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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “จีเอฟพีที”) จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524 เริ่ มประกอบธุรกิจชําแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่เพื่อการส่งออก โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
หลัก คือ กลุ่มครอบครัวศิริมงคลเกษม และได้ ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนปั จจุบัน บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (“กลุ่ม
บริ ษัท”) มีการประกอบธุรกิจในด้ านการเกษตร ปศุสตั ว์ และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนื ้อไก่แบบครบวงจร ได้ แก่
กลุม่ ธุรกิจอาหารสัตว์ กลุม่ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ กลุม่ ธุรกิจชําแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่ และกลุม่ ธุรกิจการผลิตอาหารแปรรู ป
จากเนื ้อไก่
นโยบายธุรกิจ
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจในการเป็ นผู้นําของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรู ปสินค้ าปศุสตั ว์และ
เกษตรอย่างครบวงจร เน้ นความปลอดภัยทางด้ านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้ อนกลับ อีกทังความ
้
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์ ธุรกิจ
จีเอฟพีที เรามุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นําในอุตสาหกรรมการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก
พันธกิจและกลยุทธ์
พันธกิจ 7 ประการที่สร้ างขึ ้น จากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้ าวสู่ความเป็ นเลิศด้ านการผลิตอาหาร โดยมีการกําหนด
กลยุทธ์เพื่อการดําเนินงานให้ บรรลุภารกิจที่ตงไว้
ั ้ ดังนี ้
1. คุณภาพอาหาร : ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมู่ าตรฐานสากล
กลยุทธ์ : คัดสรรวัตถุดิบชันเยี
้ ่ยมสูโ่ รงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขันตอน
้
เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. ความปลอดภัยอาหาร : เชื่อมัน่ ด้ วยระบบตรวจสอบย้ อนกลับ
กลยุทธ์ : เต็มเปี่ ยมด้ วยความเชื่อมัน่ ด้ วยระบบตรวจสอบย้ อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จงึ ปลอดภัยก่อนส่งถึง
มือผู้บริโภค
3. นวัตกรรมอาหาร : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
กลยุทธ์ : วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยูเ่ สมอ พร้ อมนําเข้ าเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อขยายธุรกิจ
ให้ 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 ารนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล
บนพื ้นฐานของราคาที่เป็ นธรรม
6. พันธมิตรธุรกิจที่ย่ ังยืน : สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว
กลยุทธ์ : สร้ างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็ นธรรม บนรากฐานของความไว้ วางใจ เน้ นการดําเนินธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว
7. สังคมและสิ่งแวดล้ อม : สร้ างจิตสํานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
กลยุทธ์ : ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม รักษาดุลยภาพและประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ อันนําไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างยัง่ ยืน
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจการผลิตและจําหน่ายเนื ้อไก่แปรรู ปและผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่ทงในประเทศและ
ั้
ต่างประเทศ
2524

: จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทในนาม “บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ (ไทย) จํากัด” โดยมีผ้ ถู ือหุ้น 3 ฝ่ ายคือ
1. บริ ษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด (ประเทศไทย)
ถือหุ้นในสัดส่วน 51.00%
2. บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ จํากัด (ประเทศนิวซีแลนด์)
ถือหุ้นในสัดส่วน 34.00%
3. บริ ษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (ประเทศลักเซมเบิร์ก) ถือหุ้นในสัดส่วน 15.00%

2528

: ผู้ถือหุ้น 2 ฝ่ าย คือ บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ จํากัด (ประเทศนิวซีแลนด์) และ บริ ษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ ้ง
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (ประเทศลักเซมเบิร์ก) ได้ ถอนทุนออกไป โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเครื อ ป.เจริ ญพันธ์ รับซื ้อหุ้นไว้
ทังหมด
้

2530

: ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.70 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มกําลังการผลิต
ในการชําแหละไก่ 6,000 ตัวต่อชัว่ โมง

2532

: ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท เพื่อขยายโรงงานเพิ่มทําให้ มีกําลังการผลิต
ในการชําแหละไก่ 7,200 ตัวต่อชัว่ โมง
: ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ โพลทรี ย์ จํากัด” ในเดือนตุลาคม และเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท จีเอฟพีที
จํากัด” ในเดือนธันวาคม

2533

: ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้ านบาท เป็ น 420 ล้ านบาท เพื่อลงทุนซื ้อหุ้น 99.99% ในบริ ษัทย่อย 2
แห่ง เพื่อขยายกิจการให้ ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก่ คือ
1. บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตและจําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์ไข่
และลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ
2. บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ

2534

: ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด ดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
: ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้ านบาท เป็ น 1,000 ล้ านบาท
: ได้ ซือ้ หุ้น 65.00% ในบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คื อ บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํ ากัด ที่จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึง่ ดําเนินธุรกิจในการผลิตอาหารสัตว์

2535

: เริ่ มเข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000 ล้ าน
บาท ทุนเรี ยกชําระแล้ ว 570 ล้ านบาท
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2536

: ได้ ลงทุน 49.00% ในบริ ษัท แมคคี ย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํ ากัด ดํ าเนิ นธุรกิจผลิตและจํ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสําเร็ จรู ปแช่แข็ง โดยร่ วมทุนกับ บริ ษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
จํากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51.00% โดยบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด มีทนุ จดทะเบียน
และเรี ยกชําระแล้ ว 100 ล้ านบาท

2537

: บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด ได้ แปรสภาพจาก “บริ ษัทจํากัด” เป็ น “บริ ษัทมหาชนจํากัด”
: บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด ได้ แปรสภาพจาก “บริ ษัทจํากัด” เป็ น “บริ ษัทมหาชนจํากัด”

2541

: บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ได้ ทําการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2543

: ได้ ทําการเพิ่มทุนเรี ยกชําระแล้ วจาก 570 ล้ านบาท เป็ น 626.91 ล้ านบาท

2545

: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) เพิ่ม ทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 65.00% เป็ น 96.50%

2546

: ได้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้ านบาท เป็ น 1,400 ล้ านบาท และเพิ่มทุนเรี ยกชําระแล้ วจาก 626.91
ล้ านบาท เป็ น 1,253.82 ล้ านบาท
: ได้ ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่ า่ พันธุ์

2551

: ได้ ลงทุน 49.00% ในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไก่แปรรูปและ
ไก่สดแช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่ วมทุนกับ บริ ษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ (ประเทศญี่ ปน)
ุ่ ซึ่งถือหุ้นใน
สัดส่วน 51.00% โดย บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว 1,170
ล้ านบาท

2553

: แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400
ล้ านบาท แต่จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้นจากเดิม 140 ล้ านหุ้น เป็ น 1,400 ล้ านหุ้น

2554

: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) เพิ่ม ทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 96.50% เป็ น 97.85%

2555

: ได้ ทําการเพิ่มทุน บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุน โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม
49.00% จํานวนรวม 903.56 ล้ านบาท โดย บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยก
ชําระแล้ ว ดังนี ้
- เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,170 เป็ น 1,514 ล้ านบาท (GFPT เพิ่มทุน 168.56 ล้ านบาท)
- เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,514 เป็ น 3,014 ล้ านบาท (GFPT เพิ่มทุน 735.00 ล้ านบาท)
: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) เพิ่ม ทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 97.85% เป็ น 97.86%

2556

: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) เพิ่ม ทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 97.86% เป็ น 97.87%

2557

: บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จํากัด (มหาชน) ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) เพิ่ม ทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 97.87% เป็ น 98.03%

2558

: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) เพิ่ม ทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 98.03% เป็ น 98.06%

2559

: ได้ ซื ้อหุ้นของ บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) เพิ่มทําให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 98.06% เป็ น 98.10%

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 5

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

2560

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

: ได้ ทําการเพิ่มทุน บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด จากทุนจดทะเบียน 40 ล้ านบาท เป็ น 160 ล้ านบาท
: บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํ ากัด ขยายกําลังการผลิตไส้ กรอก และผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรู ป ทําให้ มีกําลังการผลิต
รวมอยูท่ ี่ 37,800 ตัน/ปี
: บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํ ากัด ขยายกําลังการผลิตโรงงงานการผลิตอาหารแปรรู ป
ปรุงสุกแห่งใหม่ด้วยกําลังการผลิต 30,000 ตัน/ปี

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 6

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 7

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท GFPT”) ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2524 โดยบริ ษัท GFPT ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัท
มหาชนในปี 2537 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรี ยกชํ าระแล้ ว 1,253,821,000 บาท บริ ษัท
GFPT เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การชําแหละและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของ
บริ ษัทฯ ได้ แก่ ชิ ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรู ปปรุ งสุก รวมถึงผลพลอยได้ จากการชําแหละไก่ จําหน่ายภาย
ใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ และของลูกค้ า โดยจัดจําหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในปี 2560 บริ ษัทฯ มี
กําลังการผลิตและแปรรูปเนื ้อไก่สงู สุดที่ 122,000 ตันต่อปี และมีกําลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 32,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียง
แห่งเดียวที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษัท GFPT และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัท GFPT”) ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดยขอบเขต
ของการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท จีเอฟพีที ครอบคลุมตังแต่
้ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่ ่าพันธุ์ สาย
ธุรกิ จฟาร์ มเลีย้ งไก่พ่อ แม่พันธุ์ สายธุรกิ จฟาร์ มเลีย้ งไก่เนื อ้ สายธุรกิ จ จํ า หน่า ยลูกไก่ สายธุรกิ จ ชํ า แหละและแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การดําเนินธุรกิจของทังกลุ
้ ่มบริ ษัท GFPT เป็ นลักษณะต่อเนื่องครบวงจร โดยเริ่ มต้ นตังแต่
้ การลงทุน 98.10% ใน
บริ ษัท กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ล้ านบาท บริ ษัท KT ดําเนินธุรกิจผลิต
อาหารสัตว์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท KT คืออาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์นํา้
บริ ษัท KT จําหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้ กับบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท MKS, บริ ษัท FKT และบริ ษัท GP
ตลอดจนผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป สําหรับอาหารสัตว์นํ ้า บริ ษัท KT จําหน่ายให้ กับผู้เลี ้ยงสัตว์นํา้ ทัว่ ไป ในปี 2560 บริ ษัท KT มี
กําลังการผลิตรวมทังสิ
้ ้น 1 ล้ านตัน โดยแบ่งเป็ นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหารสัตว์นํ ้า 2 โรง ซึง่ ตังอยู
้ ่
ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีกําลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และเป็ นโรงงานผลิตอาหารไก่เนือ้ 1 โรง ตังอยู
้ ่ที่จังหวัด
ชลบุรี มีกําลังการผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี สําหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99 % ในบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด (“บริ ษัท GP”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 200 ล้ านบาท บริ ษัท
GP ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อเพื่อจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท FKT และผู้เลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ทัว่ ไป ในปี 2560 บริ ษัท GP มีกําลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เท่ากับ 2.59 ล้ านตัวต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 1 ฟาร์ มซึ่ง
ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํ ากัด (“บริ ษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบี ยน 350 ล้ านบาท
บริษัท FKT ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ โดยซื ้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจากบริษัท GP เพื่อนํามาเลี ้ยงและผลิตลูกไก่
พันธุ์เนื ้อจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท MKS ทังหมด
้
ส่วนลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้ นําเข้ ามาจากต่างประเทศ เพื่อมาเลี ้ยง
และผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่ จําหน่ายให้ กบั บริ ษัท KT และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่พนั ธุ์ไข่ ในปี 2560 บริ ษัท FKT มี
กําลังการผลิตสําหรับลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อเท่ากับ 113 ล้ านตัวต่อปี ส่วนกําลังการผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้ านตัวต่อปี โดยมี
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจํานวน 7 ฟาร์ ม และฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่จํานวน 1 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด (“บริ ษัท MKS”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 550 ล้ านบาท
บริษัท MKS ดําเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อโดยรับซื ้อลูกไก่เนื ้อทังหมดจากบริ
้
ษัท FKT นํามาเลี ้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง 43

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 8

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

วัน แล้ วจําหน่ายไก่เนื ้อให้ กบั บริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริ ษัทร่วมทุน) ในปี 2560 บริษัท MKS มีกําลังการผลิตไก่เนื ้อ
รวมเท่ากับ 92 ล้ านตัวต่อปี จากฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อทังหมด
้
13 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99 % ในบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด (“บริ ษัท GFF”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 160 ล้ านบาท บริ ษัท
GFF ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท GFF ได้ แก่ ไส้ กรอก ไก่ยอ และ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปอื่นๆ ซึง่ จําหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจําหน่ายผ่านศูนย์จําหน่าย ตลาดสด และ
ตลาดพ่อค้ าคนกลาง ในปี 2560 บริ ษัท GFF มีกําลังการผลิตรวมเท่ากับ 11,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่
จังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 49.00% ในบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัท McKey”) โดยมีทนุ จด
ทะเบียน 100 ล้ านบาท บริ ษัท McKey ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารกึง่ สําเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ
และมีการจําหน่ายให้ ร้านแมคโดนัลด์ทงภายในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ โดยในปี 2560 บริ ษัท Mckey มีกําลังผลิต
รวมเท่ากับ 73,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 3 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี สําหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่
เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 49.00% ในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด (“บริ ษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน
3,014 ล้ า นบาท บริ ษั ท GFN ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ชํ า แหละและแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากเนื อ้ ไก่ เพื่ อ จํ า หน่ า ยในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริ ษัท GFN มีกําลังการผลิตและแปรรู ปเนื ้อไก่สงู สุดที่ 67,000 ตันต่อปี และมีกําลังการผลิต
ไก่ปรุ งสุกที่ 52,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดชลบุรี สําหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความ
ขัดแย้ งกับทางบริษัทฯ
1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 9

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ตามงบการเงินรวม
รายได้ แต่ ละสายธุรกิจ
ของจีเอฟพีทแี ละ
บริษัทย่ อย

ดําเนินการ
โดย

ชําแหละไก่และแปรรูปเนื ้อไก่

GFPT
KT

98.10

FKT, GP, MKS

99.99

KT

98.10

GFF

99.99

อาหารสัตว์
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และ

%
การถือหุ้น

จําหน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รวม

2558
รายได้
(ล้ านบาท)

%

2559
รายได้
(ล้ านบาท)

%

2560
รายได้
(ล้ านบาท)

%

6,648.59

40.38

7,209.37

43.19

7,554.13

44.62

4,457.61

27.07

3,907.83

23.41

3,379.98

19.97

4,507.21

27.37

4,679.54

28.03

5,167.70

30.53

853.10

5.18

896.28

5.37

826.66

4.88

16,466.51

100.00

16,693.02

100.00

16,928.47

100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
สายธุรกิจชําแหละและแปรรู ปเนือ้ ไก่
สายธุรกิจชําแหละไก่และแปรรู ปเนื ้อไก่ดําเนินการโดยบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ใหญ่ของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ คือ ชิ ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรู ปปรุงสุก รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้
จากการชําแหละไก่ โดยมีช่องทางการจัดจําหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 48.93 และ
ร้ อยละ 51.07 ตามลําดับ สภาวะการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1) ตลาดภายในประเทศ
คู่แข่งขันของบริ ษัทฯ คือผู้ประกอบการโรงชําแหละไก่ในประเทศ ซึง่ บริ ษัทฯ มีความได้ เปรี ยบเนื่องจากบริ ษัทฯ ทํา
ธุรกิจครบวงจร คื อตัง้ แต่ผลิตอาหารสัตว์ เลีย้ งไก่ ชํ าแหละไก่ และแปรรู ปสินค้ า ทําให้ สามารถควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทังควบคุ
้
มต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย
2) ตลาดต่างประเทศ
คู่แข่งขันของบริ ษัทฯ คือผู้ผลิตเนื ้อไก่รายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริ กา จีน บราซิล และกลุ่มสหภาพยุโรป โดย
ประเทศไทยจัดเป็ นหนึ่งในผู้ผลิตเนื ้อไก่รายใหญ่รายหนึ่ง และมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ โดยที่
ปริ มาณการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื ้อไก่ปรุงสุก ในขณะที่ปริ มาณการส่งออกไก่สดแช่แข็งมีสดั ส่วน
การส่งออกที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากตลาดประเทศญี่ปนุ่ ได้ มีการอนุญาตให้ มีการนําเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย หลังจากที่
ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้ หวัดนกได้
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การพึง่ พาผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่หรื อน้ อยราย
วัตถุดิบหลักสําคัญที่ใช้ คือไก่เนื ้อ บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ ม จํากัด ซึง่ เป็ นผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อ ในปี 2560 มียอดสัง่ ซื ้อเป็ นจํานวน 4,543 ล้ านบาท บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจจากการพึง่ พาผู้จดั จําหน่ายรายเดียว เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทย่อยและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 2, 31
วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิ ประโยชน์ ที่ ได้ รับ รวมทัง้ การได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรั บ
เครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่
เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบ
กิจการตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1329(2)/2552

24 เมษายน 2552

ผลิตไก่ชําแหละ

1 กรกฎาคม 2554

30 มิถนุ ายน 2562

1051(3)/2553

18 มกราคม 2553

ผลิตอาหารสําเร็ จรูปจากเนื ้อไก่

15 มกราคม 2554

14 มกราคม 2562

สายธุรกิจอาหารสัตว์
สายธุรกิจอาหารสัตว์ ดําเนินการโดย บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท KT”) ผลิตภัณฑ์หลักของ
บริษัท KT คือ อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์นํ ้า บริ ษัท KT จําหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้ กบั บริ ษัท
เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด, บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด, บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด และบริ ษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ตลอดจนผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป สําหรับอาหารสัตว์นํ ้า จําหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้าทัว่ ไป
สภาวะการแข่งขันของธุรกิจอาหารสัตว์สําหรับบริษัท KT ถือว่าไม่คอ่ ยรุนแรงมากนัก เนื่องจากร้ อยละ 65 ขายให้ กบั
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ส่วนร้ อยละ 35 ขายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์อิสระทัว่ ไป โดยบริษัท KT มีจดุ แข็งที่สําคัญคือ เป็ นบริ ษัทที่
้ จดั ให้
ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์มานานมากกว่า 35 ปี ทําให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท KT รวมทังได้
มีนกั วิชาการคอยให้ คําปรึกษา ดูแล การเลี ้ยงสัตว์ ซึง่ ทําให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท KT มากยิ่งขึ ้น
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
ในส่วนของอาหารสัตว์ บริ ษัท KT พึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่ คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด, บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย
จํากัด, บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด และบริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ จํากัด โดยในปี 2560 มียอดจําหน่ายอาหารไก่เป็ น
จํานวนเงิน 6,164 ล้ านบาท บริ ษัท KT คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จํานวน
น้ อยราย เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันและมีผ้ บู ริหารกลุม่ เดียวกัน
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สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งสัตว์ และจําหน่ ายลูกไก่
ซึง่ สามารถแบ่งตามลักษณะการเลี ้ยงได้ 3 ประเภท คือ
1. ธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
ธุรกิจไก่ปยู่ า่ พันธุ์ ดําเนินการโดยบริษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด (“บริ ษัท GP”) โดยเริ่ มจากการซื ้อลูกไก่ปยู่ า่ พันธุ์เนื ้อจาก
ต่างประเทศและนํามาเลี ้ยงโดยโรงเรื อนระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ ใน
โรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและนํ ้าอัตโนมัติ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อแล้ วจําหน่ายลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั
บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด และผู้เลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ทวั่ ไปทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้
มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก แต่เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่
บริ ษัท จีเอฟพีที ซึง่ ทําธุรกิจครบวงจร ทํา
ให้ บริษัท GP ไม่เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัท GP ต้ องพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย โดยมียอดซื ้อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อใน
ปี 2560 เป็ นจํานวน 122 ล้ านบาท บริ ษัท GP คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่
จํานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันและมีผ้ บู ริหารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริมการลงทุนประเภท 1.5 กิจการขยายพันธุ์สตั ว์หรื อเลี ้ยง
ลัตว์ ในกิจการผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อ จํานวน 1 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนและได้ สิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้ รับ รวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1233(2)/2557

25 กุมภาพันธ์ 2557

ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อ

1 ธันวาคม 2557

30 พฤศจิกายน 2565

2. ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ดําเนินการโดยบริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด (“บริ ษัท FKT”) โดยซื ้อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์
เนื ้อจากฟาร์ มไก่ปยู่่ าพันธุ์จาก บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด และซื ้อลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ไข่จากต่างประเทศ และนํามาเลี ้ยงโดย
โรงเรื อนระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึง่ เป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหาร
้
กบั บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.
และนํ ้าอัตโนมัติ เพื่อผลิตลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อและลูกไก่พนั ธุ์ไข่ แล้ วจําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อทังหมดให้
ฟาร์ ม จํากัด และบริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ จํากัด ส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่จําหน่ายให้ กับ บริ ษัท กรุ งไทยอาหาร จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่พนั ธุ์ไข่ สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการ
แข่งขันค่อนข้ างมาก แต่เนื่องจากบริ ษัท FKT เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มบริ ษัท จีเอฟพีที ซึ่งทําธุรกิจครบวงจร ทําให้ ไม่เกิด
สภาวะการแข่งขันกับบริษัทคูแ่ ข่ง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 12

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัท FKT ต้ องพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 3 ราย คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด และบริ ษัท กรุงไทยอาหาร
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด โดยในปี 2560 มียอดจําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อและลูกไก่พนั ธุ์ไข่
เป็ นจํานวน 1,468 ล้ านบาท บริ ษัท FKT คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่จํานวน
น้ อยราย เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันและมีผ้ บู ริหารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริษัท ฟาร์ มกรุงไทย จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตลูกไก่ ประเภท 1.5 กิจการ
ขยายพัน ธุ์ สัต ว์ หรื อ เลี ย้ งสัต ว์ จํ า นวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และได้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต าม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้ รับ รวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1187(2)/2553

24 กุมภาพันธ์ 2553

ผลิตลูกไก่

ยังไม่มีรายได้

-

1591(2)/2553

8 มิถนุ ายน 2553

ผลิตลูกไก่

22 สิงหาคม 2556

21 สิงหาคม 2564

3. ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ ดําเนินการโดยบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด (“บริ ษัท MKS”) ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท
MKS คือ ไก่เนือ้ โดยมีวตั ถุดิบหลักคือ ลูกไก่พนั ธุ์เนือ้ ซื ้อจากบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด และอาหารไก่ ซื ้อจากบริ ษัท
กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) ส่วนวัตถุดิบอื่น เช่น วัคซีน ฯลฯ ซื ้อจากบริ ษัทในประเทศ และนํามาดําเนินการเลี ้ยงใน
โรงเรื อนด้ วยระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้
อาหารและนํ า้ อัตโนมัติ จนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้ วจึงจํ าหน่ายให้ กับบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัทใหญ่ ดังนัน้ สภาวะการตลาดของบริ ษัทนี ้ แทบจะไม่มี
การแข่งขัน เนื่องจากลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัท MKS คือ บริษัทใหญ่และบริษัทร่วมทุนของบริษัทใหญ่
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัท MKS พึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 2 รายคือ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด โดยในปี 2560 มียอดจําหน่ายไก่เนื ้อเป็ นจํานวน 4,543 ล้ านบาท และ 4,439 ล้ านบาท ตามลําดับ
บริ ษัท MKS คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จํานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัท
แรกเป็ นบริ ษัทใหญ่และมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน ส่วนบริ ษัทที่สอง เป็ นบริษัทร่วมทุนของบริษัทใหญ่
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อ ประเภท 1.5
กิจการขยายพันธุ์สตั ว์ หรื อเลี ้ยงสัตว์ จํานวน 18 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และได้ สิทธิ ประโยชน์ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 13

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ประโยชน์ที่ได้ รับรวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไร
สุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

