอานาจลงนาม
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ

___________________

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ

___________________

3.นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ

___________________

ผู้รับมอบอานาจ
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

เลขานุการบริ ษัท

___________________
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
 ประธานกรรมการ
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 73 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
 พี่ชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
 พี่ชายนพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
 พี่ชายนางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
 พี่ชายน.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
 ลุงนายสุจิน ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม (%)

มัธยมปลาย

17.55

อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

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

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

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้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 บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)
บจก. ฟาร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์)
บจก. ผลิตภัณฑ์อาหาร ป.เจริญพันธ์ (ธุรกิจฟาสต์ฟดู ส์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
บจก. ทรัพย์ศิริชยั (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์ (ธุรกิจส่งออกดอกกล้ วยไม้ )
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
 รองประธานกรรมการ
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ
 กรรมการผู้จดั การ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 64 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
 น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)

มัธยมปลาย

14.36

อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

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

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้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 บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่)
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามฯ
 ประธานกรรมการบริหาร
 รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
 รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายงาน
บริหาร
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
 กรรมการกากับดูแลกิจการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 62 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
 น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

แพทยศาสตร์
บัณฑิต วุฒิบตั ร
จักษุแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.33

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ปี 2535 –ปั จจุบนั
ปี 2536 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2536 –ปั จจุบนั
ปี 2536 –ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จดั การ
อาวุโส และรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายงานบริหาร
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2551 –ปั จจุบนั

กรรมการ

(11)

ปี 2530 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2538 –ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
นายกสมาคม
กรรมการ
กรรมการ

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

บจก. จีพี บรีดดิ ้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.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (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.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ )
บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)
บจก. เอเชีย ฟลาวเวอร์ (ธุรกิจส่งออกดอกกล้ วยไม้ )
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาผู้สง่ สินค้ าทางเรือแห่งประเทศไทย
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
4. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
ตาแหน่ง
 กรรมการบริหาร
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 66 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
 น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)

ประถมศึกษา

0.24

อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2535 –ปั จจุบนั
ปี 2521 –ปั จจุบนั
ปี 2521 –ปั จจุบนั
ปี 2524 –ปั จจุบนั
ปี 2525 –ปั จจุบนั
ปี 2518 –ปั จจุบนั
ปี 2531 –ปั จจุบนั
ปี 2518 –ปั จจุบนั
ปี 2536 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี-การเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้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.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ )
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)
บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)

หน้ า 132

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

5. นพ.สาธิต กรเณศ
ตาแหน่ง
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง
 ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
 ประธานคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 25 มิถนุ ายน 2541
อายุ 61 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ – ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- วทบ.พบ.วุฒิบตั ร
ศัลยกรรมทัว่ ไปและ
ศัลยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่ วน
การ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรง
และอ้ อม
(%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี

ช่ วงเวลา

ปี 2541 –ปั จจุบนั
ปี 2531 –ปั จจุบนั
ปี 2556 –ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
และบริหารความเสี่ยง
อาจารย์และแพทย์
(2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ธุรกิจโรงพยาบาล)
กรรมการ
(3) บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ ท (ธุรกิจค้ าปลีก)

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

หน้ า 133

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริ หาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
6. นายปารเมศ เหตระกูล
ตาแหน่ง
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎาคม 2548
อายุ 50 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ - ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา / ประวัติ
อบรม

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.004

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2548 –ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บจก. สี่พระยาการพิมพ์ (ธุรกิจหนังสือพิมพ์)
บจก. ประชุมช่าง (ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์)
บจก. อะกริยเู นี่ยน (ธุรกิจการเกษตร)
บจก. ปิ ยะดาแมนชัน่ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

- อบรมหลักสูตร
Directors Accreditation
Program จากสมาคม
IOD

หน้ า 134

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
ตาแหน่ง
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎาคม 2551
อายุ 49 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ - ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท กฎหมาย
University of
Pennsylvania

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ปี 2551 –ปั จจุบนั
ปี 2548 –ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
และบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
(2) บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
(ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย)

- ปริญญาโท กฎหมาย
Southern Methodist
University
- ปริญญาตรี กฎหมาย
Thammasat
University
- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จากสมาคม
IOD

หน้ า 135

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
 กรรมการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 18 เมษายน 2546
อายุ 56 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
 น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จากสมาคม
IOD

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.81

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2546 –ปั จจุบนั
ปี 2525 –ปั จจุบนั

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

ปี 2525 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2536 –ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
(4) บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)
(5) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)

หน้ า 136

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ / ความสัมพันธ์
ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและ
ผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
 กรรมการ
 รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ
ไก่เนื ้อ
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
 กรรมการกากับดูแลกิจการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 18 เมษายน 2546

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
Boston University
- อบรมหลักสูตร
Directors
Certification
Program (DCP)
จากสมาคม IOD

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
17.77

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2554 –ปั จจุบนั
ปี 2546 -ปั จจุบนั
ปี 2547 –ปั จจุบนั
ปี 2547 –ปั จจุบนั
ปี 2547 –ปั จจุบนั
ปี 2547 –ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อไก่เนื ้อ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)

อายุ 43 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
 หลานนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

หน้ า 137

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
10. นางปรานี ภาคสุข
ตาแหน่ง
 รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายการเงิน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 สิงหาคม 2554
อายุ 60 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
 น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.91