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

30 สิงหาคม 2557

29 สิงหาคม 2565

2108(2)/2553

19 ตุลาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

28 สิงหาคม 2557

27 สิงหาคม 2565

1674(2)/2554

9 มิถนุ ายน 2554

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

23 ธันวาคม 2557

22 ธันวาคม 2565

2084(2)/2557

3 กันยายน 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

25 กรกฎาคม 2558

24 กรกฎาคม 2566

2106(2)/2553

19 ตุลาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

23 กุมภาพันธ์ 2559

22 กุมภาพันธ์ 2567

1022(2)/2555

12 มกราคม 2555

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

21 กุมภาพันธ์ 2559

20 กุมภาพันธ์ 2567

2107(2)/2553

19 ตุลาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

7 เมษายน 2560

6 เมษายน 2568

2085(2)/2557

3 กันยายน 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

10 เมษายน 2560

9 เมษายน 2568

2083(2)/2557

3 กันยายน 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

2086(2)/2557

3 กันยายน 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

2576(2)/2557

26 ธันวาคม 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

2577(2)/2557

26 ธันวาคม 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

2578(2)/2557

26 ธันวาคม 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

สายธุรกิจอาหารแปรรู ป
สายธุรกิจอาหารแปรรู ป ดําเนินการโดยบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด (“บริ ษัท GFF”) ผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่ ไส้ กรอก
ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรู ปอื่นๆ ซึง่ ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟฟูดส์” ตลาดที่สําคัญของธุรกิจนี ้คือ
ศูนย์จําหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้ าคนกลาง บริ ษัท GFF เผชิญกับสภาวะแข่งขันค่อนข้ างรุ นแรง เนื่องจากการผลิต
ไส้ กรอก ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรู ปอื่น บางส่วนจะใช้ เศษเนื ้อไก่ที่เกิดจากการตัดแต่งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริ ษัท GFF มี
คูแ่ ข่งที่สําคัญ คือกลุม่ บริษัทที่ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็ นหลัก
การพึง่ พาผู้จดั จําหน่ายรายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัท GFF ต้ องพึ่งพาผู้จดั จําหน่ายเพียงรายเดียวคือ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ในการ
ซือ้ วัตถุดิบหลัก คือ ชิน้ ส่วนไก่เนือ้ เพื่ อนํามาผลิตและจํ าหน่ายสินค้ า โดยในปี 2560 มียอดการสัง่ ซือ้ เป็ นจํ านวน 452
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 14
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ล้ านบาท บริ ษัท GFF คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจจากการพึ่งพาผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ เพียงรายเดี ยว
เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทใหญ่และมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
สายธุรกิจชําแหละและแปรรู ปเนือ้ ไก่
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สําคัญ
ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทังมี
้
ความได้ เปรี ยบมากกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีประสบการณ์ มาหลายสิบปี ทางด้ านภาคปศุสตั ว์ ทําให้ คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลาย ตามที่ลกู ค้ า
ต้ องการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ ามูลค่าเพิ่มเป็ นสําคัญ เนื่องจากต้ นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่งเล็กน้ อย ถ้ า
ผลิตสินค้ าธรรมดาอาจจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ เน้ นการผลิตไก่แปรรู ปที่ต้องใช้ แรงงานที่มี
ฝี มือให้ มากขึ ้น ซึ่งประเทศอื่นที่เป็ นคู่แข่งขันยังพัฒนาฝี มือได้ ไม่ทนั หรื อคู่แข่งในบางประเทศมีอตั ราค่าจ้ างแรงงานที่สงู
ไม่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของกระบวนการผลิตที่ต้องได้ มาตรฐานสากล
มีกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ และควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขันตอนเพื
้
่อให้ สินค้ าของบริ ษัทฯ ปลอดภัยต่อการ
บริ โภค มี หน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อ
ผู้บริ โภคและลูกค้ ามี ความมั่นใจในคุณภาพของสินค้ า ทําให้ ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ 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 จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) รับซื ้อชิ ้นส่วนไก่ที่เกิดจากการตัดแต่งสินค้ าต่างประเทศไปจําหน่าย และเพื่อ
นําไปผลิตไส้ กรอก และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น โดยมีสดั ส่วนการซื ้อร้ อยละ 11.46 และบริ ษัทร่วม 2 แห่ง
คือ บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
จํากัด โดยมีสดั ส่วนการซื ้อคิดเป็ นร้ อยละ 32.28 และ ร้ อยละ 0.60 ของยอดขายในประเทศ ตามลําดับ
โดยที่บริ ษัทร่ วมทัง้ 2 แห่ง ซื ้อชิน้ ส่วนไก่เพื่อนําไปผลิตสินค้ าส่งให้ กับลูกค้ าทั่วไปทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริษัทผู้ผลิตสินค้ าแปรรูปเนื ้อไก่เพื่อการส่งออก ซึง่ ลูกค้ ากลุม่ นี ้จะรับซื ้อชิ ้นส่วนไก่ โดย
มี สัดส่วนร้ อยละ 9.00 ของยอดขายภายในประเทศ แล้ วนํ าไปแปรรู ปเป็ นอาหารสําเร็ จรู ป และกึ่ง
สําเร็จรูปเพื่อการส่งออก
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นพ่อค้ าคนกลางรายย่อย ซึง่ จะมารับสินค้ าจากบริ ษัทฯ ทุกวันเพื่อนําไปขายต่อผู้บริ โภค
อีกทอดหนึง่ โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 46.66 ของยอดขายภายในประเทศ
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- ลูกค้ าต่างประเทศ บริษัทฯ ส่งออกเนื ้อไก่ไปยังต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศที่สําคัญ ได้ แก่ ญี่ปนุ่ ประเทศในกลุม่
สหภาพยุโรป, สิงคโปร์ , มาเลเซีย และเกาหลี เป็ นต้ น
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัทฯ คือ กลุม่ ผู้บริ โภคเนื ้อสัตว์ทงในและต่
ั้
างประเทศ
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
ผลิต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท จี เ อฟพี ที จํ า กัด (มหาชน) มี ก ารจํ า หน่ า ยทัง้ ภายในประเทศและต่า งประเทศ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า “GFPT” และเครื่ องหมายการค้ าของลูกค้ า มีสดั ส่วนแบ่งเป็ นตลาดภายในประเทศร้ อยละ 48.93 และ
ตลาดต่างประเทศร้ อยละ 51.07
ตลาดภายในประเทศ สินค้ าส่วนใหญ่ เป็ นผลพลอยได้ จากการชํ าแหละไก่ เช่น ขนไก่ หัวไก่ เครื่ องใน กระดูก
เศษเนื ้อ เศษหนัง โดยผู้ซื ้อส่วนหนึ่งเป็ นพ่อค้ าคนกลาง ซึ่งเข้ ามารับสินค้ าทุกวันเพื่อนําไปจําหน่ายแก่ผ้ บู ริ โภคอีกต่อหนึ่ง
และอีกส่วนหนึ่งเป็ นสินค้ าคุณภาพระดับส่งออก จําหน่าย ให้ กบั บริ ษัทที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ าแปรรู ปจากเนื ้อไก่ โดยส่งออกอีก
ต่อหนึ่ง นอกจากนี ้บริ ษัทย่อยคือ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด เป็ นผู้รับซื ้อเนื ้อไก่เพื่อนําไปผลิตไส้ กรอก ส่วนบริ ษัทร่ วมคือ
บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด จะนําไปผลิตเป็ น
ไก่ทอด เบอร์ เกอร์ ไก่ และ นักเก็ต เป็ นต้ น
ตลาดต่างประเทศ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ติดต่อขายสินค้ าโดยตรงกับลูกค้ า ซึ่งผู้นําเข้ ารายใหญ่ คือ
ประเทศญี่ปนุ่ และกลุม่ ประเทศในสหภาพยุโรป
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันภายในประเทศ ผู้ประกอบการโรงชําแหละไก่ในประเทศโดยส่วนใหญ่ มักอยูใ่ นลักษณะที่ครบวงจร คือ
มีธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตลูกไก่ และฟาร์ มเลี ้ยงไก่เป็ นของตนเอง
สําหรับการแข่งขันของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) เมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งขันรายอื่นภายในประเทศจัดได้ ว่า
อยู่ในระดับแนวหน้ ารายหนึ่ง และมีธุรกิจครบวงจร คือ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ โรงชําแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่
การที่บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในบริ ษัทที่ครบวงจรย่อมจะได้ เปรี ยบในการแข่งขันทังในด้
้ านการควบคุม
คุณภาพ ความสามารถในการหาเนือ้ ไก่ป้อนเข้ าโรงชําแหละ เนื่องจากมีฟาร์ มเลี ้ยงของตนเอง ตลอดจนการปรั บปรุ ง
เทคโนโลยีให้ ทนั สมัย และสามารถกําหนดปริมาณให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การแข่ ง ขัน ในตลาดต่ า งประเทศ คู่แ ข่ ง ที่ สํ า คัญ ในการส่ ง ออกเนื อ้ ไก่ ป รุ ง สุก ประกอบด้ ว ย บราซิ ล จี น และ
สหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดส่งออกขึ ้นอยู่กบั ความได้ เปรี ยบของผู้ส่งออกในแต่ละประเทศ เช่น ต้ นทุนของ
สินค้ า ค่าระวาง คุณภาพของสินค้ า ซึ่งประเทศไทยนับได้ ว่ามีความได้ เปรี ยบในเรื่ องต้ นทุนการผลิต คุณภาพ ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการพิจารณารู ปแบบของสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า ทําให้ ไทยสามารถขยายตลาดส่งออก
เพิ่มขึ ้นทุกปี
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(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
สถานการณ์ ในปี 2560
ภาวะการผลิต
ในปี 2560 แม้ ว่าการผลิตเนื อ้ ไก่ของประเทศจีนซึ่งเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ อนั ดับ 4 ของโลกจะลดลงไปเนื่องจาก
ปั ญหาด้ านชีวอนามัยและการชะลอตัวของการบริ โภคเนื ้อไก่ภายในประเทศ แต่ประเทศผู้นําในการผลิตไก่เนื ้อส่วนใหญ่
สามารถขยายการผลิตเพิ่ม ขึ ้นโดยเป็ นผลเนื่องมาจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนันความต้
้
องการบริ โภคที่ยงั มี
การขยายตัวได้ ดีในประเทศอินเดียและกลุม่ สหภาพยุโรปก็เป็ นปั จจัยผลักดันให้ กลุม่ ประเทศเหล่านันเพิ
้ ่มการผลิตมากขึ ้น
และยังทําให้ เกิดความต้ องการนําเข้ าผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อจากต่างประเทศด้ วย อย่างไรก็ตามปั ญหาการระบาดของไข้ หวัดนก
ที่ยงั เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ คราวในหลายประเทศก็ทําให้ การผลิตโดยรวมยังเพิ่มได้ ไม่มากนัก
ในปี 2560 ปริ มาณผลผลิตไก่เนื ้อรวมของโลกมีประมาณ 90.18 1 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 121 โดย
สหรัฐอเมริกายังคงเป็ นประเทศผู้ผลิตไก่เนื ้อรายใหญ่ที่สดุ ของโลก ตามมาด้ วย บราซิล สหภาพยุโรป และจีน ตามลําดับ
สหรั ฐอเมริ กาผลิตไก่เนือ้ ในปี 2560 ได้ ประมาณ 18.601 ล้ านตัน เพิ่มขึน้ จากปี 2559 ประมาณร้ อยละ 1.83
ในขณะที่บราซิลซึ่งเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่อนั ดับ 2 มีปริ มาณผลผลิตไก่เนื ้อราว 13.251 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ
2.63 ส่วนกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็ นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื ้อได้ ประมาณ 11.701 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี
2559 ร้ อยละ 1.45 ในขณะที่จีนซึ่งเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ อันดับ 4 นัน้ ผลิตลดลงจากปี 2559 ถึงร้ อยละ 5.69 คือผลิตได้
ประมาณ 11.601 ล้ านตัน
ปริ มาณการผลิตไก่เนื ้อของไทยในปี 2560 มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 โดยคาดว่าปริ มาณการเลี ้ยงไก่เนือ้ จะมี
ประมาณ 1,470.26 2 ล้ านตัวคิดเป็ นปริ มาณผลผลิต 2.082 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ราวร้ อยละ 4.612 ปริมาณการผลิต
ที่เพิ่มขึน้ นี ส้ ่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้ องการบริ โภคที่ เพิ่มขึน้ ตามการฟื ้นตัวของภาวะเศรษฐกิ จภายใน ประเทศ
ประกอบกับการที่ประเทศไทยปลอดจากการระบาดไข้ หวัดนกทําให้ ตลาดส่งออกขยายตัวได้ ดีอย่างต่อเนื่อง
ภาวะการตลาด
ตลาดในประเทศ
แม้ ว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2560 จะไม่สงู มากนัก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นจากผลของการที่
ราคาสินค้ าเกษตรซึ่งเป็ นรายได้ ของคนส่วนใหญ่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวเท่าที่ควร แต่ปริ มาณความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อ
ในประเทศก็ยงั สามารถปรับสูงขึ ้นได้ โดยในปี 2560 มีปริ มาณความต้ องการบริ โภคประมาณ 1.362 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี
2559 ร้ อยละ 1.312
ปริ มาณความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อในประเทศที่เพิ่มขึ ้นนี ้ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ราคา
เนื อ้ ไก่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ เนือ้ สัตว์ ชนิดอื่ น ๆ โดยเฉพาะเนื อ้ สุกร นอกจากนัน้ ความใส่ใจในสุขภาพของ
1

USDA Publications ;
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://apps.fas.usda.gov/PSDOnline/Circulars/2018/01/Livestock_poultry.pdf
2
รานงานสถานการณ์สินค้ าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ มปี 2561, สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร สําสนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf
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ผู้บ ริ โ ภคจํ า นวนมากทํ า ให้ มีแ นวโน้ มว่า จะเลือ กสรรบริ โ ภคอาหารประเภทเนื อ้ สัตว์ ที่ มีไ ขมันตํ่ า เช่น เนื อ้ ไก่ มากขึน้
ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟดู้ ซึง่ ส่วนหนึง่ ต้ องใช้ ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่เป็ นวัตถุดิบ และการเติบโตของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวก็มีสว่ นช่วยทําให้ ปริมาณความต้ องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อภายในประเทศ เพิ่มสูงขึ ้นในอัตราที่น่าพอใจ
การส่ งออก
การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อของไทยในปี 2560 มีปริ มาณรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 790,000 3 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559
ร้ อยละ 6.333 และคิดเป็ นมูลค่าการส่งออกรวมราว 101,8003 ล้ านบาท อัตราการเพิ่มนี ้ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มร้ อยละ
9.09 ในปี 2559 เนื่องจากการส่งออกไปสหภาพยุโรปลดลง
2

ในด้ านของตลาดส่งออกนัน้ ญี่ ปนเป็
ุ่ นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อที่สําคัญที่สดุ โดยในปี 2560 ประเทศไทย
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อไปยังญี่ปนประมาณ
ุ่
422,0003 ตัน ซึง่ เพิ่มขึ ้นถึงประมาณร้ อยละ 12.493 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา
และสัดส่วนการส่งออกไปยังญี่ ปุ่นก็สงู ขึ ้นจากร้ อยละ 50.493 ในปี 2559 มาเป็ นร้ อยละ 53.423 ในปี 2560 อีกด้ วย การ
ส่ง ออกที่ เ ติ บ โตได้ ดี ใ นตลาดญี่ ปุ่ นเป็ น เพราะบราซิ ล ซึ่ง เป็ น คู่แ ข่ ง สํ า คัญ มี ปั ญ หาเรื่ อ งความเชื่ อ มั่น ในคุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนตลาดสหภาพยุโรปซึง่ เป็ นตลาดอันดับ 2 ของไทยนันการส่
้
งออกในปี 2560 มีปริ มาณราว 273,0003 ตัน
้ ้เป็ นผลมาจากการที่สหภาพยุโรปยังไม่ขยายโควต้ าการนําเข้ าให้ กบั ประเทศไทย
ซึง่ ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาร้ อยละ 6.353 ทังนี
และการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นจากประเทศยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโปแลนด์
นอกจากตลาดหลักทัง้ 2 แล้ ว การส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซียและแคนาดา เป็ นต้ น มี
ปริมาณการส่งออกในปี 2560 ประมาณ 95,0003 ตัน เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 24.463 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้เนื่องจากการ
ยอมรั บ ในมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ จากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ความเชื่ อ มั่น ว่า เป็ น ผลิตภัณ ฑ์ ที่ ป ลอดจากเชื อ้
ไข้ หวัดนก

3

สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?page=exportStatic
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เปรี ยบเทียบมูลค่ าการส่ งออก (2549 – 2561F)

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2560* เป็ นค่าประมาณการ, ปี 2561** เป็ นค่าพยากรณ์

แนวโน้ มปี 2561
ภาวะการผลิต
ปริ มาณการผลิตไก่เนื ้อของไทยในปี 2561 มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 โดยคาดว่าปริ มาณการเลี ้ยงไก่เนื ้อจะมีประมาณ
1,501.532 ล้ านตัวคิดเป็ นปริ มาณผลผลิต 2.172 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ราวร้ อยละ 2.132 เนื่องจากการคาดการณ์ ว่า
ภาวะเศรษฐกิจมี แนวโน้ มจะเติบโตดี ขึน้ การเติบโตทางเศรษฐกิ จทําให้ การบริ โภคภายในขยายตัวได้ ดี นอกจากนัน้
ศักยภาพการแข่งขันที่สงู ของผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ ก็น่าจะทําให้ สามารถส่งออกได้ ดีขึน้ ด้ วย
การเติบโตของอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อทังจากภายในประเทศและต่
้
างประเทศเช่นนี ้ ทําให้ ปริ มาณการผลิตขยายตัว
สูงขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น
อย่างไรก็ตาม มีอปุ สรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบต่อการผลิตและทําให้ ผล
ผลิตลดลงตํ่ากว่าที่คาดหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ และปั ญหาการแข่งขันและกีดกันทาง
การค้ าในตลาดต่างประเทศ

2

รานงานสถานการณ์สินค้ าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ มปี 2561, สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร สําสนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf
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ภาวะการตลาด
ภาวะการเมืองที่คาดหมายว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้นและการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561
จะสามารถขยายตัว ได้ ดี ก ว่ า ปี 2560 ก็ น่ า จะทํ า ให้ ต ลาดของผลิต ภัณ ฑ์ ไ ก่ เ นื อ้ ภายในประเทศสามารถเติ บ โตขึน้ ได้
พอสมควร ทังนี
้ ้เพราะโดยปกติแล้ วผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่จะเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สดุ สําหรับผู้บริ โภคที่ต้องการอาหารที่มี
คุณค่าและราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ นอกจากนันการขยายตั
้
วของการท่องเที่ยวซึ่งได้ มีการส่งเสริ มอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่องก็ทําให้ เกิดความต้ องการผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อแปรรูปประเภทต่างๆ มากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้คาดว่าการบริ โภคภายในประเทศ
ในปี 2561 จะมีปริมาณราว 1.422 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากจากปี 2560 ประมาณร้ อยละ 4.522
ส่วนในด้ านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อในปี 2561 นัน้ มีโอกาสที่จะฟื น้ ตัวขึ ้นต่อเนื่อง โดยคาดหมาย
ว่าปริ มาณส่งออกจะเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.533 จาก 790,0003 ตันในปี 2560 เป็ นประมาณ 810,0003 ตันในปี 2561 ปั จจัย
เกื ้อหนุนให้ การส่งออกยังคงมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดหมายว่าจะเติบโตได้ ดี นอกจากนัน้
การที่ผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อจากประเทศไทยปลอดจากเชื ้อไข้ หวัดนกที่ยงั ระบาดอยู่เป็ นครัง้ คราวในหลายประเทศก็เป็ นปั จจัย
เสริ มที่สําคัญ เพราะการได้ รับความเชื่อถือในเรื่ องความปลอดภัยด้ านอาหารนี ้ทําให้ ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่
แข็งไปยังตลาดต่าง ๆ และได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อในปี 2561 จะขยายตัวได้ จริ งเพียงใดนัน้ ขึ ้นกับปั จจัยหลายประการที่อาจ
ส่งผลทังทางบวกและทางลบต่
้
อการขยายตัวนี ้ ได้ แก่
ปั จจัยทางบวก
•ผลจากการปรับปรุ งประสิทธิภาพการเลี ้ยงไก่ทําให้ สามารถผลิตได้ มากขึ ้นด้ วยต้ นทุนต่อหน่วยที่ลดลง ทําให้ ศกั ยภาพ

การแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ ้น ประกอบกับระบบการผลิตเพื่อส่งออกของไทยที่มีมาตรฐานสูง และ
ความสามารถของผู้สง่ ออกไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื ้อไก่ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้บริโภคในต่างประเทศ ทําให้ ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ ดีในตลาดโลก
•ประสิทธิภาพในการจัดการกับปั ญหาการระบาดของไข้ หวัดนก ทําให้ โอกาสขยายตลาดส่งออกค่อนข้ างสดใส

โดยเฉพาะตลาดในญี่ปนุ่ และประเทศนอกสหภาพยุโรป เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และแคนาดา เป็ นต้ น
•นโยบายด้ านการนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของรัฐบาลที่คอ่ นข้ างชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงมากนักช่วยให้ ผ้ ท
ู ําธุรกิจ

การเลี ้ยงไก่เนื ้อ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครบวงจรสามารถคาดการณ์และวางแผนเกี่ยวกับต้ นทุนการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จจัยทางลบ
•

ต้ นทุนค่าจ้ างที่สงู ขึ ้นจากผลของการปรับอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าทําให้ ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เนือ้ เพิ่มสูงขึ ้น
และลดความได้ เปรี ยบในการส่งออกลงเมื่อเทียบกับประเทศคูแ่ ข่งที่อตั ราค่าจ้ างไม่เปลี่ยนแปลง

•

การที่เงินบาทแข็งค่าขึ ้นในอัตราสูงกว่าประเทศคูแ่ ข่งสําคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อ เช่น บราซิล และจีน
ทําให้ ความสามารถในการแข่งขันของผู้สง่ ออกไทยลดลงเมื่อเทียบกับผู้สง่ ออกในประเทศคูแ่ ข่งเหล่านัน้

2

รานงานสถานการณ์สินค้ าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ มปี 2561, สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร สําสนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2561.pdf
3
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?page=exportStatic
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•

การแข่งขันจากบราซิล ซึง่ มุง่ จะช่วงชิงการเป็ นผู้นําตลาดกลับมา หลังจากที่สญ
ู เสียตลาดไปบางส่วนในปี
2560 จากผลของการขาดความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการปล่อยผ่านให้ เนื ้อสัตว์หมดอายุ
สามารถส่งออกได้

•

การแข่งขันจากเวียดนาม ซึ่งโรงงานแปรรู ปเนื อ้ ไก่หลายโรงงานผ่านการตรวจรั บรองจากญี่ ปุ่นแล้ วทําให้ มี
โอกาสจะเป็ นคูแ่ ข่งสําคัญในตลาดญี่ปนุ่ ในอนาคตโดยที่เวียดนามจะมีข้อได้ เปรี ยบที่อตั ราค่าจ้ างตํ่ากว่า

•

การที่ยังคงตรวจพบการระบาดของไข้ หวัดนกในประเทศต่าง ๆ เป็ นครั ง้ คราว แม้ จะยังไม่เกิ ดปั ญหานี ใ้ น
ประเทศไทยก็ตาม แต่ก็เป็ นความเสี่ยงที่ทกุ ฝ่ ายทังภาครั
้
ฐและเอกชนจะต้ องเฝ้าระวังอย่างเข้ มงวด

•

การถูกแข่งขันจากโปแลนด์ในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งเป็ นตลาดส่งออกหลัก ในขณะที่การส่งออกของไทยไม่
สามารถเพิ่มได้ เนื่ องจากการเจรจาเพื่อให้ สหภาพยุโรปเพิ่มโควตานํ าเข้ าไก่ปรุ งสุกจากประเทศไทยยังไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงได้
สัดส่ วนการส่ งออกผลิตภัณฑ์ ไก่ เนือ้ ของไทยในตลาดต่ างประเทศ เปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2559-2561
ตลาด
ญี่ปนุ่
สหภาพยุโรป
อื่น ๆ
รวม

2559
ปริมาณ
(ตัน)
375,129
291,513
76,327
742,969

2560*
สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
50.49
39.24
10.27
100.00

ปริมาณ
(ตัน)
422,000
273,000
95,000
790,000

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
53.42
34.56
12.02
100.00

2561**
ปริมาณ
สัดส่ วน
(ตัน)
(ร้ อยละ)
440,000
54.32
265,000
32.72
105,000
12.96
810,000
100.00

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: * ปี 2560 เป็ นค่าประมาณการ
** ปี 2561 เป็ นค่าพยากรณ์

ปริมาณและมูลค่ าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ ไก่ เนือ้ ของไทย
ปริ มาณ: ตัน
มูลค่า: ล้ านบาท

ปี
2545
2546
2547
2548
2549
2550

ไก่ สดแช่ แข็ง
ปริมาณ
มูลค่ า
336,837
24,589
388,913
28,105
26,137
1,725
96
6
2,662
97
11,052
522
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ไก่ แปรรู ป
ปริมาณ
มูลค่ า
127,406
16,244
157,074
19,763
191,739
22,408
276,438
31,929
294,295
35,742
322,471
36,791

รวม
ปริมาณ
464,243
545,987
217,876
276,534
296,957
333,523

มูลค่ า
40,833
47,868
24,133
31,935
35,839
37,313
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ปี
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560*
2561**

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ไก่ สดแช่ แข็ง
ปริมาณ
มูลค่ า
14,367
862
18,260
1,242
17,054
1,147
27,258
1,881
89,411
6,491
89,092
7,776
154,759
15,653
215,045
19,655
240,123
21,341
250,000
23,500
255,000
23,970

ไก่ แปรรู ป
ปริมาณ
มูลค่ า
387,127
54,567
378,809
51,492
418,005
53,805
435,267
60,290
462,951
64,394
436,590
63,168
424,707
63,324
466,028
69,259
502,846
74,534
540,000
78,300
555,000
80,475

รวม
ปริมาณ
401,494
397,069
435,059
462,525
552,362
525,682
579,466
681,073
742,969
790,000
810,000

มูลค่ า
55,429
52,734
54,952
62,171
70,885
70,944
78,977
88,914
95,875
101,800
104,445

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: * ปี 2560 เป็ นค่าประมาณการ
** ปี 2561 เป็ นค่าพยากรณ์

ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนือ้ ไก่ ภายในประเทศไทย
ปี
2556
2557
2558
2559
2560*
2561**

ผลผลิต
(ล้ านตัว)
1,189.04
1,295.56
1,337.87
1,405.49
1,470.26
1,501.53

ผลผลิต
(ตัน)
1,629,916
1,775,928
1,846,264
2,032,676
2,080,120
2,171,569

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
12.69%
8.96%
3.96%
10.10%
2.33%
4.40%

บริโภค
(ตัน)
1,125,510
1,230,370
1,224,490
1,342,567
1,360,120
1,421,569

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
23.92%
9.32%
(0.48%)
9.64%
1.31%
4.52%

ที่มา: รายงานสถานการณ์สินค้ าเกษตรที่สําคัญและแนวโน้ ม ปี 2561, สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: ปี 2560* เป็ นค่าประมาณการ
ปี 2561** เป็ นค่าพยากรณ์
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สายธุรกิจอาหารสัตว์
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สําคัญ
ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท KT นัน้ บริ ษัท KT ได้ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อีกทังมี
้ ความได้ เปรี ยบมากกว่าคูแ่ ข่งขัน เนื่องจากบริษัท KT มีประสบการณ์ด้านปศุสตั ว์มายาวนานมากกว่า 35 ปี จึงได้ มี
การพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลาย ตามที่ลกู ค้ าต้ องการและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า
นอกจากนี ้ ยังให้ ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของกระบวนการผลิตที่ต้องได้ มาตรฐานสากลและใส่ใจในเรื่ องคุณภาพ
รวมถึงมีต้นทุนการผลิตที่ตํ่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน มีกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ เป็ นเครื่ องมือช่วย
ควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขันตอนเพื
้
่อให้ สนิ ค้ าของบริ ษัท KT ปลอดภัยต่อการบริ โภค มีหน่วยงานในการประสานงาน
และติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคและลูกค้ ามีความมัน่ ใจในคุณภาพ
สินค้ าของบริ ษัท KT นอกจากนี ้ ด้ วยลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท เป็ นธุรกิจแบบครบวงจร คือ มีโรงงานผลิต
อาหารสัตว์ ฟาร์ มปู่ ย่าพันธุ์ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ฟาร์ มผลิตลูกไก่เนื ้อ ฟาร์ มผลิตไก่เนื ้อ และโรงชําแหละไก่และแปรรูปเนื ้อ
ไก่ จึงถือเป็ นกลยุทธ์สําคัญที่ทําให้ บริษัท KT มีความโดดเด่น เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ แก่ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ ้น
ลักษณะของลูกค้ า สามารถแบ่งได้ 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เนื่องจากมีผ้ ูบริ หารกลุ่มเดียวกัน ได้ แก่ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม
จํากัด, บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด, บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด และ บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด ซึง่ รับซื ้อเฉพาะ
อาหารไก่
กลุม่ ที่ 2 ลูกค้ าผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป ทังสั
้ ตว์บกและสัตว์นํ ้า
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ร้ อยละ 65 คื อ กลุ่มบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกัน และร้ อยละ 35 คื อ กลุ่มผู้เลีย้ งสัตว์ ทั่วไปทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัท KT จําหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท KT ส่วนช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัท KT จําหน่ายให้ กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและเกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์ โดยตรง และจําหน่ายให้ กับบริ ษัทที่เป็ นพ่อค้ า
คนกลางเพื่อนําไปจําหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์อีกทอดหนึง่
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ มีผ้ ปู ระกอบการโดยรวมมากกว่า 60 รายซึ่งถือว่ามีสภาพการแข่งขัน
ค่อนข้ างรุ นแรง แต่ด้วยประสบการณ์ อนั ยาวนานและคุณภาพของสินค้ าเป็ นที่ได้ รับความเชื่อถือจากลูกค้ า จึงถือได้ ว่า
บริ ษัท KT มีศกั ยภาพในการแข่งขันค่อนข้ างสูง จัดเป็ นผู้นําระดับแนวหน้ ารายหนึ่งภายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อีกทัง้
เมื่อพิจารณาจากรายได้ จากการขายของบริ ษัท KT แล้ ว บริ ษัท KT มีการขายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันประมาณ
65% จึงถือว่าสภาวะการแข่งขันสําหรับ บริษัท KT มีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงมากนัก
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(ค) ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
สถานการณ์ ในปี 2560
ภาพรวม
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับที่น่าพอใจทําให้ อํานาจซื ้อภายในประเทศสูงขึ ้น ประกอบกับการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ซงึ่ มีสดั ส่วนความต้ องการใช้ อาหารสัตว์สงู ก็มีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่อง และต้ นทุนวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่คอ่ นข้ างมีเสถียรภาพ เป็ นผลให้ ธุรกิจอาหารสัตว์ในปี 2560 ขยายตัวได้ คอ่ นข้ างดี
ในปี 2560 ความต้ องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย มีปริมาณรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 19,579,135 4 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี
2559 ประมาณร้ อยละ 5.02 โดยธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ที่มีความต้ องการอาหารสัตว์สูงสุดก็คือการเลี ้ยงไก่เนื อ้ ซึ่งมีความ
ต้ องการอาหารสัตว์คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 32.41 ของความต้ องการรวม รองลงไปคือธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ ซึ่งมี
ั ้ ้นในปี 2560
ความต้ องการอาหารสัตว์คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.834 และร้ อยละ 11.934 ของความต้ องการอาหารสัตว์ทงสิ
ตามลําดับ เนื่องจากธุรกิจทัง้ 3 นี ้มีความต้ องการรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 70 ของความต้ องการอาหารสัตว์
ทังหมด
้
การเติบโตของธุรกิจเหล่านี ้จึงเป็ นแรงผลักดันสําคัญที่นําไปสูค่ วามก้ าวหน้ าของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ด้วย แต่
ในทางกลับกันถ้ าธุรกิจเหล่านี ้ประสบปั ญหา ก็จะทําให้ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ต้องเผชิญกับปั ญหาเช่นกันโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้
ความต้ องการอาหารสัตว์ ของธุรกิจการเลีย้ งไก่เนื อ้ ในปี 2560 มีประมาณ 6,345,3944 ตัน เพิ่มขึน้ จากปี 2559
ร้ อยละ 2.42 ในขณะที่ธุรกิจที่มีความต้ องการอาหารสัตว์มากเป็ นอันดับสองและสามคือ การเลี ้ยงสุกรขุนและการเลี ้ยงไก่
ไข่ มีความต้ องการอาหารสัตว์ ป ระมาณ 5,448,6004 ตันและ 2,335,7674 ตัน เพิ่มขึน้ จากปี 2559 ร้ อยละ 3.65 และ
ร้ อยละ 5.40 ตามลําดับ
ความต้ องการวัตถุดบิ อาหารสัตว์ สาํ คัญ
การขยายตัวของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ตามแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ ทําให้ เกิดความต้ องการ
วัต ถุดิ บ เพื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต อาหารสัต ว์ เ พิ่ ม ขึ น้ ตามมา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความต้ อ งการวัต ถุดิ บ อาหารสัต ว์ ที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ ซึ่งได้ แก่ ข้ าวโพด กากถัว่ เหลืองและปลาป่ น วัตถุดิบเหล่านี ้แม้ ว่าจะสามารถ
ผลิตได้ ภายในประเทศแต่เนื่องจากความต้ องการที่มีเพิ่มมาก ประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ค่อนข้ างตํ่าในการผลิต
วัตถุดิบบางประเภท เช่นถัว่ เหลืองซึ่งนํามาทําเป็ นกากถัว่ เหลือง และปลาป่ นซึ่งวัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่มีโปรตีนตํ่า
กว่าที่ต้องการเพื่อใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ ทําให้ การผลิตไม่สามารถขยายตัวสนองตอบต่อความต้ องการได้ เพียงพอ และ
จําเป็ นต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศเป็ นจํานวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งผ่อนปรนในการนําเข้ า
และมีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ก็ช่วยให้ ผ้ ูผลิตอาหารสัตว์วางแผนการผลิตและการนําเข้ าวัตถุดิบได้ อย่าง
เหมาะสม ซึง่ ช่วยป้องกันปั ญหาผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ ในระดับหนึง่
1. ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
ความต้ องการข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เพื่อใช้ ในธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทยในปี 2560 มีปริ มาณทังสิ
้ ้น
ประมาณ 8,082,643.404 ตัน สูงขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 3.42 ความต้ องการในระดับนี ้สูงกว่าปริ มาณผลิตภายในประเทศ
ซึง่ เฉลี่ยปี ละ 4.0 - 4.5 ล้ านตันทําให้ จําเป็ นต้ องมีการนําเข้ าไม่ตํ่ากว่า 1.5 แสนตันในปี 2560
4

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
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เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโพด การนําเข้ าข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์จากต่างประเทศต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
รัฐบาลกําหนด 5 คือ
4

•

การนํ าเข้ าจากประเทศสมาชิ ก WTO ถ้ านํ าเข้ าในโควต้ าต้ องนํ าเข้ าโดยองค์ การคลัง สิน ค้ าเท่านัน้ โดยมี
ปริ มาณโควต้ า 54,700 ตัน และเสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 20 แต่ถ้านําเข้ านอกโควต้ าจะเสียอากรนําเข้ าร้ อยละ
73 บวกค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 180 บาท

•

การนําเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) เสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 0 โดยต้ องต้ องนําเข้ า
ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ถงึ 31 สิงหาคม ของแต่ละปี

•

การนํ าเข้ าภายใต้ โครงการลงทุนเกษตรแบบมี สัญญา(contract farming) กับประเทศเพื่ อนบ้ าน ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้ าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 0 โดย
กําหนดเวลานําเข้ าระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ถงึ 31 สิงหาคมของแต่ละปี 6
5

•

การนําเข้ าตามความตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์และการนําเข้ าจากญี่ปนตามข้
ุ่
อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปนุ่ (JTEPA) กําหนดอากรนําเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 0

•

การนําเข้ าตามความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย ปริมาณโควตา 9,823.33 ตันเสียอากรนําเข้ าในโควตาร้ อย
ละ 4.0 และให้ องค์การคลังสินค้ าเท่านันเป็
้ นผู้นําเข้ า ส่วนการนําเข้ านอกโควตาทําได้ เสรี ไม่จํากัดปริ มาณ
และช่วงเวลานําเข้ า แต่ต้องเสียอากรนําเข้ าในอัตราร้ อยละ 65.70

•

การนําเข้ าตามความตกลงการค้ าเสรี อาเซียน-ญี่ปนุ่ (AJCEP) เสียอากรในโควต้ าร้ อยละ 3.6 ถ้ านําเข้ าในช่วง
1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 2560 และเสียอากรนําเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 1.8 ถ้ านําเข้ าในช่วง 1 เมษายนถึง 31
ธันวาคม 2560

•

การนําเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนําเข้ าในโควต้ า ร้ อยละ 0

•

การนําเข้ าทัว่ ไปเสียอากรนําเข้ ากิโลกรัมละ 2.75 บาทและค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 1,000 บาท โดยไม่มี
การจํากัดปริ มาณและช่วงเวลานําเข้ า

2. กากถัว่ เหลือง
ความต้ องการกากถัว่ เหลืองเพื่อใช้ ในธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2560 มีประมาณ 4,673,929.204 ตัน เพิ่มขึ ้น
จากปี 2559 ร้ อยละ 3.72 ซึง่ เกินกว่าปริมาณผลิตกากถัว่ เหลืองภายในประเทศที่เป็ นผลพลอยได้ ของอุตสาหกรรมการสกัด
นํ า้ มัน ถั่ว เหลื อ งเป็ น อัน มาก ทํ า ให้ ต้ อ งนํ า เข้ าจากต่ า งประเทศ โดยแหล่ ง นํ า เข้ าสํ า คัญ คื อ อาร์ เ จนติ น า บราซิ ล
สหรัฐอเมริกา และอินเดีย

4

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
คูม่ ือการนําเข้ าสินค้ าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ปี 2558, กรมการค้ าต่างประเทศ,
http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/4788/-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
6
ประกาศกระทรวงพาณิชย์, http://www.dft.go.th/th-th/Detail-Law/ArticleId/2750/-2558-2560-1
5
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ในปี 2560 รัฐบาลกําหนดนโยบายนําเข้ ากากถัว่ เหลือง5 ไว้ ดงั นี ้
•

การนําเข้ าจากประเทศสมาชิกองค์การการค้ าโลก (WTO) กําหนดโควต้ าให้ ผ้ มู ีสิทธิ นําเข้ ากากถัว่ เหลือง 9
สมาคมตามที่ รัฐบาลกํ าหนด อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่ เพื่ อส่ง ออกไทย และ
สมาคมส่งเสริ มผู้ใช้ วตั ถุดิบอาหารสัตว์ เป็ นต้ นสามารถนําเข้ ากากถั่วเหลืองจากประเทศสมาชิกองค์การ
การค้ าโลกได้ โดยเสียอากรนําเข้ าอัตราร้ อยละ 2 แต่ถ้าเป็ นผู้นําเข้ าที่ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มที่ได้ รับสิทธินี ้และนอก
โควต้ า ก็จะต้ องเสียอากรขาเข้ าสูงถึงอัตราร้ อยละ 119 อย่างไรก็ตามผู้ได้ รับสิทธินําเข้ าก็ต้องยอมรับเงื่อนไข
ด้ วยว่าจะรับซื ้อกากถัว่ เหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถัว่ เหลืองภายในประเทศทังหมดของโรงงานสกั
้
ดนํ ้ามันพืชใน
ราคาไม่ตํ่ากว่าที่ทางการกําหนดโดยต้ องทําสัญญาไว้ กบั กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อผูกมัดว่าจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ างต้ น

•

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

•

การนําเข้ าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตามข้ อตกลงการค้ าเสรี (FTA) และจากญี่ปนตามข้
ุ่
อตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปนุ่ (JTEPA)กําหนดอากรนําเข้ าร้ อยละ 0

•

การนําเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนําเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 2.22

•

การนําเข้ าจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 4 กรณีข้างต้ น ทําได้ เสรี ไม่จํากัดปริมาณและช่วงเวลาการนําเข้ า แต่
ก็จะต้ องเสียอากรขาเข้ าสูงขึ ้นเป็ นอัตราร้ อยละ 6 และยังต้ องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 2,519 บาท
ด้ วย

3. ปลาป่ น
ในปี 2560 ความต้ องการปลาป่ นเพื่อเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีประมาณ 769,909.404 ตัน เพิ่มขึน้ จากปี 2559
ประมาณร้ อยละ 4.42 แต่เนื่องจากปริ มาณผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงจําเป็ นต้ องนําเข้ า โดยที่การนําเข้ าปลาป่ นชนิด
โปรตีน 60% ขึ ้นไปนันไม่
้ มีเงื่อนไขการจํากัดปริ มาณนําเข้ าหรื อกําหนดว่าต้ องนําเข้ าเฉพาะในช่วงเวลาใด แต่การนําเข้ า
ปลาป่ นโปรตีนตํ่ากว่า 60% ต้ องขออนุญาตนําเข้ า อัตราภาษี ขาเข้ าจะแตกต่างตามแหล่งการนําเข้ าดังนี ้

4
5

•

การนําเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน และการนําเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์
และไทย-ออสเตรเลีย จะเสียอากรขาเข้ าอัตราร้ อยละ 0

•

การนําเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี อาเซียน-จีน และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสียอากรขาเข้ าร้ อยละ 0

•

การนําเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนําเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 10

•

การนําเข้ าตามข้ อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปนุ่ (JTEPA) เสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 1.67 ถ้ านําเข้ าในช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 และเสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 0 ถ้ านําเข้ าในช่วงเมษายน - ธันวาคม 2560

•

การนําเข้ าทัว่ ไปถ้ าเป็ นปลาป่ นชนิดโปรตีน 60% ขึน้ ไปเสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 15 ส่วนชนิดโปรตีนตํ่ากว่า
60% เสียอากรนําเข้ าร้ อยละ 6

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
คูม่ ือการนําเข้ าสินค้ าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ปี 2558, กรมการค้ าต่างประเทศ,
http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/4788/-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
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แนวโน้ มปี 2561
ภาวะการเมืองที่คาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ ้น และแนวโน้ มที่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตดีขึ ้นพอสมควรในปี 2561
ประกอบกับการที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ขยายตัวได้ ต่อเนื่อง ส่งผลให้ ความต้ องการอาหารสัตว์เติบโตได้ ไม่น้อยกว่า
ในปี 2560 ทังนี
้ ้คาดหมายว่าปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ในปี 2561 จะมีทงสิ
ั ้ ้นราว 20,080,9344 ตัน ซึง่ เพิ่มขึ ้นจาก
ความต้ องการในปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 2.56 ปริ มาณความต้ องการรวมนีอ้ าจแยกเป็ นความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่
สํ า คัญ ได้ ว่า มี ความต้ อ งการปลาป่ นประมาณ 792,853.04 ตัน กากถั่ว เหลือ ง 4,789,010.74 ตัน ข้ า วโพดเลีย้ งสัตว์
8,252,263.14 ตัน และปลายข้ าว 1,854,602.04 ตัน
ธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อยังคงมีความต้ องการอาหารสัตว์สงู เป็ นอันดับ 1 โดย คาดว่าในปี 2561 จะมีความต้ องการ
ประมาณ 6,535,7974 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 32.55 ของปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ทงหมด
ั้
ส่วนความต้ องการอาหาร
สัตว์รองลงไปนันเป็
้ นในธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ ซึง่ คาดว่าจะมีประมาณ 5,659,2004 ตัน และ 2,377,7474 ตัน คิด
เป็ นร้ อยละ 28.18 และร้ อยละ 11.84 ของปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ทงหมดในปี
ั้
2561 ตามลําดับ
ความต้ องการอาหารสัตว์ในระดับดังกล่าวนี ้ ทําให้ คาดได้ ว่าจําเป็ นต้ องนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กากถัว่ เหลือง ปลาป่ น และข้ าวโพด จากต่างประเทศไม่น้อยกว่าในปี 2560 ที่ผา่ นมา ซึง่ ถ้ าวิเคราะห์จากแนวโน้ ม
การกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของทางการแล้ ว ก็คาดหมายได้ ว่ามาตรการดังกล่าวนี ้จะไม่
แตกต่างไปจากปี 2560 มากนัก
อาจสรุ ปได้ ว่า ความก้ าวหน้ าและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2561 นันขึ
้ ้นอยู่
กับปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลทังทางบวกและทางลบต่
้
อธุรกิจอาหารสัตว์ดงั ต่อไปนี ้
ปั จจัยทางบวก

4

•

การเติบโตของการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ซงึ่ มีสดั ส่วนความต้ องการอาหารสัตว์สงู สุดจะช่วยให้
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เติบโตต่อไปได้ ดี

•

ความคาดหมายว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื น้ ตัวและเติบโตได้ มากขึ ้นในปี 2561 ทําให้ ความต้ องการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ในประเทศยังคงขยายตัวได้ ต่อเนื่องซึง่ เป็ นผลดีตอ่ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์

•

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการนําเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อช่วยธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์
มากยิ่งขึ ้น ทําให้ อตุ สาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ได้ ประโยชน์ตามไปด้ วย

•

แม้ วา่ ราคานํ ้ามันมีแนวโน้ มจะปรับสูงขึ ้นบ้ าง แต่ก็ยงั อยูใ่ นระดับที่ไม่ทําให้ มีการขยายผลิตแกสโซฮอล
และไบโอดีเซลมากขึ ้นเหมือนในช่วง 5-6 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นผลให้ มีการนําพืชที่เป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ไปผลิต
พลังงานทดแทนเหล่านันน้
้ อยลง และไม่มีความขาดแคลนจนทําให้ ราคาสูงขึ ้นมาก

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ปั จจัยทางลบ
•

ความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีขยายตัวขึน้ ในตลาดโลก ในขณะที่การผลิตขยายตัวได้ ช้ากว่า และมี
โอกาสที่จะได้ รับผลกระทบจากภาวะดินฟ้าอากาศไม่เอื ้ออํานวยอาจเป็ นผลทําให้ ราคาวัตถุดิบเหล่านี ้เพิ่ม
สูงขึ ้น จนเป็ นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้

•

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้น อาจมีผลทางลบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ ซึ่งถ้ าหากการส่งออกไก่เนื ้อได้ รับ
ผลกระทบย่อมส่งผลถึงธุรกิจอาหารสัตว์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

•

แม้ ว่าการนํ าเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ สําคัญ จะเป็ นไปอย่างเสรี มากขึน้ แล้ วในปั จจุบัน แต่รัฐบาลก็ยัง คง
กําหนดมาตรการที่เป็ นข้ อจํากัดอยู่อีกไม่น้อย ทําให้ ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สูงกว่าที่ควรจะเป็ น และ
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ตา่ ง ๆ จากประเทศไทยด้ วย
ประมาณการความต้ องการอาหารสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2559 – 2561 (หน่ วย : ตัน)
2559

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

ปริมาณ
อาหารสัตว์
6,195,480
868,896
1,010,244
2,216,000
31,200
5,256,900
957,900
264,600
22,995
214,500
620,865
450,000
533,120
18,642,700

2560
สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
33.23
4.66
5.42
11.89
0.17
28.20
5.14
1.42
0.12
1.15
3.33
2.41
2.86
100.00

ปริมาณ
อาหารสัตว์
6,345,394
912,240
1,010,244
2,335,767
31,200
5,448,600
995,100
264,600
22,995
379,600
850,275
450,000
533,120
19,579,135

2561*
สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
32.41
4.66
5.16
11.93
0.16
27.83
5.08
1.35
0.12
1.94
4.34
2.30
2.72
100.00

ปริมาณ
อาหารสัตว์
6,535,797
939,456
921,801
2,377,747
28,800
5,659,200
993,240
310,800
23,360
391,280
875,453
480,000
544,000
20,080,934

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)
32.55
4.68
4.59
11.84
0.14
28.18
4.94
1.55
0.12
1.95
4.36
2.39
2.71
100.00

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
หมายเหตุ : * ค่าประมาณการ
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ประมาณการความต้ องการวัตถุดบิ อาหารสัตว์ เปรี ยบเทียบระหว่ างปี 2559 – 2561 (หน่วย:ตัน)
วัตถุดบิ
ปลาป่ น
กากถัว่ เหลือง
ข้ าวโพด
ปลายข้ าว

2559
737,304.30
4,506,161.90
7,815,482.10
1,671,192.80

2560
769,909.40
4,673,929.20
8,082,643.40
1,792,312.80

2561*
792,853.00
4,789,010.70
8,252,263.10
1,854,602.00

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
หมายเหตุ : * ค่าประมาณการ

สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สําคัญ
บริษัท GP จําหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) และ
ั้
างประเทศ โดยบริ ษัท
บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ทงในประเทศและต่
GP มีความใส่ใจในเรื่ องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ ตํ่าเพื่อสร้ างความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของบริษัท GP คือ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าทัว่ ไปที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ทงในประเทศและ
ั้
ต่างประเทศ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คือ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัท GP จัดจําหน่ายลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนือ้ ให้ กับบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด และบริ ษัท กรุ งไทยอาหาร จํากัด
(มหาชน) และลูกค้ าอิสระทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศโดยตรง ไม่มีการขายผ่านตัวแทนผู้จดั จําหน่าย
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้ มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก ซึง่ บริ ษัทคู่แข่งยังคงเป็ นกลุม่ เดียวกับกลุม่ บริ ษัทที่เลี ้ยงไก่
เพื่อการส่งออกเป็ นหลัก แต่เนื่องจากบริ ษัท GP ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริ ษัทที่มีจดุ แข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และมี
ยอดจําหน่ายลูกไก่ให้ กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเป็ นสัดส่วนมากถึงร้ อยละ 41 จึงทําให้ สภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคู่แข่งไม่
รุนแรงมากนัก
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สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สําคัญ
บริ ษัท FKT จําหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด และบริ ษัท ป.
เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด ส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่จําหน่ายให้ กบั บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไป
ที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่ไข่ โดยบริ ษัท FKT มีความใส่ใจในเรื่ องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุน
การผลิตที่ตํ่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของบริษัท FKT คือ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าที่ทําฟาร์ มเลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คือ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าผู้เลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัท FKT จําหน่ายให้ กับลูกค้ า คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด, บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ จํากัด,
บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) และ ผู้เลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้ มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก ซึง่ บริ ษัทคู่แข่งยังคงเป็ นกลุม่ เดียวกับกลุม่ บริ ษัทที่เลี ้ยงไก่
เพื่อการส่งออกเป็ นหลัก แต่เนื่องจากบริ ษัท FKT ซึง่ อยู่ในกลุม่ บริ ษัทที่มีจดุ แข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และมี
ยอดจําหน่ายลูกไก่ทงหมดที
ั้
่ผลิตได้ ให้ กบั บริษัทที่เกี่ยวข้ องทังหมดจึ
้
งทําให้ ไม่เกิดสภาวะการแข่งขัน
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สําคัญ
บริ ษัท MKS จําหน่ายไก่เนื ้อทังหมดให้
้
กบั บริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทร่ วมทุนของ
บริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นนบริ
ั ้ ษัท MKS มีลกู ค้ าเพียง 2 ราย
ซึง่ เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนัน้ ภาวะการแข่งขันจึงไม่เกิดขึ ้น และกลยุทธ์ที่สําคัญคือ การที่บริ ษัท MKS มีความชํานาญ
และมีประสบการณ์มาหลายสิบปี ทําให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ า แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัท MKS ได้ มีความใส่ใจใน
เรื่ องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ตํ่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัท MKS คือบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของบริษัทใหญ่
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กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท MKS คือ บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัทใหญ่ โดยที่ทงั ้ 2 บริ ษัทรับซื ้อไก่
เนื ้อทังหมด
้
ของบริ ษัท MKS ที่ผลิตได้ เพื่อนําไปชําแหละและแปรรูปจําหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัท MKS จําหน่ายในประเทศเพียงแห่งเดียว โดยจําหน่ายให้ กบั บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

บริ ษัท MKS ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม เนื่องจากจําหน่ายไก่เนื ้อทังหมดให้
้
กบั บริ ษัทใหญ่
และบริษัทร่วมทุนของบริษัทใหญ่ ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
สายธุรกิจอาหารแปรรู ป
(ก) ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สําคัญ
นโยบายการตังราคาขายผลิ
้
ตภัณฑ์ของบริ ษัท GFF ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยของภาวะราคาเนื ้อไก่ในประเทศ แต่เนื่องจาก
้
มคุณภาพของ
เนื ้อไก่ที่ซื ้อจากบริ ษัทใหญ่เพียงแห่งเดียว ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถประมาณการต้ นทุน รวมทังสามารถควบคุ
วัตถุดิบได้ โดยมีการเน้ นกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด เน้ น
การพัฒนาสินค้ าที่ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ อีกทังมี
้ การพัฒนาสินค้ าใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ตลอดจนการขยายช่องทางการจัดจําหน่าย เพื่อให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคมาก
ยิ่งขึ ้น ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถที่จะแข่งขันกับคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
ลักษณะของลูกค้ า แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ลูกค้ าตลาดสด มีลกั ษณะเป็ นพ่อค้ าคนกลางที่จําหน่ายสินค้ าในตลาดสด ( กรุงเทพ ) เน้ นขายปลีก
และขายส่ง ส่วนใหญ่จะมีหน้ าร้ านเป็ นของตนเอง โดยลูกค้ ากลุม่ ดังนี ้จะจัดจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป เช่น
สถาบันการศึกษา / เบเกอรี่ / พ่อค้ า แม่ค้ารถเข็นประเภทปิ ง้ ย่าง ฯลฯ
กลุม่ ที่ 2 ลูกค้ าต่างจังหวัด มีลกั ษณะเป็ นพ่อค้ าคนกลาง หรื อ ตัวแทนศูนย์ ลูกค้ ากลุม่ นี ้จะสัง่ สินค้ าจากบริษัทฯ
ในปริ มาณมากๆ โดยจะกระจายสินค้ าไปยังต่างอําเภอหรื อจังหวัดที่ใกล้ เคียง ส่วนจะมีหน้ าร้ านหรื อไม่มีก็ได้ ลักษณะการ
ขายคล้ ายกับลูกค้ าตลาดสดกรุงเทพ
กลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ ธุรกิจร้ านอาหาร ลักษณะเป็ นร้ านค้ าและร้ านอาหารเพื่อให้ บริ การแวะกินและซื ้อกลับบ้ าน
ลูกค้ าหลักเป็ นเป็ นลูกค้ าสัญจร
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ หลักทัง้ 3 กลุม่ จะเน้ นไปที่ผ้ บู ริโภคทุกประเภท เช่น กลุม่ นักเรี ยน / แม่บ้าน / คนทํางาน ฯลฯ
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การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
นอกจากช่องทางการขายในกลุ่มที่ 1 ( ตลาดสด ) และกลุ่มที่ 2 ( ต่างจังหวัด ) และ 3 ทางบริ ษัท ฯ ยังตังศู
้ นย์
จําหน่ายสินค้ า ที่เป็ นของบริษัทจีเอฟ ฟูดส์ เอง โดยไม่ผา่ นกลุม่ ต่างๆ อีก 15 ศูนย์ แบ่งตามภูมิภาค / กรุงเทพ เช่น
ภาคเหนือ เชียงราย / ลําปาง / ตาก / พิษณุโลก / นครสวรรค์
ภาคใต้