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปี 2554
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปั จจุบนั
ปี 2531 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปั จจุบนั
ปี 2536 - ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(3) บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
(4) บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(5) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
(6) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
(7) บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
(8) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์)
(9) บจก. เฟอร์ มา (ธุรกิจผลิตยาสัตว์)
(10) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจยาพืช)

หน้ า 138

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
11. นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
 รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการ
ผลิต
 รองกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
การตลาด
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 18 ตุลาคม 2547

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขา
สารสนเทศ
The university of
La Berne

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ปี 2547 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการผลิต และรอง (1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าทีท่ าจากเนื ้อไก่)
กรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

อายุ 44 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
 บุตรนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

หน้ า 139

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
12. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ
ตาแหน่ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รองกรรมการผู้จดั การสายงาน
- ปริญญาโท
นักลงทุนสัมพันธ์
(ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 มกราคม 54) บริหารธุรกิจ
Boston University,
 เลขานุการบริษัท
USA
(ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 16 ตุลาคม 51)
- ปริญญาตรี
 กรรมการกากับดูแลกิจการ
บริหารธุรกิจ
อายุ 38 ปี
Pine Manor
College, USA
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
 บุตรสาวนางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
- อบรมหลักสูตร
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
Company Secretary
Program, IOD
- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program, IOD

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.40

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ปี 2551 – ปั จจุบนั

เลขานุการบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าทีท่ าจากเนื ้อไก่)

หมายเหตุ: หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท ปรากฎภายในข้ อมูล ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ หัวข้ อการกากับดูแลกิจการ (5.9 เลขานุการบริษัท)

หน้ า 140

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
13. นายฐิติ วรรณเชษฐ์
ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน
 กรรมการกากับดูแลกิจการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 02 มกราคม 2554

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ,
หานเจียง มาเลเซีย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2545 – ปี 2553

ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าทีท่ าจากเนื ้อไก่)

อายุ 57 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

หน้ า 141

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
14. นายอาทร เอือ้ พอพล
ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการฝ่ ายขาย
ต่างประเทศ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
ครูสวนสุนนั ทา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.0001

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2539 - ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าทีท่ าจากเนื ้อไก่)

ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 2 มกราคม 2539
อายุ 58 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

หน้ า 142

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
15. นายดนัย บุญเจริญสุขพิศาล
ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการฝ่ ายขาย
ภายในประเทศ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 2 มกราคม 2554

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.0001

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2537 – ปี 2553

ผู้อานวยการฝ่ ายขายภายในประเทศ
ผู้จดั การฝ่ ายขายภายในประเทศ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าทีท่ าจากเนื ้อไก่)

อายุ 54 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

หน้ า 143

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
16. นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภัคพงศ์
ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
 กรรมการกากับดูแลกิจการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎาคม 2554
อายุ 48 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.0001

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปี 2554

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
/ ประเภทธุรกิจ

ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน (1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิต
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
สินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)

อบรมหลักสูตร :
- การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย The Institute of Internal Auditors
- นักบัญชีกบั การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- การอบรมตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กรม
ทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตรพื ้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท
จดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้ ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อนา IFRS มาใช้ ครัง้
แรกเพื่อผู้ทา ผู้สอบบัญชี และผู้ใช้ สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์

หน้ า 144

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
17. นางสาวรั ชนีกร ปวิตรปก
ตาแหน่ง
 ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
/ ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขา
บัญชี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท ทัง้
ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปี 2554

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าทีท่ าจากเนื ้อไก่)

ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎาคม 2554
อายุ 53 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: 2. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ 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
10. นางปรานี ภาคสุข
11. นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม
12. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
13. นายฐิ ติ วรรณเชษฐ์
14. นายอาทร เอื ้อพอพล
15. นายดนัย บุญเจริญสุขพิศาล
16. นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
17. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก
หมายเหตุ:
X = ประธานกรรมการ

บริษัท
GFPT
x
//
//
//
/
/
/
/
/
*
*
*
*
*
*
*
*
// = กรรมการบริหาร

KT
x
//
//
//

/ = กรรมการ

MKS
x
//
//
/

บริษัทย่ อย
FKT
x
//
//
//

บริษัทร่ วม
GP
x
//
//

GFF
x
//
//
/

McKey

GFN

/
/

/

* = ผู้บริหาร
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

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:

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
อิงโพธิ์ชยั
กรเณศ
เหตระกูล
พิเชษฐวณิชย์โชค
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
X = ประธานกรรมการ

KT
x
//
//
//
// = กรรมการบริหาร

MKS
x
//
//
/
/ = กรรมการ

บริษัทย่ อย
FKT
x
//
//
//
-

GP
x
//
//
-

GFF
x
//
//
/
-
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล
/ตาแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
- ผู้อานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ
1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
อบรมหลักสูตร :
- การตรวจสอบภายในเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย The Institute of Internal Auditors
- นักบัญชีกบั การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- การอบรมตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ.2543 กรมทะเบียน
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตรพื ้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจดทะเบียน
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- การบริ หารจัดการงานตรวจสอบภายในให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อนา IFRS มาใช้ ครัง้ แรกเพื่อ
ผู้ทาผู้สอบบัญชีและผู้ใช้ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
/ประเภทธุรกิจ
ปี 2554 – ปั จจุบนั - ผู้อานวยการฝ่ าย
บมจ. จีเอฟพีที
ตรวจสอบภายใน
(ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
ปี 2543 – 2554 - ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน

หมายเหตุ: หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปรากฎภายในข้ อมูล ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ หัวข้ อการกากับดูแลกิจการ (5.8 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน)
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บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
-ไม่มี-
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