สุราษฎร์ ธานี / หาดใหญ่ / ภูเก็ต

ภาคอีสาน อุบลราชธานี / อุดรธานี / บุรีรัมย์
ภาคกลาง นครปฐม / เพชรบุรี
กรุงเทพ

สาขาพระราม 2 / สาขาวัดสน - ประชาอุทิศ

(ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากเนือ้ ไก่ เช่น ไส้ กรอก ฯลฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากเนื อ้ สัตว์ ซึ่งนิยมบริ โภคกันมาก
เนื่องจากเป็ นอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโปรตีนสูง มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการบริโภค ตลาดหลักทัว่ ไปจะเป็ นตลาด
ภายในประเทศ อีกทังความต้
้
องการบริ โภคมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของ
ผู้บริ โภค ทําให้ ผ้ ูประกอบการในธุรกิจอาหารแปรรู ปส่งผลให้ ธุรกิจผลิตอาหารแปรรู ปพร้ อมรับประทานขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว จึงเกิดภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูงขึ ้น
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
สายธุรกิจชําแหละและแปรรู ปเนือ้ ไก่
วัตถุดิบไก่เนื ้อทังหมดซื
้
้อมาจากบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย โดยที่บริ ษัทฯ มีโรงงานชําแหละ
ไก่เพียง 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตเท่ากับ 154,000 ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมธุรกิจชําแหละไก่นี ้ ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมมากนัก แต่เนื่องจากการชําแหละไก่จะมี
ของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อน
แล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสู่แหล่งนํา้ สาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและ
บริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและ
อนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ
ไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
สายธุรกิจอาหารสัตว์
บริ ษัท KT ซื ้อวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้ าวโพด กากถัว่ เหลือง โปรตีนจากพืชอื่น และส่วนผสมอาหารสัตว์
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณผลผลิตในประเทศและราคาเป็ นสําคัญ บริ ษัท KT ประสบปั ญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการ เช่น
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ข้ าวโพด และกากถั่วเหลือง เป็ นต้ น ทําให้ ต้องพึ่งพิงการนําเข้ าจากต่างประเทศ นอกจากนี ย้ ังมีข้อจํ ากัดในการจัดหา
วัตถุดิบ อาทิ มาตรการการกําหนดโควตา มาตรการด้ านราคา และมาตรการด้ านภาษี
ปั จจุบนั บริ ษัท KT มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทงหมด
ั้
4 โรงงาน ซึ่งผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรงงาน และผลิตอาหาร
สัตว์นํา้ 2 โรงงาน โรงงานทัง้ 3 แห่ง ตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกัน คือ ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกําลังการผลิตรวมในปี
2560 เท่ากับ 599,000 ตัน ส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บกอีก 1 โรงงาน ตัง้ อยู่ที่ อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี มีกําลังการผลิต
512,000 ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจอาหารสัตว์ อาจก่อให้ เกิดฝุ่ นและกลิ่นที่เกิดจากการผลิต ซึ่งอาจจะสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ ูอยู่อาศัย
ใกล้ เคียงได้ บริ ษัท KT ได้ ตระหนักในข้ อนี ้ดี จึงได้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวไปรบกวนบริ เวณใกล้ เคียง ใน
ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท KT ไม่ประสบปั ญหาการร้ องเรี ยนจากบริ เวณใกล้ เคียง ในส่วนของนํ า้ ที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์
นอกจากนี ้บริ ษัท KT ได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสู่
แหล่งนํ ้าสาธารณะ บริ ษัท KT ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม
โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท KT มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรั กษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พ ลังงาน รวมถึง มี
นโยบายที่ จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท KT ไม่เคยได้ รับการ
ร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
บริ ษัท GP นํ าเข้ าไก่ปู่ย่าพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื อ้ โดยจํ าหน่ายให้ กับบริ ษัท ฟาร์ ม
กรุ งไทย จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อเท่ากับ 2.59 ล้ าน
ตัว โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 1 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ และสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก ธุรกิจนี ้ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด เพราะมี
การใช้ ระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึง่
เป็ นผลดีตอ่ การเจริญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกําจัดกลิน่ อีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความ
ร่มรื่ นในธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัท GP ได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อย
ปล่อยให้ ไหลลงสู่แหล่งนํ ้าสาธารณะ บริ ษัท GP ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบ
ช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท GP มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การ
ต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท GP ไม่
เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
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สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
บริษัท FKT ซื ้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จํากัด เพื่อนํามาผลิตลูกไก่พนั ธุ์
เนื ้อ ในส่วนลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่นนซื
ั ้ ้อมาจากต่างประเทศ เพื่อนํามาผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่ โดยมีฟาร์ มไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจํานวน 7
ฟาร์ ม และฟาร์ มไก่พ่อแม่พนั ธุ์ไข่ จํานวน 1 ฟาร์ ม ซึ่งฟาร์ มทังหมดตั
้
งอยู
้ ่ที่จงั หวัดชลบุรี ในปี 2560 บริ ษัท FKT มีกําลังการ
ผลิตในส่วนของลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อเท่ากับ 113 ล้ านตัว และมีกําลังการผลิตในส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่ เท่ากับ 3 ล้ านตัว
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ และสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก ธุรกิจนี ้ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด เพราะมี
การใช้ ระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึง่
เป็ นผลดีตอ่ การเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกําจัดกลิน่ อีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความ
ร่มรื่ นในธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัท FKT ได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อย
ปล่อยให้ ไหลลงสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ บริ ษัท FKT ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึง่ ต้ องรับผิดชอบ
ช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท FKT มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การ
ต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท FKT ไม่
เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
บริ ษัท MKS ซื ้อลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จํากัด ส่วน
อาหารที่ใช้ เลี ้ยงไก่ ซื ้อมาจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันเช่นกัน คือบริ ษัท กรุงไทยอาหาร จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั บริ ษัท MKS มี
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ทงหมด
ั้
13 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี โดยมีกําลังการผลิตในปี 2560 เท่ากับ 92 ล้ านตัว
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิทาง
การเกษตรที่ดีสําหรั บฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื อ้ ธุรกิจนี ไ้ ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมแต่อย่างใด เพราะมีการใช้ ระบบปิ ดปรับ
อากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ อีกทังได้
้ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึง่ เป็ นผลดีต่อ
การเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกําจัดกลิ่นอีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความร่ มรื่ นใน
ธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัท MKS ยังได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสียเพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อยปล่อย
ให้ ไหลลงสู่แหล่งนํ า้ สาธารณะ บริ ษัท MKS ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิ ดชอบ
ช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท MKS มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การ
ต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริษัท MKS ไม่
เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
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สายธุรกิจอาหารแปรรู ป
วัตถุดิบเนื ้อไก่ ซื ้อจากบริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดังนัน้ จึงไม่ประสบปั ญหา
การจัดหาวัตถุดิบ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปนี ้ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ ในปี 2560 มีกําลังการผลิตเท่ากับ
11,000 ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม แต่เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
จะมีของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึง่ บริ ษัท GFF ได้ จดั ทําบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของนํ ้าให้ มีสภาพที่
ดีก่อน แล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ บริษัท GFF ตระหนักและมีจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ซึง่
ต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท GFF มีการดําเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิต
สินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิง่ แวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัท GFF ไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมแต่
อย่างใด
2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจุบนั สถานการณ์ต่างๆ ทังภายในและต่
้
างประเทศได้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริ หารความเสี่ยง จึง
เป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญที่จะช่วยให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถอยูร่ อดได้ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ ้น
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ มีการติดตามสถานการณ์และปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่อง รวมทังได้
้ ทํา
การประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อบริ ษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ เหล่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ อีกทังเตรี
้ ยมการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งทาง
ธุรกิจให้ บริ ษัทฯ สามารถดํารงอยูไ่ ด้ ตลอดไป
ในการบริ หารจัดการความเสี่ยง บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินตามกรอบการบริ หารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework
โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ของบริ ษัทฯ ตลอดจน
พิ จ ารณาแนวทางในการบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งเหล่า นัน้ เพื่ อ ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และได้
กําหนดให้ ทกุ หน่วยงานในฐานะเจ้ าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและบริ หารความเสี่ยงที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตน แต่อย่างไรก็ตาม หากปั จจัยความเสี่ยงเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
และ/หรื อ ฐานะการเงิ น ทํ า ให้ ไ ม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ และ/หรื อ อาจมี ผลกระทบต่อ ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทฯ และอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ้ หรื อเป็ นความเสี่ยงที่
พิจารณาในขณะนี ้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยปั จจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัทฯ โดยตรงที่บริ ษัทฯ ทราบและพิจารณาว่าหากเกิดขึ ้นอาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยง 2 ส่วน ได้ แก่
ความเสี่ยงจากปั จจัยภายในองค์กร และความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอกองค์กร ทังนี
้ ้ ปั จจัยความเสี่ยงจากภายในองค์กร
เป็ นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ จะพยายามทําให้ ลดน้ อยลงหรื อหมดไปให้ ได้ มากที่สดุ ส่วน
ปั จจัยความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอกองค์กร เป็ นความเสี่ยงที่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ ต้ องพยายาม
กําหนดนโยบายในการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ให้ ลดผลกระทบในทางลบให้ ได้ มากที่สุด ดังจะได้ กล่าวถึงในแต่ละ
ปั จจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยความเสี่ยงภายในองค์ กร
1.1 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องทางการเงิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมนี ้ เป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจทํา
ให้ เกิดปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินได้
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เรื่ องการรักษาสภาพคล่อง โดยมุ่งเน้ นการลงทุนพัฒนาโครงการ
ที่มีความเสี่ยงในระดับยอมรับได้ โดยมีความเป็ นไปได้ ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจากนี ้การเตรี ยมวงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็ นแนวทางที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการไว้ ด้วยแล้ วเช่นกัน อันจะนํามาซึง่ ความเชื่อมัน่ ในการ
ดําเนินธุรกิจให้ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง
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1.2 ความเสี่ยงด้ านการตลาด
การตลาด ถือเป็ นหัวใจในการดําเนินธุรกิจให้ ประสบความสําเร็ จ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างตราสินค้ า
(Brand) ให้ เป็ นที่ยอมรับของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ เน้ นการสร้ างทีมการบริ หารจัดการเพื่อบริ การลูกค้ าตังแต่
้ ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการ
ขายอย่างเป็ นระบบ อันจะนํามาซึ่งความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค นอกจากนีก้ ารเปิ ดช่องทางการตลาด และการ
ขายใหม่ ๆ ก็ เ ป็ นส่ ว นที่ บ ริ ษั ท ฯ สามารถนํ า มาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ไ ด้ เช่ น การตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E – Marketing) , Social media ฯลฯ
1.3 ความเสี่ยงด้ านทรั พยากรบุคคล
การสรรหาคนดี คนเก่ง นันยาก
้
แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นันยากกว่
้
า บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
ซึง่ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนให้ ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ทงโอกาสและช่
ั้
องทางให้ พนักงานได้ แสดงความสามารถ รวมถึงมีโครงการจัดฝึ กอบรมสัมมนาทัง้
ภายในและภายนอกองค์ กร เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในสายงานต่าง ๆ ถือเป็ นแนวคิดหลักที่จะทําให้
พนักงานรู้ ถึงคุณค่าของตนเอง และมุ่งมัน่ ที่จะนําองค์ความรู้ มาพัฒนาองค์กรให้ เจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน เป็ นการปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง (Stakeholders) รวมทังจิ
้ ตวิญญาณแห่ง
ความเป็ นเจ้ าของ (Entrepreneurial spirit)
1.4 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่ องความปลอดภัยของอาหาร
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคได้ ให้ ความสําคัญในเรื่ องความสด สะอาด ปลอดภัย ของสินค้ าเนื ้อไก่และสินค้ าปรุงสุกมากขึ ้น
ดัง นัน้ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อาจได้ รั บ ผลกระทบ หากความเชื่ อ มั่น ของผู้บ ริ โ ภคต่ อ คุณ ภาพ และ
ความปลอดภัยของสินค้ าของบริษัทฯ ลดลง จากความเสี่ยงที่มีสนิ ค้ าเน่าเสีย หรื อมีสารปนเปื อ้ น ซึง่ อาจเกิดขึ ้น
ได้ ตลอดทังกระบวนการผลิ
้
ต และทังที
้ ่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ ประกอบในการแปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง
หรื อระบบการจัดเก็บสินค้ า จนถึงผู้บริ โภค ดังนัน้ บริ ษัทฯ จําเป็ นอย่างยิ่งต้ องจัดให้ มีกระบวนการทํางานที่
มัน่ ใจได้ วา่ ผู้บริโภคสินค้ าของบริษัทฯ จะได้ บริโภคสินค้ าที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย
การบริหารความเสี่ยง
ด้ านความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็ นสิ่งที่บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยง
บริ ษัทฯ ได้ นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ ระบบการผลิตได้ มาตรฐานสากล พร้ อม
ทัง้ สามารถตรวจสอบย้ อ นกลับ ได้ ทัง้ ระบบ ในกรณี ที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่า งการดํ า เนิ นการ ดังนัน้
จึงสามารถรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ ทุกขัน้ ตอน อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีระบบควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบที่นํามาใช้ ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง
ตลอดจนการจัดเก็บสินค้ าก่อนถึงผู้บริ โภค ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ รวมทังมี
้ การจัดการให้ มีการ
ตอบสนองต่อข้ อร้ องเรี ยน หรื อการเรี ยกคืนสินค้ า (Product Recall) ในกรณี ที่จําเป็ นอย่างรวดเร็ ว เพื่อความ
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ปลอดภัยของผู้บริ โภค อีกทังตอบสนองผู
้
้ บริ โภคและลูกค้ าให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้ าของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ จึงเห็นได้ ว่า บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลในการประเมิน คุณภาพสินค้ า ต่า งๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP,
ISO 9001:2000 ฯลฯ ซึง่ เป็ นเครื่ องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้ าที่บริษัทฯ ให้ ความใส่ใจมาโดยตลอด
1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริ ษัทจํานวน 686,167,340 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
54.73 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงทําให้ กลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษม สามารถควบคุม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน
4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ อง
ที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ คําชี ้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ ดลุ พินิจอย่างระมัดระวัง
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ การบริ หารจัดการธุรกิจที่เป็ นธรรม โปร่ งใสและยุติธรรมโดยที่ผ้ มู ีอํานาจ
บริ หารจัดการธุ รกิ จนัน้ ๆ มีความรั บผิดชอบต่อหน้ าที่แ ละผลการกระทํ าของตนต่อ ผู้ที่มีส่ว นได้ ส่วนเสี ย กับ
บริ ษัทฯ ทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า ตลอดจนประชาชน
1.6 ความเสี่ยงด้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน
การทุจริ ต คอร์ รัปชัน นับเป็ นปั ญหาและอุปสรรคที่สําคัญอย่างหนึ่งในการใช้ ทรั พยากรเพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาบริ ษัทฯ รวมถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริ ต คอร์ รัปชันก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริ ษัทฯ ซึ่งแม้ ว่าที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดมาตรการป้องกัน และ
ระบบควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอแล้ ว แต่ปัญหาการทุจริ ต คอร์ รัปชันนัน้ ยังคงมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ ทกุ เมื่อ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ ให้ ความสําคัญต่อการส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่ องความซื่อสัตย์ สุจริ ตควบคู่กบั แนว
ทางการบริ หารด้ วยความระมัดระวัง พัฒนาการเรี ยนรู้ และเข้ าใจถึงมูลเหตุของการทุจริ ตภายในบริ ษัทฯ อยู่
เสมอ เพื่อเข้ าถึงแนวทางการป้องกัน วิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบตั ิเมื่อเกิดการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ซึง่ จะช่วย
หยุดปั ญหาการสูญเสียทรัพยากรของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์ หรื อการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึง
ควรได้ รับ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ เชื่อว่าปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการทุจริต คอร์ รัปชัน สามารถควบคุมได้ ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการ
จัดการกระบวนการทํางาน การแบ่งแยกหน้ าที่ และโครงสร้ างหน่วยงานที่ชดั เจน ไม่ซบั ซ้ อนจนทําให้ เกิดปั ญหา
รอยต่อการทํางาน มีการส่งเสริ มและสนับสนุนในเรื่ องจิตสํานึกการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
มีการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถ ความกล้ าแสดงออกในการปฏิเสธเรื่ องทุจริ ต คอร์ รัปชัน สร้ าง
เครื อข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ช่องทางศูนย์รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรี ยน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม
เพื่อเป็ นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปั ญหาทุจริ ต คอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ อย่างจริ งจัง มีกระบวนการสืบสวน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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สอบสวนที่ โ ปร่ ง ใส น่ า เชื่ อ ถื อ และมี ค วามยุ ติ ธ รรม มี ก ารกํ า หนดบทลงโทษที่ ชั ด เจน และเข้ มงวดต่ อ
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับที่กระทําการทุจริ ต คอร์ รัปชัน โดยบริ ษัทฯ จะถือปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.7 ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทฯ ซึง่ มีความสําคัญ เนื่องจากเป็ นกระบวนการที่ใช้ ในด้ านการปฏิบตั ิงาน
และการเก็บรวบรวมข้ อมูลของทุกหน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงานหากพบว่ามีการ
หยุดชะงักหรื อขัดข้ องของระบบภายใน ระบบอินทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ (Programming Error)การ
สื่ อ สารขัดข้ อ ง และความปลอดภัยของข้ อ มูล ตลอดจนการเลื อ กใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ ไ ม่เ หมาะสม
เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นสาเหตุและปั จจัยเสี่ยงที่ก่อให้ เกิดความเสียหายในด้ าน
การปฏิบตั ิการตามมา
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อระบบการบริ หารความเสี่ยงด้ าน IT โดยให้ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม
และมีมาตรฐาน รวมถึงมีความพร้ อมในการรับมือกับความเสี่ยงด้ านภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงได้ มีแผนสํารอง
ฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และกระตุ้นให้ พนักงานมีความรู้ เรื่ องภัยคุกคาม
และมีความระมัดระวังการใช้ งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
2. ปั จจัยความเสี่ยงภายนอกองค์ กร
2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการบริ โภค ถึงแม้ ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสัตว์
ส่วนใหญ่ จะไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้ างความตื่นตระหนกและความเชื่ อมั่นในความปลอดภัยของ
การบริ โภคเนื ้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้ หวัดนกที่ระบาด
ในฟาร์ มเลี ้ยงไก่ ถึงแม้ ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริ ษัทฯ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่
ของผู้บริ โภคอย่างมีนยั สําคัญที่จะหลีกเลี่ยงการบริ โภคเนื ้อไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุ นแรงอาจส่งผล
กระทบต่อเนื่องถึงการค้ าขายการส่งออกระหว่างประเทศที่ถกู จํากัดสิทธิ ทําให้ บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มีการ
บริ ห ารความเสี่ ย งโดยการปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ร ะบบการเลี ย้ งไก่ ที่ ทัน สมัย โดยจัด สร้ างโรงเรื อ นระบบปิ ด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกันเชือ้ โรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ ามาภายในเล้ าไก่ มี
การใช้ นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการเลีย้ งสัตว์ และความเป็ นอยู่ที่ดีของสัตว์ตามมาตรฐานสากล การ
บริ ห ารการจัด การ ระบบสุข าภิ บ าล และการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสุข อนามัย ของฟาร์ ม อี ก ทัง้ มี
มาตรการดูแ ลป้อ งกัน ไม่ใ ห้ เ กิ ด โรคระบาดในฟาร์ ม เลี ย้ งไก่ ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองจากกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ สถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก
และฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ นอกจากนี ้ยังได้ มีการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯ ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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ระบาดของโรคให้ ทนั สมัยตลอดเวลา รวมทังมี
้ การประเมินหาปั จจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด ตลอดจนการ
จัดทําการเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning) เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้ เกิดการแพร่กระจาย
แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้ จากมาตรฐานการผลิต แต่อาจได้ รับผลกระทบทางอ้ อม
ซึง่ เป็ นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถในการก่อให้ เกิดรายได้
ของบริ ษัทฯ ด้ วยเช่นกัน สําหรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้ หวัดนกที่ผ่านมานัน้ ทําให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถ
ส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรู ปได้ แต่ในปั จจุบนั สถานการณ์ ดงั กล่าวได้ กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออก
ไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศญี่ปนที
ุ่ ่อนุญาตให้ นําเข้ าสินค้ าเนื ้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทังไก่
้ สดแช่แข็งและ
ไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ซงึ่ เป็ นต้ นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็ นสินค้ า
โภคภัณฑ์ เช่น ข้ าวโพด กากถัว่ เหลือง ปลาป่ น ซึง่ ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้ องการใช้ และปริมาณของ
ผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบกับถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย
โดยปั จจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี ้ นอกจากความต้ องการใช้ เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แล้ ว ยังรวมถึง
ความต้ องการนําวัตถุดิบบางประเภทไปใช้ ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งกําไรในตลาดซื ้อขาย
สินค้ าโภคภัณฑ์ล่วงหน้ า ซึ่งปั จจัยต่างๆ เหล่านีอ้ าจส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้ านอุปทาน
ของวัตถุดิบเหล่านี ้ มี ความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่ แปรปรวน หรื อภัยธรรมชาติที่อาจทําให้ ผลผลิต
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี ้อยู่เหนือความควบคุมและคาดหมายของบริ ษัทฯ ทําให้ บริ ษัทฯ มีความ
เสี่ยงที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรั บตัวสูงขึน้ จากที่ บริ ษัทฯ ประมาณการไว้
ก็ยอ่ มจะส่งผลกระทบทําให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนการผลิตทังอาหารสั
้
ตว์และเนื ้อไก่ที่สงู ขึ ้น
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความชํานาญในการจัดซื ้อวัตถุดิบเหล่านี ้โดยเฉพาะ เพื่อทําการติดตามข่าวสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่า งใกล้ ชิ ด รวมทัง้ จัด หาแหล่ง วัต ถุดิ บ ที่ มี คุณ ภาพ และสรรหาวัต ถุดิ บ ให้ มี ป ริ ม าณเพี ยงพอ
ต่อความต้ องการใช้ ในการผลิต นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ จัดสร้ างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้ มาตรฐาน และ
มี ข นาดใหญ่ เพี ยงพอในการจัดเก็บ วัตถุดิบ เป็ น ระยะเวลานาน ในกรณี ที่ มีการคาดการณ์ ว่า ราคาวัต ถุดิ บ
มีแนวโน้ มจะปรับตัวสูงขึ ้นในอนาคต อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังมีหน่วยงานวิจยั ในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคณ
ุ ภาพ
เท่า เที ยมมาใช้ ใ นการผลิต รวมถึง มี การใช้ อ นุพัน ธ์ ท างการเงิ น ในการบริ ห ารความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบที่นําเข้ าจากต่างประเทศ สําหรับราคาอาหารสัตว์นนั ้ บริ ษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสัตว์ ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่เพิ่ มขึน้ ได้ โดยการขออนุมัติการปรั บขึน้ ราคาจาก
กรมการค้ าภายใน ทังนี
้ ้อาหารสัตว์เป็ นสินค้ าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจําหน่าย ทําให้ การขอปรับราคา
ขายในบางคราวไม่เป็ นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ ้นของราคาวัตถุดิบ
2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
ธุรกิจที่สร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ คือ ธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ โดยมีสินค้ าหลัก ได้ แก่ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื ้อ
ไก่ โดยราคาของสินค้ าเหล่านี ้ ถูกกําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปั จจัยที่สง่ ผล
กระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้ วยกําลังซื ้อ ความเชื่อมัน่ รวมถึงความต้ องการตามฤดูกาล ซึง่ หากปริ มาณผลผลิต
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มีมากเกินกว่าอุปสงค์ของสินค้ า ย่อมส่งผลให้ ราคาสินค้ าปรับตัวลดลงตํ่ากว่าราคาคาดการณ์ ซึง่ จะกระทบต่อ
รายได้ ของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ ด้ วยการเพิ่มประเภท
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ นื อ้ ไก่ ใ ห้ มี ค วามหลากหลาย และเพิ่ ม มูล ค่ า ในตัว สิ น ค้ า ให้ ส อดคล้ อ งตรงต่ อ ความต้ อ งการ
ของผู้บริ โภค แต่อย่างไรก็ตามสําหรับราคาลูกไก่มีชีวิต เนื ้อไก่ และชิ ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยูเ่ หนือความคาดหมาย
และการควบคุมของบริ ษัทฯ ได้
2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํา้ มันเชือ้ เพลิง
ในช่วงที่ผ่านมา ราคานํ ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะ
ความผันผวนของราคานํ า้ มันในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิต และต้ นทุน
การขนส่งเกิดความผันแปรก่อให้ เกิดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ า้ มันเชื อ้ เพลิงด้ ว ยระบบโลจิ สติกส์ โดยบริ ษัทย่อ ย
มีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง ที่ อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี ซึง่ จะทําให้ ต้นทุนการขนส่งของกลุม่ บริ ษัทฯ ลดลง เนื่องจาก
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ สามารถลดระยะทางการขนส่ ง อาหารไก่ จ ากโรงงานอาหารสัต ว์ จ ากเดิ ม ที่ อ.บางปลากด
จ.สมุทรปราการ ไปยังฟาร์ มเลี ้ยงไก่ของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่จงั หวัดชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทฯ สามารถลดต้ นทุน
การผลิตและการขนส่งได้ เป็ นอย่างมาก
2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
รู ปแบบการดําเนินชี วิตของผู้บริ โภคในปั จจุบันมี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมี
ความสําคัญ โดยต้ องเร่ งศึกษาและทําความเข้ าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภค (Consumer Behavior) ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ สามารถผลิตสินค้ าให้ ตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม
รวมถึงตอบสนองความต้ องการ (Need) และสร้ างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้ แก่ผ้ บู ริโภคมากที่สดุ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ มี ห น่ ว ยงานที่ ศึก ษาและติ ด ตามแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนัน้ จึงมุ่งเน้ นการเก็บข้ อมูลผู้บริ โภคในเชิงลึก เพื่อนําผลการศึกษา
มาปรับปรุ งวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เกิดความหลากหลายและตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภค
รวมถึงวางแผนด้ านการตลาด เพื่อเสนอเป็ นทางเลือกแก่ผ้ บู ริ โภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ บริ ษัทฯ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการ อีกทังสร้
้ างความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริโภคได้ เป็ นอย่างดี
2.6 ความเสี่ยงจากการเปิ ดเสรี การค้ าและการก้ าวสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ ้น เพราะมีผ้ ปู ระกอบการในตลาดมากราย แต่ละรายก็เน้ นที่จะเพิ่มยอดขายและทํา
กําไรให้ สงู ขึ ้น ประกอบกับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรู ปแบบ ย่อมส่งผลให้ มีความ
คล่องตัวในการเคลื่อนย้ ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน รวมถึงการค้ าขายระหว่างประเทศที่จะมีขนาดใหญ่ขึ ้น ซึง่
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 41

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ มีการนําสินค้ าจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตตํ่ากว่าเข้ ามาขายในประเทศ อีก
ทังการเคลื
้
่อนย้ ายฐานการผลิตไปสูป่ ระเทศที่มีคา่ แรงถูก อันจะกระทบต่อรายได้ และการดําเนินการของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมความพร้ อมในการแข่งขันด้ านราคา คุณภาพ และสร้ างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดย
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ สามารถผลิตสินค้ าได้ ตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภคและเพียงพอต่อความ
ต้ องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความต้ องการของตลาดต่างประเทศ พร้ อมทัง้ หาแหล่ง
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ ได้ วตั ถุดิบที่มีราคาถูกและมีคณ
ุ ภาพ มีการกระจายสินค้ า
และเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย พร้ อมทังพั
้ ฒนารูปแบบการจัดส่งให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการ
บริ หารเวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ มีรายการค้ าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ทังที
้ ่เป็ นการส่งออกและการนําเข้ า ดังนัน้ บริ ษัทฯ อาจได้ รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้ านของการส่งออก หากเงินบาท
แข็งค่าขึ ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ ที่ลดลงเมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินบาท และในด้ านการนําเข้ าวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
อาหารสัตว์ หากเงิ นบาทอ่อ นค่า ลง ย่อ มส่งผลต่อ ต้ นทุนวัต ถุดิบ ที่ สูงขึน้ เช่ นกัน ประกอบกับบริ ษั ทฯ ยังมี
การนําเข้ าเครื่ องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงโดยใช้ เครื่ องมือทางการเงิน โดยมีนโยบายทําสัญญา
ซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าไว้ กบั สถาบันการเงินหลายแห่งสําหรับรายการค้ าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้ านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังทําให้ บริ ษัทฯ ทราบ
ถึ ง ต้ น ทุน การผลิ ต ที่ แ น่ น อน ช่ ว ยให้ ก ารกํ า หนดราคาขายมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ น้ และเป็ น หลัก ประกัน ได้
ในระดับหนึ่ง ว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับผลกําไรตามแผนที่คาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม การทําสัญญาดังกล่าวไม่ได้
ประกันว่าบริ ษัทฯ จะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ ในอัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนัน้
เป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างแม่นยําขณะที่ทําสัญญา
2.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึง่ มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานและกระแสเงินของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงด้ วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบีย้
อย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย ด้ วยการใช้
อัต ราดอกเบี ย้ คงที่ (Fixed Rate) เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุน ทางการเงิ น ที่ เ หมาะสมตามภาวะการตลาด ณ
ขณะนัน้
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2.9 ความเสี่ยงด้ านกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
การกีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจส่งออกไปยังหลายประเทศ ปั จจุบนั แม้ การ
กีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศโดยใช้ ระบบกําแพงภาษี ศลุ กากรได้ ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้ าเสรี โลก
แต่ประเทศผู้นําเข้ าได้ มีการกีดกันทางการค้ าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษี เกิดขึ ้น เช่น การกําหนดโควต้ า การเพิ่ม
มาตรการด้ านสุขอนามัย รวมทังการกํ
้
าหนดมาตรฐานการนําเข้ าให้ สงู ขึ ้น การที่จะเปิ ดตลาดใหม่หรื อขยาย
ตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระทําได้ ง่าย หรื ออาจจะต้ องใช้ ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ
มี น โยบายปกป้อ งอุต สาหกรรมการปศุสัต ว์ ข องแต่ ล ะประเทศไว้ การเปลี่ ย นแปลงปั จ จัย ดัง กล่า ว อาจมี
ผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิต ยอดขายและความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริ ษัทฯ ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อมอย่างมีนัยสําคัญ อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
ส่งออกโดยรวม
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่ องการกีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศ บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่ อง
ของกฎระเบียบการค้ าระหว่างประเทศ เพื่อให้ มีข้อมูลและข่าวสารที่ทนั ต่อเหตุการณ์ อันจะได้ นํามาศึกษาและ
พัฒนากลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้ า
เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดขึ ้นเมื่อใด ซึง่ การบริ หารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ ได้ รับผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้ อย่างครอบคลุม
2.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้ อนที่ผิดปกติในปั จจุบนั อันนําไปสู่
ภัยพิบัติต่างๆ ทัง้ ในรู ปแบบภัยแล้ ง นํ า้ ท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี ้ หากเมื่ อเกิดขึน้ แล้ วล้ วนแต่ส่งผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม ต่อการดําเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม
หรื อประเมินรูปแบบ และระดับความรุนแรงได้ อย่างแน่ชดั ดังนัน้ การดําเนินการเตรี ยมการรับมือต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนี ้ จึงเป็ นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุ นแรงจากผลกระทบที่บริ ษัทฯ ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดเตรี ยมแผนสํารองในการดําเนินธุรกิจยามฉุกเฉินในกรณี ต่างๆ ตามแผนแม่บทการดําเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การกํ าหนดผู้ดําเนินการและผู้รับผิดชอบ พร้ อมให้ ดําเนินการติดตามข้ อมูลและ
สถานการณ์ ส ภาพภูมิ อ ากาศตามฤดูก าลต่ า งๆ รายงานต่ อ คณะผู้บ ริ ห ารอย่ า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ พิ จ ารณา
เตรี ยมการรับมือและการปรับปรุงพัฒนาแผนสํารองอย่างต่อเนื่อง
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4. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสําคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่กลุม่ บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

149.04

ติดจํานอง 4 แปลง กับสถาบันการเงิน

1. ที่ดนิ
1.1 ที่ดนิ สําหรับโรงงานผลิต
- ชําแหละและแปรรูปเนื ้อไก่ จํานวน 4 แปลง

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

รวมเนื ้อที่ 46-1-85.25 ไร่ จ.สมุทรปราการ
- ผลิตอาหารสัตว์ จํานวน 24 แปลง รวมเนื ้อที่

มูลค่า 327 ล้ านบาท
บริ ษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

100.55

295-3-174.10 ไร่ จ.สมุทรปราการและจ.ชลบุรี

ติดจํานอง 13 แปลง กับสถาบันการเงิน
มูลค่า 675 ล้ านบาท

1.2 ที่ดนิ ที่ใช้ ในฟาร์ มเลีย้ งไก่
- จํานวน 13 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

43.23

736-1-11 ไร่
- จํานวน 54 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

มูลค่า 110 ล้ านบาท
บริ ษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ ม เป็ นเจ้ าของ

137.72

3,596-1-36 ไร่
- จํานวน 28 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

ติดจํานอง 19 แปลง กับสถาบันการเงิน
มูลค่า 319 ล้ านบาท

บริ ษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

62.63

2,269-0-79 ไร่
- จํานวน 4 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

ติดจํานอง 1 แปลง กับสถาบันการเงิน

ติดจํานอง 28 แปลง กับสถาบันการเงิน
มูลค่า 80 ล้ านบาท

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ

60

ไม่มีภาระผูกพัน

1,824-0-76 ไร่
2. โรงงาน
2.1 โรงงานสําหรับผลิต
- ชําแหละไก่และผลิตสินค้ าสําเร็ จรูป 1แห่ง

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

420.20

ติดจํานองพร้ อมที่ดิน

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

580.52

ติดจํานองพร้ อมที่ดิน

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ ให้ บจก. จีเอฟฟูดส์ เช่า

0

จ.สมุทรปราการ
- ผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง จ.สมุทรปราการ
และ จ.ชลบุรี
- อาคารผลิตไก่ยอและไส้ กรอก 1แห่ง

ไม่มีภาระผูกพัน และคํานวณค่าเสื่อม
ราคาครบอายุแล้ วจึงไม่มีมลู ค่า
เหลืออยู่

2.2 โรงงานฟาร์ มเลีย้ งไก่ และโรงฟั กลูกไก่
- จํานวน 219 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ ม เป็ นเจ้ าของ

1,709.60

ไม่มีภาระผูกพัน

- จํานวน 93 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

316.16

ติดจํานองพร้ อมที่ดิน

- จํานวน 13 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ

270.05

ไม่มีภาระผูกพัน

- จํานวน 13 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

67.16

ไม่มีภาระผูกพัน
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

3. เครื่ องจักร
3.1 เครื่องจักรใช้ ในการผลิต
- ชําแหละและแปรรูปเนื ้อไก่ จํานวน 69 ชุด

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

364.90

ไม่มีภาระผูกพัน

- ผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง จํานวน 5 ชุด

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

153.73

ติดจํานอง 4 ชุด มูลค่า 100 ล้ านบาท

- ผลิตไก่ยอและไส้ กรอก

บริ ษัทย่อย บจก.จีเอฟฟูดส์ เป็ นเจ้ าของ

2.13

ไม่มีภาระผูกพัน

จํานวน 37 ชุด จ. ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ

14.87

ไม่มีภาระผูกพัน

จํานวน 224 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

36.63

ไม่มีภาระผูกพัน

จํานวน 12 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ

6.53

ไม่มีภาระผูกพัน

จํานวน 72 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

2.74

ไม่มีภาระผูกพัน

จํานวน 1 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

0.00

จํานวน 219 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ ม เป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพัน และคํานวณค่าเสื่อม
ราคาครบอายุแล้ วจึงไม่มีมลู ค่า
เหลืออยู่
ไม่มีภาระผูกพัน

3.2 เครื่องจักรใช้ ในฟาร์ มเลีย้ งไก่
- ประเภทอุปกรณ์ในการฟั กลูกไก่

- ประเภทอุปกรณ์ในการเลี ้ยงไก่

369.01

นอกจากทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริ ษัทข้ างต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าอาคาร
สํานักงานเพื่อใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ ศูนย์จําหน่ายสินค้ า และหน่วยงานจัดส่งสินค้ า และเช่าที่ดินเพื่อใช้ ทําฟาร์ มเลี ้ยง
สัตว์และอาคารพักอาศัยของพนักงานจากผู้ให้ เช่าที่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ลําดับ
ที่

ประเภทการเช่ า

ผู้ให้ เช่ า

ระยะเวลาการเช่ า
จํานวนปี

วันเริ่มสัญญา

วันสิน้ สุดสัญญา

1

อาคารสํานักงาน

บจก.ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์

3

1 สิงหาคม 2558

31 กรกฎาคม 2561

2

อาคารสํานักงาน

บจก.ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์

3

1 มิถนุ ายน 2559

31 พฤษภาคม 2562

3

อาคารสํานักงาน

บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์

3

1 สิงหาคม 2558

31 กรกฎาคม 2561

4

อาคารสํานักงาน

บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์

3

1 เมษายน 2558

31 มีนาคม 2561

5

ที่ดิน

บจก.ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส

20

1 สิงหาคม 2550

31 กรกฎาคม 2570

6

ที่ดิน

บจก.ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม

20

1 ตุลาคม 2546

30 กันยายน 2566

7

ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง

บจก.ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส

3

1 สิงหาคม 2558

31 กรกฎาคม 2561
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1. สัญญาเช่าอาคารสํานักงาน และที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี สามารถต่ออายุ สัญญาเช่าได้ ภายใต้
เงื่อนไขของแต่ละสัญญา
2. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้ างอาคารพักอาศัย และฟาร์ มเลี ้ยงไก่ที่มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี สามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้
ภายใต้ เงื่อนไขของแต่ละสัญญา หากไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ผู้เช่ายอมให้ ถือว่าสิ่งปลูกสร้ 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 ้ยงไก่เนือ้ การชําแหละไก่ รวมทังการแปรรู
้
ปเนือ้ ไก่ ซึ่งทําให้ บริ ษัทฯ
สามารถควบคุมคุณภาพ และควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบริ ษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง นัน้ ถึงแม้ วา่ บริษัทฯ
จะถือหุ้นอยูเ่ พียงร้ อยละ 49 แต่บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมการบริ หารงานที่สําคัญ เช่น การจัดหาวัตถุดิบเนื ้อไก่และไก่เนื ้อ
โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้จําหน่ายเนื ้อไก่ให้ กบั บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม
จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยเป็ นผู้จําหน่ายไก่เนื ้อให้ กบั บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
กลุม่ บริ ษัทมีคดีความที่ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ แบ่งออกเป็ นคดีความที่เกิดขึ ้นจากการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ เช่น การฟ้องร้ องลูกหนี ้การค้ าในคดีเช็ค และคดีความที่เกิดจากการถูกบุคคลภายนอกฟ้อง
ละเมิดดังนี ้
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริ ษัทย่อยสองแห่งถูกบุคคลภายนอกฟ้องละเมิดและเรี ยกค่าเสียหายจากสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศาลชันต้
้ นพิพากษาให้ มีคําสัง่ ให้ เพิกถอนหมายบังคับคดี ฉบับ
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 258 และต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โจทก์ได้ ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้ บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวได้ ชําระหนี ้ให้ แก่บคุ คลภายนอกจํานวน 1.88 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่
28 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นไป
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริ ษัทย่อยสองแห่งได้ ยื่นฎีกาต่อศาลจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิ จ ารณาของศาลยัง ไม่ ท ราบผลที่ แ น่ น อน อย่ า งไรก็ ต าม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเพียงผู้เดียวและเป็ นผู้บนั ทึกประมาณการหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าวไว้ แล้ วจํานวน 1.54
ล้ านบาท (รวมดอกเบี ้ย) โดยเป็ นยอดหลังจากหักเงินที่จ่ายส่วนแรกในสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ ว
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรั พย์
บริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์

:
:

โทรสาร
:
Home Page
:
เลขานุการบริ ษัทและสายงาน
นักลงทุนสัมพันธ์
:
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชําระแล้ ว
:
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว :
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว :

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

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

นิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้ อยละ 10
บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท กรุ งไทยอาหาร จํากัด (มหาชน)
ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ และฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์
เพื่อผลิตและจําหน่ายไข่เชื ้อ
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0107537001463
0-2473-8000
0-2473-8398
www.ktfood.co.th
400,000,000 บาท
400,000,000 บาท

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว :
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว :
สัดส่วนการถือหุ้น
:

40,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
98.10%

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

บริษัท จีพี บรี ดดิง้ จํากัด
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ เพื่อผลิตและจําหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อ

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105536132457
0-2473-8000
0-2473-8398
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
20,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

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

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จํากัด
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105524028536

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

0-2473-8000
0-2473-8398
550,000,000 บาท
550,000,000 บาท
55,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105525001496
0-2473-8000
0-2473-8398
160,000,000 บาท
160,000,000 บาท
1,600,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%

บริษัทร่ วม
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว

:
:
:
:
:

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว :
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว :
สัดส่วนการถือหุ้น
:

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึง่ สําเร็จรูปแช่แข็ง
210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570
0115536003282
0-2315-4763-4, 0-2315-4766-7
0-2315-4765
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
1,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
49.00%
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บริษัทร่ วม
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท จีเอฟพีที นิชเิ ร (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนื ้อไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่
77 หมูท่ ี่ 4 ตําบลห้ างสูง อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
0105551130397
038-932-900
038-932-999
3,014,000,000 บาท
3,014,000,000 บาท
30,140,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
49.00%

นายทะเบียนหลักทรั พย์
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9991

Home Page

:

www.set.or.th/tsd

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

:

-ไม่ มี-

ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

ที่ตงั ้

:

โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page

:
:
:

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
0-2231-3980-7
0-2231-3988
www.amc-mri.com

บุคคลอ้ างอิงอื่น
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
หลักทรัพย์ ของบริษัท
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
บริ ษัทฯ จดทะเบียนซือ้ ขายหลักทรั พย์ กับตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีทุนจด
ทะเบียนมูลค่า 1,400,000,000 บาท เรี ยกชําระแล้ ว 1,253,821,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
(ก) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
(1)
1) กลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษม
686,167,340
54.73%
2) NICHIREI FOODS INC.
56,716,050
4.52%
3) บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
46,337,814
3.70%
4) น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
40,000,000
3.19%
5) นางเพียงใจ ชยาวิวฒ
ั น์กลุ
20,000,000
1.60%
6) นายก้ องภพ ลิมทรง
20,000,000
1.60%
7) STATE STREET EUROPE LIMITED
19,113,237
1.52%
8) NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC
14,834,069
1.18%
LENDING THAILAND CL AC
9) CHASE NOMINEES LIMITED
10,079,700
0.80%
10) นายวันจักร กิจธนามงคลชัย
8,900,000
0.71%
รวมผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
922,148,210
73.55%
หมายเหตุ
(1)
กลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษม มีจํานวน 27 ราย (เป็ นกลุม่ acting in concert ตามประกาศว่าด้ วยเรื่ องการกําหนด
ลักษณะความสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทําร่ วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตั ิการตาม
มาตรา 246 และมาตรา 247)
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รายนามผู้ถอื หุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
3) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
5) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
6) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
7) นางปรานี ภาคสุข
8) น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม
9) นายขจร ศิริมงคลเกษม
10) น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
11) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
12) นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม
13) น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม
14) น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม
15) น.ส.วริ สรา ศิริมงคลเกษม
16) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
17) นางชลลดา ศิริมงคลเกษม
18) นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
19) นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม
20) นายจรงกร ศิริมงคลเกษม
21) น.ส.อลีนา ศิริมงคลเกษม
22) นายอชิระ ศิริมงคลเกษม
23) น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
24) นายพงศธร อิงโพธิ์ชยั
25) นายวิน ภาคสุข
26) นายวรภัทร ภาคสุข
27) บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด *
รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม

จํานวนหุ้น (หุ้น)
33,000,000
30,349,500
4,134,080
2,500,000
10,100,000
59,801,080
1,193,930
46,012,100
37,400,000
37,400,000
37,531,000
37,400,000
35,939,000
35,350,000
36,375,300
60,000,000
61,450,000
65,500,000
12,200,410
12,265,910
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,059,830
5,105,000
5,100,000
200
686,167,340

สัดส่ วนการถือหุ้น
2.63%
2.42%
0.33%
0.20%
0.81%
4.77%
0.10%
3.67%
2.98%
2.98%
2.99%
2.98%
2.87%
2.82%
2.90%
4.79%
4.90%
5.22%
0.97%
0.98%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.41%
0.41%
0.00%
54.73%

หมายเหตุ: * บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด ประกอบธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษมทังหมด
้

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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(ข) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงาน ณ 29 ธันวาคม 2560 มีดงั นี ้
ลําดับที่
1
2
3

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
รวม

จํานวนหุ้น (หุ้น)
33,000,000
30,349,500
4,134,080
67,483,580

สัดส่ วนการถือหุ้น
2.63%
2.42%
0.33%
5.38%

(ค) ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ agreement)
-ไม่ม-ี
7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา “ไม่เกินร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี ตามงบการเงินเฉพาะ
ของกิจการ หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ นอกจากนี ้ การจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยู่
กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังภาวะเศรษฐกิ
้
จโดยรวม”
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
อัตรากําไรสุทธิ ต่อหุน้ – งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)
อัตราเงิ นปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงิ นปันผลต่อกํ าไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ(%)
หมายเหตุ:

2555(1)
(0.31)
-

2556
0.43
0.35
82.14%

2557
0.61
0.40
65.63%

2558
(0.17)
0.25
N/A(2)

2559
0.41
0.30
73.38%

(1)

ข้ อมูลอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ ปี 2555 มีการปรับปรุ งใหม่ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการ
ใช้ มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษี เงินได้ มาปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรกในงวดบัญชีปี 2556

(2)

บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลในปี 2558 จํานวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558
มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคํานวณอัตราจ่ายเงินปั นผลในปี 2558
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ ประจําปี หลังหักภาษี เงินได้ และเงินสํารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ต้ องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติ และขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนในอนาคต
โครงสร้ างทางการเงิน และสภาพคล่องของแต่ละบริ ษัท โดยไม่ได้ มีการกําหนดอัตราขันตํ
้ ่าแต่อย่างใด สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีรายได้ เงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วม จํานวน 49.00 ล้ านบาท
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

หมายเหตุ : 1 – 7 คือ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึง่ กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8 – 11 คือ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึง่ เพิม่ เติมด้ วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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การจัดการ
ในปี 2560 โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
1) คณะกรรมการบริ ษัท
2) คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริ หาร
3) ผู้บริ หาร
8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 9 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม(1)
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม(1)
3. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม(1)

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

7. นางสมสิริ
8. น.ส.วรรณี
9. นายสุจิน

อิงโพธิ์ชยั
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริ ษัท, กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท, ประธานคณะกรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ, กรรมการบริ หารความเสี่ยง, รอง
กรรมการผู้จดั การอาวุโส และรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส สายงานบริ หาร
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท, กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ ษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการกํากับดูแลกิจการ, กรรมการบริ หารความเสีย่ ง, กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ

หมายเหตุ: - น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
- (1) เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท โดยกําหนดให้ กรรมการผู้มีอํานาจ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
- ข้ อมูลของกรรมการและผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อยตามเอกสาร
แนบ 2
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน
3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นพ.สาธิต กรเณศ
2. นายปารเมศ เหตระกูล(1)
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค(2)

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- (1) เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- (2) เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน ของบริ ษั ท จี เ อฟพี ที จํ า กัด (มหาชน)
ประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นพ.สาธิต กรเณศ
2. นายปารเมศ เหตระกูล
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
4. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
5. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: - นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ
จํานวน 7 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นพ.สาธิต
กรเณศ
2. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
3. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
4. น.ส.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชยั
5. นายฐิ ติ
วรรณเชษฐ์
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (ต่ อ)
ชื่อ – ชื่อสกุล
6. นายธีระศักดิ์
เปี่ ยมสุภคั พงศ์
7. นายนพรัตน์
ศรี จนั ทร์ *

ตําแหน่ ง
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ: *นายนพรัตน์ ศรี จนั ทร์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ
จํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นายปารเมศ เหตระกูล
2. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
3. นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชยั
4. น.ส.วรรณี
ศิริมงคลเกษม
5. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

หมายเหตุ: - นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหาร
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริ หาร ของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน 7 ท่าน
ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
3. นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชยั
4. นางปรานี
ภาคสุข
5. นายเจษฎา
ศิริมงคลเกษม
6. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
7. นายวงศกร
ศิริมงคลเกษม
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ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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8.2 ผู้บริหาร*
ในปี 2560 ผู้บริ หารของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 11 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
2. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส**, รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานบริ หาร
และรักษาการตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายขายภายในประเทศ
3. นางปรานี
ภาคสุข
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน
4. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ
5. นายกิตติชยั
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานการผลิตและการตลาด
6. น.ส.วิภาวดี
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
7. น.ส.จุฑามาส
อิงโพธิ์ชยั
รองกรรมการผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษัท
8. นายฐิ ติ
วรรณเชษฐ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายโรงงาน
9. นายอาทร
เอื ้อพอพล
ผู้อํานวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ
10. นายธีระศักดิ์
เปี่ ยมสุภคั พงศ์
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
11. น.ส.รัชนีกร
ปวิตรปก
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี
หมายเหตุ: * นิยามผู้บริ หารของบริ ษัท กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้ วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
** ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ซึง่ รับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริ หาร-ฝ่ าย
บัญชี จึงถือเป็ นผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริ หาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
จํานวนหุ้น
รายนามกรรมการและผู้บริ หาร

ณ 30 ธ.ค. 2559

ณ 29 ธ.ค. 2560

ทางตรง

ทางอ้ อม

ทางตรง

ทางอ้ อม

เพิ่มขึน้ / ลดลง

%การถือหุ้น

1. นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

33,000,000

-

33,000,000

-

-

2.63%

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

30,349,500

-

30,349,500

-

-

2.42%

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

4,134,080

-

4,134,080

-

-

0.33%

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

-

-

-

-

-

0.00%

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

50,000

-

50,000

-

-

0.004%

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์โชค

-

-

-

-

-

0.00%

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชยั

2,500,000

-

2,500,000

-

-

0.20%

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

59,701,080

5,000,000

59,801,080

-

+100,000

4.77%

10. นางปรานี

ภาคสุข

1,191,930

-

1,193,930

-

+2,000

0.10%

11. นายกิตติชยั

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

12. น.ส.วิภาวดี

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

13. น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชยั

5,000,000

-

5,000,000

-

-

0.40%

14. นายฐิ ติ

วรรณเชษฐ์

-

-

-

-

-

0.00%

15. นายอาทร

เอื ้อพอพล

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

16. นายธีระศักดิ์

เปี่ ยมสุภคั พงศ์

1,000

-

1,000

-

-

0.0001%

17. น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

-

-

-

-

-

0.00%

220,828,590

5,000,000

220,930,590

-

+102,000

17.62%

รวม

หมายเหตุ: การถือหุ้นทางอ้ อม โดยนับรวมการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา
89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2551 เป็ นต้ นมา
โดยข้ อมูลของเลขานุการบริ ษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
สํา หรั บ รายละเอี ย ดข้ อ มูล โครงสร้ างการบริ ห าร คุณ สมบัติ หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ การเข้ า ประชุม และ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท ปรากฏภายในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารทีเ่ ป็ นตัวเงิน ปรากฏภายในรายงานการกํากับดูแลกิจการ หมวดที่
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
8.5 บุคลากร
บริ ษัทฯ มีพนักงานทังหมด
้
5,584 คน โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจํานวนทังสิ
้ ้น
1,294.59 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ
เงินประกันสังคม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทฯ รวม
1,328.93 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี ้

ปี 2560

GFPT
ธุรกิจผลิต
เนือ้ ไก่ แปร
รูป

พนักงานปฏิบตั ิการ/บริ การ (คน)
พนักงานบริ หาร (คน)
พนักงานในสํานักงานใหญ่ (คน)
รวม (คน)
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ลบ.)

5,490
13
81
5,584
1,294.59

บริษัท KT
ธุรกิจผลิต
อาหารสัตว์
และ
ผลิตไข่ เชือ้
1,129
101
255
1,485
513.56

บริษัท GP
ธุรกิจฟาร์ ม
เลีย้ งไก่ ปู่ย่ า
พันธุ์
293
6
3
302
63.54

บริษัทย่ อย
บริษัท FKT
ธุรกิจฟาร์ ม
เลีย้ งไก่ พ่อแม่
พันธุ์และโรงฟั ก
ไข่
1,411
12
37
1,460
181.29

บริษัท MKS
ธุรกิจฟาร์ ม
เลีย้ งไก่ เนือ้

บริ ษัท GFF
ธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรู ป

2,783
37
25
2,845
436.34

389
27
139
555
134.20

ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาททางด้ านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน
อย่างมีนยั สําคัญแต่อย่างใด และสําหรับนโยบายในการพัฒนาความรู้ ศกั ยภาพของพนักงาน ปรากฏรายละเอียดภายใน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้ อ ความมุง่ มัน่ เป็ นที่ทํางานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมัน่ คงและความไว้ วางใจ
ในอนาคต
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9. การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการ กํากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่าระบบการบริ หาร
จัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล
อํานาจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
ระยะยาว
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ภายใต้ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1
0

และข้ อกํ าหนดขององค์ การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา 2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรั บให้ มีความ
1

สอดคล้ อ งกับ หลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 (CG Code) 3 ที่ อ อกโดยสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และ
กําหนดให้ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ ป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึง่ อาจเกิดจากการ
ดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ หรื อกฎหมาย
2

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ รับทราบหลักปฏิบตั ิตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ในฐานะผู้นํา (Governing Body)
ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน และได้ ประเมินการปฏิบตั ิตาม CG Code ในภาพรวมแล้ ว โดยพิจารณาจาก
ผลประเมินที่ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เป็ นผู้ประเมินการปฎิบตั ิตามหลักการปฎิบตั ิใน CG Code
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีกระบวนการที่ได้ ปรับใช้ หรื อพัฒนาให้ เหมาะสมกับธุรกิจ
คณะกรรมการกําหนดให้ มีการติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ
และมีการประชาสัมพันธ์ ให้ พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิ ผ่านระบบสารสนเทศ
ทังภายใน
้
(Intranet) และได้ แสดงให้ สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ การ
กํากับดูแลกิจการ
จากความมุ่งมัน่ ในการถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของทุกคนในองค์กร ทําให้ บริ ษัทได้ รับผลการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ประจําปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้ รับสัญลักษณ์ ข อง
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห่งชาติ จํานวน 5 ดวง ซึง่ จัดโดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ร่วมกับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทังบริ
้ ษัทฯ สามารถคงรักษาระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้ วยผล
การประเมินระดับ “ดีเลิศ” เป็ นปี ที่สองติดต่อกัน
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้น
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พฒ
ั นาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการกํากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
3
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คณะกรรมการให้ ความสําคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงิน
ปั นผล สิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการบริษัทฯ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
การเปลีย่ นแปลงในปั จจัยพื ้นฐานของบริ ษัทฯ อันได้ แก่ การแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ และหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อ
เพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
คณะกรรมการกําหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้ สิทธิในการ
ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารที่มีนยั สําคัญของบริ ษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ คําวิเคราะห์
ผลการดําเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นช่องทางที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2 การประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของ
บริ ษัทฯ และหากมีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรื อ
กฎหมายที่ใช้ บงั คับจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยกําหนดให้ ภายในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชีแ้ จงรายละเอียดขันตอนการลงทะเบี
้
ยนและเอกสารที่ใช้ ในการ
ลงทะเบียนสําหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงกําหนดให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. พร้ อมจัดให้ มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ ลว่ งหน้ าอย่าง
น้ อย 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดควบคูไ่ ปกับแนวปฏิบตั ิที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทังยั
้ ง
คํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.2.1 การดําเนินการก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ รวมถึงการส่งคําถามที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระการประชุม เป็ นการล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด และได้ เปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างทัว่ ถึง
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
2) บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ มติคณะกรรมการ ถึงกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกําหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้ า
ประชุม และรับเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบทันที ภายใน
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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3) บริ ษัทฯ ได้ จัดทําหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ ในรู ปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้ วน รวมถึง ข้ อมูลที่
เกี่ ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็ นแต่ละวาระพร้ อมระบุถึงคําชีแ้ จง เหตุผล
ประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ ในการพิจารณา พร้ อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวง
พาณิชย์กําหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติในแต่ละวาระการ
ประชุม
4) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมอย่างเพียงพอ บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็ นชุด
เดียวกับที่ได้ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้ าเป็ นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม ซึ่ง
มากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด อีกทังให้
้ มีการลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้ า 8 วันก่อนการประชุม
1.2.2 การดําเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ กําหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าร่ วม
ประชุม โดยจัดเตรี ยมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึงหลากหลายรู ปแบบ ทําให้ การเดินทาง
เป็ นไปได้ สะดวก
2) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบการ
ตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน
3) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงด้ วยการมอบฉันทะให้
บุคคลอื่น หรื อ กรรมการอิสระ เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ หนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรื อ ค. (สําหรับ Custodian) ตามรู ปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากําหนดไว้ หรื อตามที่
เว็บไซต์บริ ษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จึงได้ จดั ส่ง
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทังได้
้ ระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน คําแนะนํา
ขันตอนการมอบฉั
้
นทะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไว้ อย่างชัดเจน และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย
4) บริ ษัทฯ จัดให้ ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์ โค้ ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว และ
ความถูกต้ อง เชื่อถือได้ ของข้ อมูล
5) บริ ษัทฯ กําหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ผู้บริ หารระดับสูงสุดฝ่ ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคําถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
6) บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีผ้ ตู รวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึง่ เป็ นอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็ นอิสระ) ทํา
หน้ าที่ผ้ แู ทนของที่ประชุมเพื่อเป็ นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญหรื อ
วิสามัญผู้ถือหุ้น
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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7) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล
8) บริ ษัทฯ แจ้ งหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตังแต่
้
เริ่ มประชุม
9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และ
ตังคํ
้ าถามต่อที่ประชุม ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
และโปร่งใส
11) บริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญในที่
ประชุมอย่างกะทันหัน
1.2.3 การดําเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ เผยแพร่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริ ษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสําคัญถูกต้ องและครบถ้ วน เพื่อนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
3) บริ ษัทฯ เผยแพร่ การบันทึกภาพพร้ อมเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ แยกเป็ นแต่ละวาระ เพื่อให้ เกิ ดความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลล่วงหน้ า เพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการและเสนอคําถาม เป็ น
เวลา 3 เดือนก่อนวันสิ ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2559 และเมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าว พบว่า ไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคล หรื อส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่มติคณะกรรมการบริ ษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30
น. โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record
Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 เมษายน
2560
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 นับเป็ น 34
วันก่อนวันประชุม และบริ ษัทฯ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียน
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หลักทรัพย์ เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตังแต่
้ วนั ที่ 21 มีนาคม 2560 นับเป็ น 14
วันก่อนวันประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 จัดขึ ้นในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312
ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวม
จํานวน 492 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 903,036,027 หุ้น คิดเป็ น 72.02% ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ซึ่ง
ภายหลังการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทฯ ได้ มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม
อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พร้ อมภาพและเสียงที่บนั ทึกการประชุม
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2560
จากการดําเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ด้ วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม” เป็ นปี ที่
6 อย่างต่อเนื่อง นับตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นมา
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญและดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังรายใหญ่
้
และรายย่อย
และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ ดําเนินการ ดังนี ้
2.1 มาตรการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์จาก
บุคคลซึ่งรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายใน โดยได้ กําหนดนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน และข้ อปฏิบตั ิในการเก็บรักษา
ข้ อมูล และการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในคูม่ ือจริ ยธรรม
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ จะมอบให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงานเมื่อแรกเข้ าทํางาน โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
นโยบายป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยูใ่ นฐานะที่สามารถรู้หรื อครอบครองข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ 4
อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ ามดําเนินการเปิ ดเผย เผยแพร่ หรื อใช้ ประโยชน์ จากการที่มี โอกาสได้ รั บรู้ ข้ อมูล ภายในที่ มี
ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ การตัดสิน ใจลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ของบริ ษัท ฯ และเป็ น ข้ อ มูล ที่ ยัง มิ ไ ด้ เ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื ้อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อการเข้ าผูกพันตามสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อผู้อื่น อันเป็ นการกระทําผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
3

4

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ของ

บริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้ างทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้ านอื่นๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ได้ รับ ครอบครอง หรื อสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบุพการี พี่ น้ อง บุตร ญาติ-สนิท และคูส่ มรสหรือผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย เป็ นต้ น
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•

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องเก็ บรั กษาข้ อมูลที่สําคัญทางธุรกิ จ ตลอดจนข้ อมูลความลับ
เกี่ยวกับบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ของบริ ษัทฯ ไว้ อย่างเข้ มงวดที่สดุ และอยูใ่ นวงจํากัด โดยไม่เปิ ดเผยต่อ
ผู้ไม่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ หรื อใช้ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้ จะ
เกษี ย ณอายุ ลาออก หรื อ สิ น้ สุด การทํ า งานกั บ บริ ษั ท ฯ แล้ ว ก็ ต าม เว้ นแต่ เ ป็ น ข้ อมู ล ที่ ต้ องเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง

•

บริ ษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศอย่างเข้ มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารที่สาํ คัญถูกเปิ ดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน นําข้ อมูลภายใน ของ
บริ ษัทฯ ไปใช้ ในทางมิชอบ

•

บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ ามาเกี่ยวข้ องหรื อมีโอกาสได้ ล่วงรู้ ข้ อมูลภายในที่สําคัญของบริ ษัทฯ ต้ องลงนาม
ในข้ อตกลงการรักษาความลับข้ อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลเหล่านันจะใช้
้
ความ
ระมัดระวังรักษาความลับและข้ อมูลภายในทํานองเดียวกับบุคลากรของบริ ษัทฯ

•

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญทางธุรกิ จต้ องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริ ษัทฯ ที่มีอํานาจหน้ าที่ เมื่อได้ รับคําถาม
เกี่ยวกับข้ อมูลที่สาํ คัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ ควรแนะนําให้ ผ้ ถู ามติดต่อไปยังผู้มี
หน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูล

•

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง
บุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิด
ของบุคคลตามมาตรา 243 ห้ ามนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ งบการเงิน หรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ อันนํามาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

•

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึง
บุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิด
ของบุคคลตามมาตรา 243 ที่ได้ ล่วงรู้ ข้ อมูลภายในที่สําคัญ ห้ ามทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าว (Blackout Period)

•

หากพบว่ากรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ที่ได้ ล่วงรู้ ข้ อมูลภายในที่สําคัญ คนใดกระทําผิดวินยั หรื อมีความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางที่จะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสือ่ มเสียและความเสียหาย จะได้ รับโทษตังแต่
้ การตักเตือน
การตัดค่าจ้ าง การพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง

•

บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร (ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง
รวมถึงจํานวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (คู่สมรสหรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภรรยา

และบุต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะ) มี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ 5 ต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
4

5

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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2559 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลัก ทรั พย์ และให้ แจ้ งให้ เลขานุการบริ ษั ท
รับทราบเพื่อจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจํานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล
เพื่อนําเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ ที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ประพฤติฝ่าฝื น
มาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน หรื อมีการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
อีกทัง้ กรรมการและผู้บริ หารได้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิภายในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ในการแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการ
จะซือ้ จะขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนทําการซือ้ ขาย อย่างน้ อย 1 วัน และภายหลังการซือ้ ขาย หรื อ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ได้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
2.2 การกํากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจซึง่ อาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ขัดแย้ ง
กับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนั ้ อาจเกิดขึ ้นได้ หลายรู ปแบบ ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่ นตนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดแนวทางที่ทกุ คนพึงถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า คู่ค้าของ
บริ ษัทฯ หรื อจากบุคคลใด อันเนื่องจากการทํางานในนามบริ ษัทฯ
2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิง่ จูงใจ ของกํานัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกู ค้ า คูค่ ้ าของบริ ษัทฯ
หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้ นการให้ การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณี
นิยม ส่วนลดการค้ า และโครงการส่งเสริ มการขายของบริ ษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวนี ้ ได้ ถกู นําไปใช้ เป็ น
พื ้นฐานการกําหนดนโยบายการต่อต้ านทุจริ ต และคอร์ รัปชัน ของบริ ษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏภายในรายงาน
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
2.2.3 การดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ไปมีสว่ นร่ วมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีอํานาจจัดการในกิจการที่แข่งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร ยกเว้ นการดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์ ก รการกุศลที่ ไม่แ สวงหากํ า ไร ทัง้ นี ้ การดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว จะต้ องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และต้ องไม่ใช้ ตําแหน่งงานในบริ ษัทฯ ไปใช้ อ้างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอก
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2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทําธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และเวลา
ทํางานของบริ ษัทฯ และห้ ามประกอบธุรกิจหรื อมีส่วนร่ วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ไม่วา่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม
2.2.5 การทําธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทําธุรกิจใดๆ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบคุ คลใดๆ ที่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน นันมี
้ สว่ นได้ สว่ นเสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าทํารายการ อีกทัง้
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทํารายการหรื อกระทําการใดๆ
ในนามบริ ษัทฯ ผู้ทํารายการในนามบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้ องกับกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานหรื อไม่ ก่อนทํารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้
นิยามของความสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน” ภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2.6 การทํารายการระหว่ างกัน
ในกรณีที่มีการทํารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ จะดูแลให้ การเข้ าทํารายการระหว่างกันทุกรายการจะต้ องผ่าน
การพิจารณา และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ตามลําดับ โดยการพิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็ นรายการที่
กระทํากับบุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length Basis) มีการกําหนดราคาตามการดําเนินธุรกิจปกติ และ
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณารายการที่ตนมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกันไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
ในปี 2560 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ไม่ มี เ หตุก ารณ์ ที่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห ารและบุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประพฤติ ฝ่ าฝื น
หลักเกณฑ์การทํารายการระหว่างกันแต่อย่างใด
2.3 การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้ าที่รายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องที่เข้ าข่ายการมีสว่ นได้ เสีย รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการ
ได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ยึดแนวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิทุกครัง้ ก่อนทํารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมพิจารณา หรื อไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการลงมติใน
วาระที่เกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของตน ซึง่ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รวบรวมและจัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ แก่
ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการให้ ความสําคัญในสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรื อตามข้ อตกลงทีม่ ี
กับบริ ษัทฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทังในด้
้ านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิง่ แวดล้ อม ฯลฯ โดยได้ มีการ
กําหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น :

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการสร้ างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึง
สภาวะความเสีย่ งในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้ เกิดการเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว รวม
ไปถึงการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

พนักงาน :

บริ ษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิ มนุษยชน
เพื่อให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กํ าหนด มีการอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแล
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

ลูกค้ า :

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ า มี
คุณ ภาพได้ ม าตรฐาน ในระดับ ราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ลูก ค้ า มี ค วามพึง พอใจอย่า งสูง สุด
ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ า
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้ าและบริ การ รวมทังยั
้ งจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด และปฎิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต

คู่ค้า :

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือซึง่ กัน
และกัน รวมถึงมีกระบวนการและข้ อตกลงที่เป็ นธรรม และจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลมิให้ มี
การนําข้ อมูลของคู่ค้าไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ เพื่อดําเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการ
คัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ ทางธุรกิจของคู่ค้าที่
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการชี ้แจงและดูแลให้ คคู่ ้ าเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฎิบตั ิตอ่ แรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่ อนไข ข้ อกํ าหนดของสัญญา และพันธะทางการเงิ นอย่าง
เคร่ งครัด ทังในเรื
้ ่ องการชําระคืนหนี ้ เงินกู้ยืม ดอกเบี ้ย โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขคํ ้าประกันต่างๆ
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดชําระหนี ้

เจ้ าหนี ้ :

คู่แข่ ง :

บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริ มการ
แข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี ไม่กระทําผิดกฎหมายหรื อขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่
ค้ าในทางเสือ่ มเสียโดยไม่มีข้อมูลจริ ง
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
ชุมชน สังคม :
และสิ่งแวดล้ อม ควบคู่กบั การเติบโตของบริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ
จะไม่สร้ างหรื อก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้ อม อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ คนในองค์กร
ตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้ างจิ ตสํานึก และรั บผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
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รวมถึงการร่ วมกิจกรรม และการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชา
สังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้ เกิดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้ อม
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลการดําเนินการ การปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เรื่ องการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุ่ม ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯในปี 2560 ที่ ผ่ า นมา ปรากฏดัง รายงานแห่ ง ความยั่ง ยื น ซึ่ ง เปิ ด เผยบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.gfpt.co.th) หัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการ
3.2 ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด หรือ ข้ อร้ องเรียน (Whistle-Blowing Service)
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรับแจ้ งเบาะแส และ/หรื อข้ อร้ องเรี ยน ทุกรูปแบบ จาก
ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ทุกกลุม่ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
•

ติดต่ อกรรมการอิสระ
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

•

ติดต่ อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

•

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

ติดต่ อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

cg@gfpt.co.th
0 2473 8398
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรื อช่องทางอื่นใด ที่ได้ รับแจ้ งเบาะแส หรื อรับ
เรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะทําการพิจารณาเบื ้องต้ นว่า เรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนเข้ าข่าย
ประเภทใด หากเรื่ องที่ร้องเรี ยนเกี่ยวข้ องกับหลักธรรมาภิบาล และจริ ยธรรมการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หน่วยงานที่รับ
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เรื่ องร้ องเรี ยน จะดําเนินการรวบรวมข้ อมูลเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการพิจารณาดําเนินการ รวบรวม
หลักฐาน สืบค้ นข้ อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่ องนันๆ
้ ต่อไป หรื อหากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวเข้ าข่ายการกระทําผิด ทุจริ ต
(Fraud) หรื อ คอร์ รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่ องจะดําเนินการประสาน เสนอเรื่ องให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ร่วมดําเนินการ และนําเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
สําหรั บข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อการแจ้ งเบาะแสของพนักงาน บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่พนักงาน
ร้ องเรี ยน โดยพิจารณาว่าเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยนเข้ าข่ายเป็ นเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิดหรื อไม่ และอยู่ในความผิด
ระดับไหน เพื่อที่จะได้ กําหนดบทลงโทษสําหรับการกระทําผิดนันๆ
้ ได้ อย่างเป็ นธรรม และถูกต้ อง โดยเพื่อเป็ นการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรี ยน พนักงานสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อเสนอข้ อคิดเห็นได้
หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริ ษัทฯ หรื อแจ้ งโดยตรงผ่านทาง
อีเมล์ หรื อส่งเป็ นจดหมายผ่านไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานที่บริ ษัทฯ กําหนดความรับผิดชอบ ทังฝ่
้ ายทรัพยากรบุคคล และ/
หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีรายละเอียดกําหนดภายในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้อง
รับทราบตังแต่
้ การปฐมนิเทศเข้ าเป็ นพนักงานใหม่แล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจํ าปี ของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่
ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่แจ้ งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งว่า บริ ษัทฯให้ ความสําคัญกับการเก็บ
ข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยน และ/หรื อผู้แจ้ งเบาะแส และ/หรื อผู้ท่ีให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง รวมถึงเรื่ องที่
ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และได้ กําหนดขันตอนการรั
้
บเรื่ องและการสอบสวน ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้ เฉพาะในกลุม่
บุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยเท่านัน้
ในปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทําผิดทุจริ ต (Fraud) หรื อการคอร์ รัปชัน (Corruption) หรื อการ
กระทําผิดจริ ยธรรม หรื อเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริ หารงานของคณะกรรมการ
รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารลาออกอันเนื่องมาจากการกํากับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของบริ ษัทฯ ตลอดจน
ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทังในเรื
้ ่ องแรงงาน สิทธิของผู้บริ โภค และการดําเนินธุรกิจการค้ าแต่ประการใด
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
4.1 นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญของบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน 6
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
5

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีครบถ้ วน ไม่มีประวัติการส่งรายงานตาม
มาตรา 56 ทัง้ แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและรายปี
้
ลา่ ช้ า

6

ข้ อมูลขันตํ
้ ่าของบริษัท ที่ระบุใน หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้ อ 2
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4.2 ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน โดย
เผยแพร่ข้อมูลทังในรู
้ ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
2) รายงานประจําปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ( www.gfpt.co.th ) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีช่องทาง “Subscribe to our news” ภายใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปสามารถรับข้ อมูลข่าวสารที่บริ ษัทฯ มีการอัพเดทอย่าง
สมํ่าเสมอ
4.3 นโยบายการให้ ข้อมูลข่ าวสาร หรือให้ สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่ อสาธารณชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรื อสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน เป็ นธรรม ไม่บิดเบือน
ความจริ ง โดยมุ่งเน้ นการสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
4.4 หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ทําหน้ าที่รับผิดชอบในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และประชาชนทัว่ ไป ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ การประชุมแถลงข้ อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วมนักวิเคราะห์ การ
ประชุมทางโทรศัพท์ การทําโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําคําอธิบายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เป็ นรายไตรมาสและวารสารนักลงทุน เผยแพร่ ผ่า น
เว็ บ ไซต์ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยและเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ บุค คลทั่ว ไปได้ รั บ ทราบข้ อ มูล และเข้ า ใจผล
ประกอบการได้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งการให้ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ต้ องอยู่บนพื ้นฐานข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปฏิบตั ิด้วย
ความระมัด ระวัง ผู้ที่ ไ ม่มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ องหรื อ ไม่ไ ด้ รั บ มอบหมาย ไม่ส ามารถให้ ข้ อ มูล ข่า วสารหรื อ ให้ ส ัม ภาษณ์ ต่อ
สื่อมวลชนหรื อต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรื อพาดพิงบริ ษัทฯ ไม่ว่าในด้ านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที่ โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรื อที่ www.gfpt.co.th หรื อ ที่อีเมล์
ir@gfpt.co.th
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ให้ แก่นกั ลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้
ปี และจัดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ ได้ รับการประเมินจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่
เข้ าร่ วมประชุมนักวิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทังนี
้ ้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ ปี 2560 สรุ ปได้
ดังนี ้
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จํานวนครัง้
4
1
4
3
32

และเพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243, 244 และ 296 ซึง่ ประกาศใช้ เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2559 ลว. 15 ธ.ค. 59 ได้ ขอให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร
หน่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ผู้มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการเปิ ด เผยสารสนเทศ และพนัก งานผู้ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งทัง้ หมด
ทําการศึกษา รับทราบและปฏิบตั ิงานตามข้ อกฎหมายที่มีการปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวนี ้ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและนโยบายการให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชน หรื อต่อสาธารณชน ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดต่างๆ
ของหน่วยงานทางการที่กํากับดูแลในปั จจุบนั
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนด
แนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจํานวนอย่างน้ อยห้ า (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งมี ก รรมการอิ ส ระไม่น้ อ ยกว่ า 3 คน และมี ส ัด ส่ว นไม่ น้ อ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทังคณะ
้
(ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศที่ ทจ.4/2552)
4) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ าน
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ฯ โดยประกอบด้ ว ย ผู้ท รงคุณ วุฒิ ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้ อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้ อย 1 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทฯ
ดําเนินการอยู่ โดยไม่จํากัดเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่นๆ
5) ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องไม่ดํารงตําแหน่งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็ น
บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ
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ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจํานวนทังหมด
้
9 ท่าน ประกอบด้ วย
• กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
• กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจํานวนคณะกรรมการบริ ษัท)
5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551; ข้ อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรื่ อง
การกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
2) กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้ าใจในลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
และอุต สาหกรรมที่บ ริ ษัท ฯ ดํ า เนิ น กิ จ การอยู่ อี ก ทัง้ มี ป ระวัติก ารทํ างานดี มี ค วามซื่อ สัตย์ สุจ ริ ต และ
จริ ยธรรมที่ดีงาม
3) กรรมการบริ ษัท (รวมถึง กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็ น ผู้บริ ห ารสูงสุด) ต้ อ งไม่ดํ ารงตําแหน่งกรรมการหรื อ
ตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงสุดในบริ ษัทมหาชน ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริ ษัท
4) กรณีที่กรรมการบริ ษัทมีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทอื่นที่มิใช่บริ ษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทร่วม จะต้ องรายงานข้ อมูลการดํารงตําแหน่งให้ บริ ษัทฯ ทราบด้ วย
5.1.3 คุณสมบัติตาํ แหน่ งประธานคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายให้ ประธานคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) เป็ นผู้มีอาวุโส
2) เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ
3) เป็ นที่ยอมรับของกรรมการ
5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต้ องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
แก้ ไขเพิ่มเติม ซึง่ อาจมีในอนาคต โดยกําหนดให้ เข้ มข้ นกว่าข้ อกําหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่ อง
สัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. กําหนดร้ อยละ 1)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
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3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะ ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อํานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ ทัง้ ในปั จจุบันและก่อนได้ รับการแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่
กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการ
หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิ น ที่มีมูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของ
บริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่าตามวิธีการคํานวณ มูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้ วย
5) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับ
บริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อ
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้ รับ ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วยทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ภายหลัง ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ ให้ เป็ น กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ แล้ ว กรรมการอิ ส ระอาจได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับ
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เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนันเป็
้ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน เพื่อเป็ นการให้ กรรมการ
อิสระสามารถทํางานร่วมกับคณะกรรมการทังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
5.1.5 วาระการดํารงตําแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการซึง่ อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้ รับการแต่งตังจากที
้
ป่ ระชุมผู้ถือหุ้นให้ กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งต่อไปได้
โดยการแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัท ผู้ที่ได้ รับการเสนอพิจารณาแต่งตัง้ จะต้ องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระจํ า นวน 3 ราย จากจํ า นวน
คณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่ อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนกรรมการที่ครบกําหนดวาระ และคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณา
นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยบริ ษัทฯ มีการเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตัง้
กรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดเรี ยงตามลําดับ จะเป็ นผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัท โดยจะแต่งตังเท่
้ าจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้
ขาด
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน
โดยกรรมการที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ จะมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทังนี
้ ้
การแต่งตังดั
้ งกล่าวต้ องผ่านมติอนุมตั ิของคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ที่ยงั เหลืออยู่
5.1.6 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี ้
1) คณะกรรมการมีหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย
2) ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จดั การ เป็ นหัวหน้ าและผู้นําคณะ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในการบริ หารจัดการ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด โดยครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
• บริ หารจัดการและควบคุมการดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัทฯ เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
• พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
• มีอํานาจในการทํานิติกรรมผูกพันบริ ษัทฯ ตามขอบเขตที่กําหนดไว้ ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ของบริ ษัทฯ เรื่ องอํานาจอนุมตั ิดําเนินการ
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• การดําเนินการใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ
การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ หรื อ
มอบอํานาจช่วง ที่ทําให้ กรรมการผู้จดั การ หรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จดั การ สามารถอนุมตั ิรายการที่ตน
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับทาง
บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ยกเว้ น เป็ นการอนุ มัติ ร ายการที่ เ ป็ น ไปตามนโยบาย และหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5.1.7 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการแยกตําแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การออกจากกัน ดังนี ้
1) ประธานกรรมการ
• เป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัทในการกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึง
กํากับดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามแผนงานที่กําหนดไว้
• เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
• เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนน
เสียง 2 ฝ่ าย เท่ากัน
2) กรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษัทนํามาปฏิบตั ิให้ สมั ฤทธิ์ผล
ดังนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองตํ
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
5.2 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ ครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) ดูแลและจัดการให้ การดําเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติ
ที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ด้ ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจริ ต (Duty of Loyalty) ระมัด ระวัง (Duty of Care) มี ค วามรั บผิดชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาํ คัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นต้ น และจัด
ให้ มีการทบทวนความเหมาะสมเป็ นประจําทุกปี
3) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริ หารเงินทุน การบริ หารความเสี่ยงของ
บริ ษัทฯ และกํากับดูแล
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4) ติดตามและดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสําคัญ เช่น การอนุมตั ิใช้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน การกู้ยืม การคํ ้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่ อ าจมีค วามขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ข องบริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่อย เป็ น ต้ น โดยให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบียบข้ อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้ อบังคับหรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
6) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินก่อนนําส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) จัดให้ มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
8) จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง ทังด้
้ านการดําเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่
เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถประเมิน ติดตาม และบริ หารความเสีย่ งที่สาํ คัญได้
9) กํากับดูแลให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และเพียงพอ
และจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สาร กับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยของบริ ษัทฯ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หาร
ฝ่ ายจัดการ และกําหนดแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กําหนดไว้ ทังนี
้ ้สมาชิกของคณะกรรมการชุด
ย่อยประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ นส่วนใหญ่
11) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และให้ มีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
12) จัดให้ มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทังพนั
้ กงาน กรรมการ
และผู้บริ หาร อย่างต่อเนื่อง
13) คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
14) คณะกรรมการมีอํานาจที่จะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่า งหนึ่ง แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํ า นาจนัน้ จะต้ อ งอยู่ใ นภายใต้ ข อบเขตแห่ง อํ า นาจของ
คณะกรรมการ และกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน
5.3 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรื่ องที่ต้องอาศัย
ความเป็ นกลางในการวินิจฉัย อีกทังได้
้ กําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละ
ชุด โดยกําหนดให้ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ น
กรรมการอิสระอีกด้ วย
ปั จจุบนั บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยจํานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ,
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการกํ ากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง,
คณะกรรมการบริ หาร
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5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน ต้ อง
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จํ านวน 1 คน ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตําแหน่ง ตาม
วาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดย
จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจํ าปี ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) กรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนันจะอยู
้
่
ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 ง
ทางผลประโยชน์ ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้ มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และโปร่งใส
3) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ และให้ ความเห็นในหัวข้ อต่างๆ เช่น
•

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และระบบบริ หารความเสีย่ ง

•

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการทํารายการระหว่างกัน

•

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร

•

ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคล ที่มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เพื่อทําหน้ าที่ผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
รวมถึงการเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
6) ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและไม่มีข้อจํากัดในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
ด้ านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) กํากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน กําหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังในระดั
้
บนโยบาย และระดับการปฏิบตั ิงาน โดย
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทัง้ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
4) จัดให้ มีการสอบถามประสิทธิ ผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้ อยในทุก 5 ปี
5) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และงบประมาณที่ใช้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อ
มุง่ ไปสูป่ ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทําหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้ าย เลิกจ้ าง
ผู้ตรวจสอบภายในได้
ด้ านการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาเรื่ องที่มีความเสีย่ งสูงที่อาจนําไปสูเ่ รื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน และกําหนดมาตรการป้องกันไว้ ชดั เจน
2) ให้ ความเห็ นเกี่ ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสีย่ ง ตามนโยบายบริ หารความเสีย่ งที่กําหนด
4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผล
ของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนด
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ด้ านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมขององค์กร
และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ฯ ข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3) สอบทานให้ บริ ษั ทฯ ปฏิ บัติ ตามแนวทางการกํ ากับดูแลกิ จการและคู่มื อจริ ยธรรมธุ รกิ จ รวมถึ งติ ดตาม
กระบวนการรับแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชันด้ วย
4) สอบทานความถูกต้ องของแบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้ างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
5) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และอย่างน้ อย 3 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จํานวน 1 คน ทํา
หน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการดํารงตําแหน่ ง
(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับ
การครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) กรณีที่ตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่
มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการ สรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนันจะอยู
้
่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ ตนแทน
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ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ด้ านการสรรหา
(1) ทบทวนโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ มีความเหมาะสมกับความจําเป็ นเชิงกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
(2) กํ า หนดหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาและคัด เลื อ ก ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท กรรมการใน
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บริ ห ารระดับ สูง และเลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
(3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลัน่ กรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท ในกรณีท่ีมีตําแหน่งว่าง
ลง เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบกับ
การใช้ เครื่ องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จําเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) ร่ วมกับการใช้ ฐานข้ อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษั ท ที่ อ อกหลักทรั พ ย์ บนเว็ บ ไซต์ สํา นัก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์
(ก.ล.ต.), ทํ า เนี ย บกรรมการ-กรรมการอาชี พในทําเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นต้ น หากมีการเสนอรายชื่อเดิม ในกรณีที่ครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง จะมีการคํานึงถึงผลการปฎิบตั ิงานของตําแหน่งนันๆ
้
(4) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
(5) กําหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หาร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(6) จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งและความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสม สําหรั บตําแหน่งประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้มีอํานาจในการจัดการ และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(7) กําหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(8) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร เป็ นประจํา
ทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(9) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้ วยตนเอง
เป็ นประจําทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(10) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
(1) กํ า หนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และผู้บ ริ ห าร โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ที่ ชัด เจน โปร่ ง ใส และนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
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(2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร ให้ มีผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
(3) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ ยวกับการกํ าหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ และจัดทํา
รายงานการกําหนดค่าตอบแทน ไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
(4) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
5.3.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการกํ
้
ากับดูแลกิจการ
(2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 7 คน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
(4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการสามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จํานวน 1 คน ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
วาระการดํารงตําแหน่ ง
(1) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการทีพ่ ้ น
ตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
(2) กรรมการกํากับดูแลกิจการ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) กรณีที่ตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการกํ ากับดูแลกิ จการ โดยกรรมการกํ ากับดูแ ลกิ จการ ที่ เ ข้ าดํารง
ตําแหน่งแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
(1) กํ าหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการของบริ ษัทฯ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
(2) กํ ากับดูแล ให้ คําปรึ กษา ติดตามให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายกํ ากับดูแลกิ จการของบริ ษัทฯ และคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ
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(4) เสนอแนะข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการในการดําเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน
(5) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์เรื่ องนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีให้ พนักงานในองค์กรทราบ
(6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกปี
ด้ านจรรยาบรรณธุรกิจ
(1) จัดทําคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(2) กํากับดูแล ให้ คาํ ปรึกษา ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสมํา่ เสมอ
(4) เสนอแนะข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
(5) รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทําที่อาจจะฝ่ าฝื นจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทังดํ
้ าเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง ชี ้แจงข้ อ
ซักถามและตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย
(6) ดูแลการสร้ างจิตสํานึกและการอบรมพนักงาน ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจจริ ยธรรมธุรกิจ และเสริ มสร้ างให้
พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ
(7) รายงานเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ทราบเป็ นประจํ า ทุ ก ปี เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเรื่ องสําคัญ ซึง่ กระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ รวมทังให้
้ ความเห็น
ในแนวปฏิบตั ิและข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขตามความเหมาะสม
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
5.3.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง
(2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจํานวน 1 ท่าน กรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารจํานวน 4 ท่าน (รวมกรรมการผู้จดั การ หรื อ ประธานกรรมการบริ หาร เข้ าไว้ ด้วย)
(3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(4) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง สามารถแต่งตัง้ พนักงานของบริ ษั ทฯ จํ า นวน 1 คน ทํ า หน้ า ที่ เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วาระการดํารงตําแหน่ ง
(1) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ที่พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
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(2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัท โดยจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
(3) กรณีที่ตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยง ที่เข้ าดํารง
ตําแหน่งแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) พิจารณากําหนดกรอบนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
เบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้ อมจัดทําคู่มือแนวทางการจัดการบริ หาร
ความเสีย่ ง
(2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริ หารความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์ กร ในฐานะ Risk
Owner พร้ อมจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความเสี่ยง (Key
Risk Indicators)
(3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้ อมเสนอแนวทาง
ป้องกัน และวิธีลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยง รวมถึง
ความมีป ระสิท ธิ ผ ลของระบบและแผนการปฏิ บัติ โดยให้ ร ายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ
(5) ทบทวนและแก้ ไขคูม่ ือการบริ หารจัดการความเสีย่ ง ให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
เป็ นประจําทุกปี
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.3.5

คณะกรรมการบริหาร

องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
(1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร
(2) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วาระการดํารงตําแหน่ ง
(1) คณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารที่พ้นตําแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) กําหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้ านต่างๆ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
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(2) พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ยกเว้ น งานที่อยูภ่ ายใต้ หน้ าที่
ความรับผิดชอบ และ/หรื อเป็ นอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง
(3) ดําเนินการตามแนวนโยบายที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริ ษัทพร้ อมมีอํานาจสัง่ การ ถ่ายทอด วางแผน
และดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
(4) มีอํานาจในการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และมีอํานาจแต่งตัง้ หรื อมอบหมายให้
บุคคลอื่นกระทําการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ หารตามที่เห็นสมควรได้
(5) มีอํานาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการดําเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้
(6) มีอํานาจในการพิจารณากํ าหนดข้ อปฏิบัติ ข้ อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ
(7) มีอํานาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและแผนงาน
ที่กําหนด
(8) ให้ ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผู้จดั การและคณะทํางานต่างๆ ที่ได้ มอบหมาย
(9) ดําเนินการด้ านต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 12 ครัง้
5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 การเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน โดยมีการกําหนดตารางการประชุมไว้ ลว่ งหน้ า
ตังแต่
้ เดือนมกราคมของทุกปี และกําหนดให้ เป็ นวันพฤหัสบดีสดุ ท้ ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้
ต่อปี ) โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งกําหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
อย่างไรก็ตาม การกําหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ขึ ้นอยูก่ บั ความสําคัญของ
วาระการประชุมที่จะต้ องนําเข้ าพิจารณา
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ จะส่ง รายงานผลการดําเนิน งานให้ ค ณะกรรมการทราบในเดื อนที่ ไ ม่ไ ด้ มีก ารประชุม เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการได้ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนี ้
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4

5

6

7

8
9

รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หาร
น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หาร
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ประชุมผู้ถือหุ้น
(สามัญและวิสามัญ)

3

ศิริมงคลเกษม

คณะกรรมการบริ หาร

นายวิรัช

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

2

ประธานกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน

1

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท

การประชุมในปี 2560

10 ครัง้

5 ครั ง้

2 ครั ง้

2 ครั ง้

1 ครั ง้

9 ครั ง้

1 ครั ง้

9/10

-

-

-

-

-

1/1

10/10

-

-

-

-

9/9

1/1

10/10

-

2/2

2/2

1/1

9/9

1/1

10/10

5/5

2/2

2/2

-

-

1/1

8/10

5/5

2/2

-

1/1

-

1/1

10/10

5/5

2/2

-

-

-

1/1

10/10

-

-

-

1/1

9/9

1/1

10/10

-

-

-

1/1

-

1/1

10/10

-

2/2

2/2

1/1

9/9

1/1
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5.4.2 การพิจารณากําหนดวาระการประชุม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัดการ ร่ วมกันพิจารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้ แน่ใจว่าเรื่ องที่สําคัญได้ นําเข้ ารวมไว้ แล้ ว โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมี
อิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เข้ าสูว่ าระการประชุม
5.4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประชุม และ
ข้ อมูลที่จําเป็ นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทําการก่อน
การประชุม เพื่อให้ กรรมการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูล
5.4.4 การดําเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดําเนินการประชุม ซึ่ง
ขณะดําเนินการประชุม จะส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจทีร่ อบคอบ และให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
5.4.5 การนับองค์ ประชุม
การนับองค์ประชุม กรณีเริ่ มดําเนินการประชุม ให้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 การประชุมคณะกรรมการ
ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็ นองค์ประชุม สําหรั บการนับองค์ ประชุม กรณี ที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม กําหนดให้ ต้องมีจํานวนองค์ประชุมขันตํ
้ ่า ในขณะที่จะมีการ ลงมติของแต่ละ
วาระให้ มีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่เข้ าประชุม
5.4.6 การเชิญฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการเชิญฝ่ ายจัดการระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ รายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้ จักผู้บริ หารระดับสูงสําหรั บใช้ ประกอบการ
พิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.4.7 การเข้ าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จําเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริ ษัท
ผู้บริ หารอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเป็ นคณะกรรมการอาจจัด
ให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารได้ มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็ น
เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และควรแจ้ งให้
กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้ วย (ไม่น้อยกว่าปี ละ 3 ครั ง้ ) ซึ่งในปี ที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หารได้ มีการประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วม จํานวน 4 ครัง้
5.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.5.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทน เป็ น ผู้พิ จ ารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ ให้
อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็ นธรรม และสอดคล้ องกับผลการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ ข้อมูลผลสํารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจัดทําขึ ้น ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เทียบเคียงได้
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 9 ท่าน เป็ นจํานวนเงินรวม 5,395,000 บาท ในรูป
ของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้
กรรมการบางท่านยังได้ รับค่าตอบแทนในฐานะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย จํานวน 650,000 บาท
โดยค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

กรรมการและ
กรรมการอิสระ
บมจ. จีเอฟพีที

กรรมการ
บริ ษัทย่อย

รวม

1.

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

650,000

130,000

780,000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวิรัช
นพ.อนันต์
นพ.สาธิต
นายปารเมศ
นายธนาธิป
นางสมสิริ
น.ส.วรรณี
นายสุจิน

585,000
585,000
650,000
585,000
585,000
585,000
585,000
585,000

130,000
130,000
130,000
130,000

715,000
715,000
650,000
585,000
585,000
715,000
585,000
715,000

ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม
กรเณศ
เหตระกูล
พิเชษฐวณิชย์โชค
อิงโพธิ์ชยั
ศิริมงคลเกษม
ศิริมงคลเกษม

5.5.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทน เป็ น ผู้พิ จ ารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริ หารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริ หารต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของ
บทบาทความรั บ ผิด ชอบของตําแหน่งงาน สอดคล้ อ งกับผลการดําเนิ น งานของบริ ษัทฯ ผลการปฏิ บัติงาน
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รายบุคคล ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
และบริ ษัทชันนํ
้ าในประเทศไทย โดยใช้ ข้อมูลผลสํารวจค่าตอบแทนผู้บริ หารที่มีการจัดทําขึ ้น
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้ กบั ผู้บริ หาร จํานวน
10 ท่าน รวมทังสิ
้ ้น 47,788,357 บาท (ไม่รวมผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี)
5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย และประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้ มีการประเมินคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานกรรมการบริ หาร อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินในภาพรวมไว้
ในรายงานประจําปี
5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการบริ ษัท ทัง้
รู ปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็ นประจําทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้ แนว

ทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ลัก ษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการตรวจสอบการปฏิ บัติ งานในหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษัท และส่งเสริ มให้ มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ และการกํากับดูแลกิจการที่ดี และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ ในรายงานประจําปี
6

หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทําหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
7) ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
7

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 1 และชุดที่ 4 )
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ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี เพื่อประเมินถึงการดําเนินงาน
ในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่านดําเนินการประเมิน
ทังรู้ ปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนําผลการประเมินไปหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการ
ทังนี
้ ้สําหรับข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ รับจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะนํามาใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทํางานของคณะกรรมการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการกํากับดูแลกิจการ
5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่ อย
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็ นประจํา
ทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ โดยใช้ แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 8 ซึ่งมีหวั ข้ อเกี่ยวกับ โครงสร้ างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้
ให้ ความสําคัญ ใช้ เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
7

ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็ นประจําทุกปี เพื่อประเมิน
ถึงการดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ ประธานกรรมการบริ หาร
ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนําผลการประเมินไปหารื อในที่
ประชุมคณะกรรมการ
5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร เป็ นประจําทุกปี อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ในหัวข้ อเกี่ยวกับ ความเป็ นผู้นํา การกํ าหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและ
ผลปฏิ บัติ ท างการเงิ น ความสัม พัน ธ์ กับ คณะกรรมการ ความสัม พัน ธ์ กับ ภายนอก การบริ ห ารงานและ
ความสัมพันธ์ กับบุคลากร การสืบทอดตําแหน่ง ความรู้ ด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การ การบริ หารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน การกํ ากับ ดูแลกิ จ การ และคุณ ลัก ษณะส่วนตัว โดยใช้ แนวทางการประเมินจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9
8

ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หารเป็ นประจําทุกปี เพื่อประเมินถึงการ
ดําเนินงานในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
8
9

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 3 )
แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พฒ
ั นาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554
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หรื อ กรรมการที่ ไ ม่เป็ น ผู้บริ ห ารทัง้ หมด หรื อ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน เพื่ อ ทํ า การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนําผลการประเมินไปหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการ และกําหนดความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนต่อไป
สําหรับการดําเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษัท แบบทังองค์
้ คณะ และแบบรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร โดยผลการประเมินทุกรู ปแบบข้ างต้ น ได้ รับคะแนนการ
ประเมินที่มากกว่าร้ อยละ 90 ทุกรู ปแบบ แสดงให้ เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบัติงานในช่วงปี ที่ผ่านมา ใน
ภาพรวม จึงได้ มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปั ญหา และอุปสรรคต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้
ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผา่ นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้ ดียิ่งขึ ้น
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่
10
โดยจัดให้ มีคมู่ ือกรรมการ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ ครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
เอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้แนะนํากรรมการใหม่ให้ ทราบ
ถึงภาระหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
9

นอกจากนี ้ยังให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
5.7.2 แผนการสืบทอดตําแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
1) คณะกรรมการบริ ษั ทได้ กําหนดให้ ฝ่ายบริ ห ารเป็ น ผู้รับ ผิ ดชอบในการวางแผนการพัฒ นาและสืบทอด
ตําแหน่งเพื่อเตรี ยมความพร้ อม เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
2) ประธานกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําถึงแผนสืบทอดตําแหน่ง
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริ หารที่สาํ คัญ
ทุกระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริ หารเป็ นประจําทุกปี โดยส่งเสริ มและอํานวย
ความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท
ตลอดจน ผู้บริ หารระดับสูงอื่นๆ ในเรื่ องหลักการกํากับดูแลกิจการ การปฏิบตั ิหน้ าที่ และการพัฒนาความรู้
ด้ านต่างๆ เพือ่ เสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดอบรม โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก มาบรรยายในหัวข้ อ การบริ หาร
ความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ในวันที่ 19-20 มิถนุ ายน 2560 โดยได้ สนับสนุนให้ กรรมการ

10

แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงาน เข้ าร่วมอบรม เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้
วางแผนในการทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.8 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการจัดตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้ าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครั ง้ เพื่อรายงานผลการ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การทํารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การสอบทาน
รายงานทางการเงิ น การดู แ ลด้ า นการปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ และนโยบาย รวมทัง้ ข้ อสรุ ป /ความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อการดําเนินการในด้ านต่างๆ โดยรวมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติผา่ นความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายบริ ษัทฯ
5) จัดทําแผนการตรวจสอบภายในทังแผนระยะสั
้
นและระยะยาว
้
6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามแผนงานและมาตรฐาน
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จัดทําหรื อสอบทานงบประมาณประจําปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9) ฝึ กอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
หมายเหตุ: ข้ อมูลของผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจําปี
2560
5.9 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั ซึง่ ได้ จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเลขานุการ (หลักสูตรประกาศนียบัตร
สําหรับเลขานุการบริ ษัท และหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัท) เป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2551 มีหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
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1) ให้ คําแนะนําเบื ้องต้ นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติคณะกรรมการบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อกําหนด
ทางด้ านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3) จัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้ องตามมติที่ประชุม
4) จัดทําและเก็บรั กษาเอกสารของบริ ษัทฯ ต่างๆ ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสีย ซึ่งจัดทําโดยกรรมการและผู้บริ หาร และรายงานให้ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
6) ดูแ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูล และรายงานสารสนเทศต่อ หน่ว ยงานที่ กํ ากับ ดูแ ลให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ ข้อมูลที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่แก่กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้
8) เป็ นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
9) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
หมายเหตุ: ข้ อมูลของเลขานุการบริ ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงาน 56-1 ประจําปี 2560
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในรอบปี บัญชี 2560 ได้ แก่ นายอําพล จํ านงค์ วัฒน์ ทะเบียนผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่ 4663 จากบริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
สํา หรั บ ในรอบปี บัญ ชี 2560 ค่า ตอบแทนที่ บ ริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย จ่ า ยให้ แ ก่ บริ ษั ท สํา นัก งาน เอ เอ็ ม ซี จํ า กัด มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี บญ
ั ชี 2560 จํานวนเงินรวม 2,715,000.00 บาท ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
จํานวนรวม
870,000.00 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท จํานวนรวม
1,845,000.00 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audited fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นให้ แก่สาํ นักงานสอบบัญชีในรอบปี บญ
ั ชี 2560
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
GFPT จัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงถึงโครงการกิจกรรมด้ านความยัง่ ยืน โดยอ้ างอิงแนว
ทางการจัดทํารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักสากลของ Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version
4 หรื อ G4 โดยมีขอบเขตการรายงานข้ อมูลเป็ นรายปี ครอบคลุมตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพื่อนําเสนอข้ อมูลการดําเนินงานของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียครอบคลุม
ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจด้ วยความคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกลุม่ GFPT ยึดมัน่ ในหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร จริ ยธรรมธุรกิจ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนดทางการต่างๆ บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสสร้ างการ
รับรู้ ความเข้ าใจในความต้ องการและความคาดหวังของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เพื่อสร้ างความสมดุลระหว่างองค์กร
และผู้มีสว่ นได้ เสียให้ สามารถอยูร่ ่วมกันได้ ให้ เกิดดุลยภาพทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
จากการดําเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ตระหนักถึงการสร้ างรากฐานความยัง่ ยืน จากการสร้ างความ
เข้ าใจในแผนการพัฒนาความยัง่ ยืนให้ แก่พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึ่งนับเป็ นการสร้ างรากฐานความยัง่ ยืนจาก
ทุก ๆ หน่ ว ยงานภายในองค์ ก ร ขยายไปสู่ก ารผลิ ต สิ น ค้ า และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ แก่ ห น่ ว ยงานหรื อ
บุคคลภายนอกองค์กร
โดยดาวน์โหลดรายงานแห่งความยัง่ ยืนปี 2560 ได้ ที่ http://www.gfpt.co.th/cg_substainability.php?lang=th
การบริหารความยั่งยืน
จากผลการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญของผู้มีส่วนได้ เสีย ประกอบกับแผนการบริ หารความเสี่ยงธุรกิจผนวกกับ
พันธกิจและกลยุทธ์ ที่องค์กรกําหนดไว้ สามารถช่วยให้ บริ ษัทฯ เกิดการพัฒนา ปรับปรุ งแนวทางการบริ หารจัดการธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ให้ มีการตระหนักถึงความสําคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้ อม ให้ บรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ ตงไว้
ั ้ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้ อม
อีกทัง้ ยังทําให้ บริ ษัทฯ เกิดความมุง่ มัน่ ในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้ วยคุณภาพที่หลากหลาย
เป็ นคําตอบที่สร้ างคุณค่าต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ “GFPT is the answer for quality”
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1. เป็ นผู้ผลิตสินค้ าคุณภาพที่ลูกค้ าให้ การยอมรับและเชื่อมั่น
การผลิตสินค้ า
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ คือ การผลิตสินค้ าอาหารแปรรู ปจากเนื ้อไก่ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเชื่อว่าการส่งมอบสินค้ าที่ดี
มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ถือเป็ นหัวใจสําคัญและเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน ตลอดระยะการดําเนินงานกว่า 30 ปี บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาการผลิตสินค้ าเนื ้อไก่แปรรู ปในหลายมิติ ทังการขยาย
้
ฐานการผลิตสู่ต้นนํา้ เพื่อเป็ นผู้ผลิตเนือ้ ไก่แปรรู ปแบบครบวงจร การใช้ เครื่ องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื ้อไก่แปรรูป การใช้ วตั ถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อให้ ได้ เนื ้อไก่ที่มีคา่ โภชนาการที่ดี การ
พัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบการเลี ้ยงไก่เนื ้อที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อให้ ได้ ต้นทุนการเลี ้ยงไก่ที่ตํ่าลง การตรวจรับรอง
มาตรฐานการบริ หารคุณภาพการผลิตเนื ้อไก่แปรรู ปในทุกๆขันตอนการผลิ
้
ต มีระบบตรวจสอบย้ อนกลับตังแต่
้ แหล่งที่มา
ของวัต ถุดิ บ จนถึ ง มื อ ผู้บ ริ โ ภคเพื่ อ ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ค วามมั่น ใจในมาตรฐานคุณ ภาพสิ น ค้ า เนื อ้ ไก่ ข องบริ ษั ท ฯ ในทุก
กระบวนการผลิต การพัฒนาของบริ ษัทฯ ที่ผา่ นมานัน้ มุง่ เน้ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าและผู้บริ โภค ว่าสินค้ าเนื ้อไก่
แปรรูปปรุงสุกของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ ภาพดี มีความปลอดภัยทางด้ านอาหารและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ในฐานะผู้นําธุรกิจกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้ าปศุสตั ว์และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีทีจึงให้
ความสําคัญในเรื่ องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ “คุณภาพและความ
ปลอดภัยทางด้ านอาหาร” เป็ นพื ้นฐานสําคัญยิ่งของการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้ อมของบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ ควบคู่
ไปกับมาตรการเข้ มงวดในการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตังแต่
้ วตั ถุดิบต้ นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และ
สื่อสารด้ วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้ างเสริ มความรู้ ในเรื่ องการบริ โภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดยยึด
หลักในการดําเนินงาน ดังนี ้
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ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดห่ วงโซ่ อาหาร
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิด จึงได้ เชื่อมกระบวนการ
ผลิตเนื ้อไก่แปรรู ปแบบครบวงจร ตังแต่
้ ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ ธุรกิจชําแหละและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่
เข้ ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรจากฟาร์ มสูผ่ ้ บู ริ โภค และให้ มีการทดสอบคุณภาพทังทางกายภาพและชี
้
วภาพ
ในแต่ละกระบวนการผลิต ตังแต่
้ การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจําหน่าย เพื่อให้ เนื ้อไก่และ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่ของบริ ษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้ มีการดําเนินงานในการควบคุมคุณภาพใน
แต่ละขันตอนการผลิ
้
ตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริ ษัทฯ ที่สาํ คัญ ดังนี ้
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็ นจุดเริ่ มต้ นของคุณภาพความปลอดภัย บริ ษัทฯ จัดให้ มี “ห้ องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ” ที่
โรงงานอาหารสัต ว์ ของบริ ษัทฯ ทัง้ 2 แห่ง เพื่ อ ทํ า หน้ าที่ ท ดสอบคุณภาพและรั บรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้ าให้ ได้ ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้ อยู่ในระดับที่เพียงพอ
เหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรื อสารตกค้ างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ทัง้ นี ้ ห้ องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ของบริ ษัท ฯ มีความทันสมัย ถูกต้ อง มีความแม่นยํา และได้ ผ่านการรั บ รอง
ความสามารถตามมาตรฐานห้ องปฏิบตั ิการ ISO 17025 (General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ฟาร์ มเลี้ยงไก่
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อเป็ นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื ้อแบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนื ้อมีชีวติ เป็ นทรัพย์สนิ ที่มีความสําคัญ
อย่างมาก ไก่เนื ้อของบริ ษัทฯ ได้ รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีนํ ้าอย่างเพียงพอ ได้ รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยูใ่ น
สภาวะแวดล้ อมที่เหมาะสม (Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังจัดให้ มี “ฝ่ ายวิชาการ
สัตว์ บก” เพื่อทําหน้ าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์ วางมาตรการป้องกันโรค กําหนดและควบคุมการใช้ ยาวัคซีนและเคมีภณ
ั ฑ์
ระหว่างการเลี ้ยงไก่เนื ้ออย่างถูกต้ องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสัตวแพทย์ขึ ้นทะเบียนกับกรมปศุสตั ว์
ประสานงานกับฝ่ ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้ านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ ด้านสุขภาพสัตว์และการ
ป้องกันโรคแก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ อง
Environmental Enrichment ในการเลี ้ยงไก่ คือ การเสริ มสร้ างสวัสดิภาพสัตว์ให้ กบั ไก่ โดยการเสริ มสภาพแวดล้ อม
ที่ดี เสริ มอุปกรณ์เพื่อให้ ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหากองฟางหรื อหญ้ า ให้
ไก่ได้ เดิน นอน หรื อจิกก้ อนฟาง เพื่อสร้ างกิจกรรมให้ ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่ างกาย ลดความเครี ยด และความ
กลัวในไก่ได้
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรู ปเนื ้อไก่มีความสําคัญมากเนื่องจากเป็ นปลายทางในการผลิตเพื่อส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าและผู้บริ โภค ดังนัน้
ความปลอดภัยอาหารและคุณภาพเนื ้อไก่จึงได้ รับการโรงงานแปรรู ปเนื ้อไก่มีความสําคัญมากเนื่องจากเป็ นปลายทางใน
การผลิตเพื่อส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าและผู้บริ โภค ดังนัน้ ความปลอดภัยอาหารและคุณภาพเนื ้อไก่จึงได้ รับการควบคุมดูแล
อย่างเข้ มงวดในทุกขันตอนการผลิ
้
ตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ าและผู้บริ โภค นอกจากการมีระบบควบคุมคุณภาพด้ วย
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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มาตรฐานการผลิ ต อาหารสากล เช่ น GMP HACCP ฯลฯ บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ฝ่ ายห้ องปฏิ บัติ ก าร ซึ่ ง ประกอบด้ วย
“ห้ องปฏิ บั ติ ก ารทางเคมี ” เพื่ อ ทดสอบสารตกค้ า ง ยาฆ่ า แมลง คุณ ค่ า ทางโภชนาการและสารเคมี ต่ า งๆ และ
“ห้ องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่ก่อโรคและจุลนิ ทรี ย์ที่บง่ ชี ้ถึงสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
สายการผลิต การตกค้ างของยาปฏิชีวนะ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่ลกู ค้ าและผู้บริ โภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดย
ฝ่ ายห้ องปฏิ บัติ ก ารได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานสากลที่ ใ ช้ ในการรั บ รอง
ความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการทดสอบและสอบเทียบ โดยได้ รับครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนันได้
้ มีการขยายงาน
และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ ้นเรื่ อยมา ซึง่ เมื่อปี 2559 ฝ่ ายห้ องปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองความสามารถ
รวมทังสิ
้ ้น 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภทตัวอย่าง โดยเป็ นการมุ่งเน้ นในวิธีการทดสอบที่ให้ ผลการทดสอบที่รวดเร็ ว
เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้ า และยังได้ มีการพัฒนาวิธีการทดสอบขึ ้นใหม่ที่ลดการใช้ สารเคมี เพื่อลดภาระการ
จัดการสารเคมี และลดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมแต่ยงั คงไว้ ซงึ่ ผลการทดสอบที่ถกู ต้ อง แม่นยําเช่นเดิม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รับการขึ ้นทะเบียนห้ องปฏิบตั ิการที่มคี วามสามารถตามข้ อกําหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025: 2005 ของสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ น
ห้ องปฏิบตั ิการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้ านการวิเคราะห์สินค้ าปศุสตั ว์ ของกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทําให้ บริ ษัทสามารถใช้ ผลการทดสอบสินค้ าที่ออกโดยห้ องปฏิบตั ิการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate จากกรม
ปศุสตั ว์ได้ รวมถึงที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ยังได้ รับประกาศเกียรติคณ
ุ และรางวัลความสําเร็ จต่างๆ อันได้ แก่
•

ประกาศเกี ย รติ คุณ ความเป็ น เลิศ ด้ า นคุณ ภาพห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุข ประจํ า ปี 2554
“ระดับเงิน” จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

•

ประกาศเกี ย รติ คุณ ความเป็ น เลิศ ด้ า นคุณ ภาพห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุข ประจํ า ปี 2556
“ระดับทอง”จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเกี ย รติ คุณ ห้ องปฏิ บัติ ก ารร่ ว มมื อ การทดสอบทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุข ประจํ า ปี 2556 จาก
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบสินค้ าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจําปี 2556 จากสํานักงานมาตรฐาน
•

สินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ซึ่งรางวัลแห่งความสําเร็ จทังหมดนี
้
้ได้ แสดงถึงการพัฒนาและการรักษามาตรฐาน และทําให้ เกิดการไว้ วางใจจากลูกค้ า
และผู้บริ โภคมาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ในแต่ละปี บริ ษัทฯ ได้ มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขันตอนการผลิ
้
ต โดยทังที
้ ่เป็ น การ
ตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้ า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่
ลูกค้ าและผู้บริ โภคว่าสินค้ าของบริ ษัทฯ ทังอาหารสั
้
ตว์ ไก่มีชีวิต สินค้ าเนื ้อไก่สด และสินค้ าไก่แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ ยม ไป
ด้ วยความเชื่อมัน่ ในคุณภาพ ซึง่ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานให้ กบั การรับรองและกรมปศุสตั ว์ ต่างๆ
ดังนี ้
•
GMP (Good Manufacturing Practice)
•
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
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BRC Global Food Safety Standard: The British Retail Consortium
ISO 9001 (Quality Management System)
ISO 14001 (Environmental Management System)
ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)
Genesis GAP
HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)
RSPO Supply Chain Certification Systems

ตรวจสอบย้ อนกลับได้ จากแหล่ งที่มาก่ อนถึงมือผู้บริโภค
ระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ เป็ นกลไกที่สําคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ าและผู้บริ โภคถึง
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็ นเครื่ องยืนยันขีดความสามารถของการดําเนินธุรกิจในระดับ
สากลโดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ในทุกขันตอน
้
(Traceability) ด้ วยการเชื่อมโยงข้ อมูลจาก
เทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ ากับการจัดการฟาร์ มที่ทนั สมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหาร
แปรรู ปที่ได้ มาตรฐานสากล ทําให้ สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ จากผลิตภัณฑ์ ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้ นทาง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ยังได้ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ ากับกระบวนการ
ขนส่งและกระจายสินค้ าสูล่ กู ค้ า และผู้บริ โภค จึงทําให้ สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร
โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ ้นกับลูกค้ าและผู้บริ โภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะทําการ
เรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ได้ อย่างเป็ นระบบ ถูกต้ อง และรวดเร็ ว ผู้บริ โภคจึงมัน่ ใจได้ วา่ ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริ โภค
100%
หลักสวัสดิภาพสัตว์
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในเรื่ องสวัสดิภาพสัตว์ในการดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ของบริ ษัทฯ ได้
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับสัตว์ (Good Agriculture Practices : GAP) ตลอดจนมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดีทางด้ านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบกของสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริ ษัทฯ ยังได้ รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกสําหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน
Genesis GAP ซึ่งเป็ นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าสําหรับการผลิตเนื ้อไก่เพื่อการส่งออกตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน ภายใต้ มาตรฐานดังกล่าว ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการทุกขันตอนโดยคํ
้
านึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลา
การเลี ้ยง เป็ นต้ นว่า ไก่ที่เลี ้ยงจะต้ องมีอิสระจากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลี ้ยงที่ให้ อาหารและนํ ้าเพียงพอ) มี
อิสระจากความอึดอัด(สภาพแวดล้ อมโรงเรื อนมีความเหมาะสม กว้ างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรื อ เป็ น
โรค (มีระบบการป้องกันโรคที่ดี การจับไก่แต่ละครัง้ เป็ นไปอย่างนุม่ นวล) มีอิสระในการเป็ นอยูอ่ ย่างธรรมชาติ มีอิสระจาก
ความกลัวและกังวล (ด้ วยสภาวะการเลี ้ยงดูที่ไม่ทําให้ เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้ าโรง
เชือด)
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จากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบตั ิของกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
กฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้ านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่ งครั ด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ครอบคลุมตังแต่
้ การเลือกสถานที่
การจัดการเลี ้ยงอาหารและการให้ อาหาร การจัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจับหรื อการเก็บเกี่ยวผลผลิต การ
ขนส่งสุขอนามัยฟาร์ ม การจดบันทึกข้ อมูลและการฝึ กอบรมพนักงานนัน้ บริ ษัทฯ จึงมัน่ ใจและรับรองได้ ว่าผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษั ท ฯ มาจากฟาร์ ม ที่ มีคุณ ภาพ ถูก สุข อนามัย ปราศจากยาปฏิ ชีวนะและสารตกค้ าง ไม่มี ก ารใช้ ฮ อร์ โ มนเร่ งการ
เจริ ญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริ โภคทังในและต่
้
างประเทศ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญเรื่ องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อใช้ เป็ นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัด
ให้ มีการบริ หารจัดการสุขอนามัยอย่างเข้ มงวดในทุกขันตอน
้
อาทิเช่น
• อาหารไก่ : บริ ษัทฯ มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบ
การผลิตอาหารสัตว์ที่ทนั สมัย ควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการ
และความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ
• การเลี้ยงไก่ เนื้ อ : บริ ษัทฯ ใช้ เทคโนโลยีโรงเรื อนปิ ดปรั บอากาศ(Evaporative Cooling System) มีระบบการให้
อาหารและนํ ้าอัตโนมัติ มีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์ พาหะนําโรคต่างๆ ตลอดจนนําระบบ
กล้ องวงจรปิ ดเข้ ามาใช้ ในการดูแลความเป็ นอยูข่ องไก่เนื ้อ
• บุคคลและยานพาหนะ : บริ ษัทฯ ได้ กําหนดระเบียบข้ อบังคับอย่างเข้ มงวดสําหรับการเข้ าฟาร์ มของบุคลากรและ
ยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้ เข้ า-ออกได้ เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เกี่ยวข้ องกับการเลี ้ยงไก่และพื ้นที่ที่เลี ้ยงไก่
เท่า นัน้ โดยบุค ลากรที่ จะเข้ า ฟาร์ มเลีย้ งไก่ จะต้ อ งผ่านนํา้ ยาฆ่าเชื อ้ อาบนํ า้ สระผม และเปลี่ย นชุดที่ ทางฟาร์ ม
จัดเตรี ยมไว้ ส่วนยานพาหนะต้ องผ่านการฆ่าเชื ้อเช่นเดียวกัน เพื่อมัน่ ใจได้ ว่าจะไม่มีพาหะนําโรค ฝุ่ นละออง และ
สิง่ ปนเปื อ้ นจากภายนอกเข้ าไปทําอันตราย และก่อให้ เกิดโรคกับสัตว์เลี ้ยงภายในฟาร์ ม
ระบบคอมพาร์ ทเมนต์
เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้ หวัดนก บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามประกาศของกรมปศุสตั ว์เรื่ องระบบ
คอมพาร์ ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี ้
• จัด ให้ มี ม าตรฐานการจัด การด้ า นความปลอดภัย ทางชี ว ภาพ (Biosecurity Management) ตามหลัก การ
วิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรื อ HACCP สําหรับโรคไข้ หวัดนก
• มีการเฝ้าระวังโรคไข้ หวัดนกในฟาร์ ม และพื ้นที่กนั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ ม (Surveillance)
• มีการควบคุมโรคไข้ หวัดนกในฟาร์ ม และพื ้นที่กนั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ ม
• จัดให้ มีระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability)
จากความตังใจ
้ เอาใจใส่ทกุ ขันตอนกระบวนการผลิ
้
ตให้ ได้ มาตรฐานสากล ในปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ รับการตอบรับ
ที่ดีจากลูกค้ าทัง้ ในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้ าที่อยู่ในระดับสูง รวมถึง
ปริ มาณข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าที่ลดลงต่อหน่วยการผลิต (พันตัน) ดังนี ้
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2. เป็ นที่ทาํ งานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคงและความไว้ วางใจในอนาคต
นโยบายด้ านแรงงานสัมพันธ์
บริ ษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้ น และจัดสภาพการทํางานของพนักงานให้
เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์ ตอบแทนให้ กับ พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุก ระดับ
ผู้บงั คับบัญชาต้ องเป็ นที่พึ่งและเป็ นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริ มกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้ างสัมพันธภาพ
ที่ดี
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีนโยบายและข้ อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้ น และให้ ความเป็ นธรรมต่อ
พนักงานทุกระดับ ทังในเรื
้ ่ องของการกําหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ ายพนักงาน การฝึ กอบรม การพัฒนาฝี มือ
แรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความก้ าวหน้ าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้ มีฝ่าย
แรงงานสัมพันธ์ ซึง่ จะรับผิดชอบในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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นโยบายการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ มนุษยชนโดยจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ
เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้ าน
การใช้ แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วยความเป็ นธรรมบน
พื ้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่ างกาย
ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิ มนุษยชนภายในบริ ษัทฯ และ
ส่งเสริ มให้ บริ ษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล
คุ้มครองสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียที่ได้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ อันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดย
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ ไม่ตํ่ากว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด เป็ นต้ น
นโยบาย Social Accountability
บริ ษั ท ฯ ได้ ย อมรั บ และไว้ ว างใจให้ ก ลุ่ม พัน ธมิต รดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่อ จากบริ ษั ท ฯ ในการปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ข้ อกํ า หนดในมาตรฐานสากล “เรื่ อ งจริ ย ธรรมของผู้ ประกอบการต่ อ พนัก งานในสถานที่ ทํ า งานในระบบ Social
Accountability” โดยมีการกําหนดนโยบาย Social Accountability ไว้ คือ “ปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนตามข้ อกําหนด
มาตรฐานสากล กฎหมายและจริ ยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงาน”
โดยกําหนดแนวทางดําเนินการให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้ วยหลัก
สิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริ ยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงาน
ในสถานที่ทํางาน ส่งเสริ มให้ มีการสร้ างมาตรฐานในการทํางานที่ดี มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อมตามที่เป็ นไปได้ และจัดให้ มีการอบรม การสือ่ สาร การตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองและประกาศตนว่าเป็ นโรงงานที่ได้ รับมาตรฐานด้ านแรงงานที่ดี
(Good Labour Practices: GLP) และได้ รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็ นโรงงานที่ได้ มาตรฐานแรงงานไทย เป็ น
เครื่ องยืนยันจากหน่วยงานทางการภายนอก แสดงถึงการทีบ่ ริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ แรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นธรรม
เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์ การเลือกปฏิบตั ิ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชน อัน
เนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังจากหน่
้
วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริ ษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาท
ทางกฎหมายทังในเรื
้ ่ องแรงงาน การบังคับใช้ แรงงานหรื อแรงงานทาส การใช้ แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริ โภค และการดําเนิน
ธุรกิจการค้ าแต่ประการใด
การจ้ างงาน (Employment)
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ้ างงานที่ม่งุ เน้ นการให้ ความเท่าเทียมกัน ไม่จํากัดหรื อกีดกันในเรื่ องของเพศ เชือ้ ชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม
ในปี 2560 บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) มีพนักงานทังหมด
้
จํานวน 5,584 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา และลักษณะการปฏิบตั ิงานที่หลากหลาย
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อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้ สิทธิ์ลาคลอด
ในปี 2560 พนักงานหญิ งจํานวน 3,222 คน มีพนักงานหญิ งใช้ สิทธิ์ ลาคลอด 105 คน ซึ่งภายหลังการใช้ สิทธิ์
กลับเข้ าทํางานตามปกติจํานวน 87 คน คิดเป็ น อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้ สิทธิ์ ลาคลอดร้ อยละ 83 ของ
พนักงานหญิงใช้ สทิ ธิ์ลาคลอด
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นโยบายการส่ งเสริมผู้พิการ
บริ ษัทฯ ได้ เห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ ดีขึ ้น และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ คนพิการได้ มี
โอกาสแสดงความสามารถ ซึ่งก่อให้ เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้ การ
อุปการะเลี ้ยงดู รวมทัง้ เป็ นการส่งเสริ มให้ คนพิการเป็ นพลังสําคัญในการเสริ มสร้ างทางเศรษฐกิจของครอบครั วและ
ประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุม่ คนพิการที่อยู่ในกลุม่ วัยแรงงาน ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกําหนดมาตรการ
สําคัญเกี่ยวกับการส่งเสริ มอาชีพและคุ้มครองการมีงานทําของคนพิการ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33
และมาตรา 35 โดยมีการรับผู้พิการเข้ าทํางานในแผนกต่างๆ ร่ วมกับการให้ สมั ปทานจัดสถานที่จําหน่ายสินค้ า จ้ างเหมา
บริ การล่ามภาษามือ และผู้ดแู ลคนพิการ รวมจํานวน 58 คน คิดเป็ นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกบั คนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน
ตามที่กฎหมายกําหนด

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายที่สนับสนุนให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทํางาน
ที่ดี บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึก
ด้ านความปลอดภัย อีกทังมี
้ การให้ ความรู้ผา่ นการฝึ กอบรม และส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ ภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทําการใด
ที่เป็ นผลร้ ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลกู ค้ า) รวมถึง ดูแลสถานที่ทํางานให้ ถกู สุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
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การป้ องกันโรคร้ ายแรง
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ ายแรงต่างๆ โดยการให้ ความรู้ การให้ คําปรึกษา การฝึ กอบรม
จากบุคลากรเชี่ยวชาญ พร้ อมทังการประชาสั
้
มพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้ แก่พนักงาน และชุมชน รวมถึงการดําเนินแผน
ป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้ แก่พนักงานเป็ นประจําทุกปี อีกด้ วย
การป้ องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย ทังด้
้ วยการให้ ความรู้ และการฝึ กอบรมและ
ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งจากการทํางาน เพื่อจัดทําแผนป้องกันอุบตั ิเหตุ
จากการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนให้ มีการค้ นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้ เกิดอุบตั ิเหตุซํ ้า และมีการรณรงค์ให้ ดําเนินโครงการ
สร้ างจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
• โครงการ NEAR MISS: บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําแผนป้องกันอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน เน้ นการค้ นหาสาเหตุปอ้ งกันมิให้
เกิดอุบตั ิเหตุซํ ้า และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งจากการทํางาน
• โครงการกิจกรรม 5ส. :บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ พนักงานทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบของ
สํานักงาน และบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน
• โครงการสัปดาห์ ความปลอดภัยในการทํางาน : บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่ อง ความ
ปลอดภัยเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ ความรู้ และเป็ นการกระตุ้นพนักงานให้ ตระหนักถึงอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน เช่น
นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางาน ครัง้ ที่ 17 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผา่ นมา
• โครงการจัดฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย :บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยมุ่งเน้ นการให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์ในการปฏิบตั ิงานและวิธีปฏิบตั ิในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
• โครงการวารสาร สานความรู้ ความปลอดภัย : บริ ษัทฯ จัดให้ มีการทําวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ ถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัดทําขึ ้นเป็ นประจําทุกเดือน มีการสื่อสาร
ผ่านทาง Intranet ของบริ ษัทฯ และยังจัดทําเป็ นวารสารแจกให้ กบั พนักงานทัว่ ไป

การอบรมผู้ปฏิบตั ิงานไฟฟ้า
ภายในอาคาร
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โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจําปี 2560

ฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินอัคคีภยั และอพยพหนีไฟ ประจําปี 2560

ฝึ กอบรมดับเพลิงขันต้
้ น
อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ
ในปี 2560 อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ และอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย โดยบริ ษัทฯ ได้ มี
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ และนํามาป้องกันและแก้ ไขเพื่อลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงลดอัตราการหยุด
งานจากการบาดเจ็บด้ วย
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครัง้ )

2558
2559
2560

ชาย
2
1
1

ไม่ หยุดงาน
หญิง
2
2
0

รวม
4
3
1

หยุดงานไม่ เกิน 3 วัน
ชาย
หญิง
รวม
46
26
72
34
17
51
27
16
43

ชาย
14
18
33

หยุดงานเกิน 3 วัน
หญิง
รวม
8
22
21
39
21
54

ช่ องทางการร้ องเรียนและกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนของพนักงาน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยนของพนักงาน และกระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน อีกทัง้
ยังได้ กําหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรี ยน ดังนี ้
ช่ องทางการรับเรื่อง
ผู้ร้องเรี ยนสามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน โดยระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะร้ องเรี ยน พร้ อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ตู้รับข้ อร้ องเรี ยนที่ติดตังอยู
้ ภ่ ายในโรงงาน
2. หน้ าเว็บไซต์ภายในของบริ ษัทฯที่ ซึ่งข้ อมูลการร้ องเรี ยนจะส่งมายังฝ่ ายบุคคลของบริ ษัทฯ โดยตรงเพื่อส่งต่อ
ให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
การดําเนินการเมื่อได้ รับเรื่องร้ องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนที่ได้ รับและแจ้ งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดําเนินการ
สอบสวนข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยนและดําเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะ
ติดตามผลความคืบหน้ าเป็ นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะแจ้ งผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ู
ร้ องเรี ยนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริ ต บริ ษัทฯ จะปกปิ ด ชื่อ ที่อยู่ หรื อ
ข้ อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ
โดยจํากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่านันที
้ ่จะเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับ
ข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐานของ
ผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นทีไ่ ม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตาม
หน้ าที่ที่กฎหมายกําหนด
การจ่ ายค่ าตอบแทนและสวัสดิการแก่ พนักงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงสร้ างความมัน่ คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้ าวหน้ า
ในอาชี พ อย่างเป็ นธรรม และจัด ให้ มีส วัส ดิก ารด้ านต่างๆ สํา หรั บ พนักงานของบริ ษัทฯ ตามที่ กฎหมายกํ า หนด เช่น
ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้ แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทัง้ พนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้ การช่วยเหลือสําหรั บชุดฟอร์ มพนักงาน รวมทัง้ เงิ นช่วยเหลือ
ประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงาน สําหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสําหรับ
บุตรพนักงาน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การคํานึงเรื่ องความเป็ นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือเวลาการปฏิบตั ิงาน ก็เป็ นสิ่งสําคัญที่บริ ษัทฯ
ตระหนักถึง โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พกั อาศัยบริ เวณใกล้ ที่ทํางานจํานวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร
ประกอบด้ วยห้ องพักมากกว่า 1,750 ห้ องพัก พร้ อมด้ วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆอย่างครบครัน
รวมถึงได้ จัดให้ มีสถานรั บเลี ้ยงเด็ก ที่มีมาตรฐานได้ รับใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรั บเลี ้ยงเด็ก เพื่อรองรั บบุตรหลานของ
พนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบตั ิงานด้ วย
การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้ พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ มีทศั นคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนา การ
ดูงาน เพื่อให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริ ษัทฯ เน้ นการเลื่อนตําแหน่งจากภายใน และมีการ
ประเมินผลการทํางาน ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังได้ สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้ นกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
การกําหนดบทบาทหน้ าที่ของพนักงานให้ ชัดเจน การกําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุ งโครงสร้ างเงินเดือน
ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทํางานของพนักงาน ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ จดั การ
ฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะผู้นําพลังกลุม่ หลักสูตรระบบบริ หารคุณภาพ เป็ นต้ น
การฝึ กอบรม
บริ ษัทฯ ได้ ออกแบบและปรับปรุ งหลักสูตรการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทาง
ขององค์กรทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากร ให้ มีความรู้ เฉพาะทาง
ความรู้ ด้านเทคนิค ความรู้ ด้านบริ หาร และความรู้ เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต นอกเหนือจากนัน้ บริ ษัทฯ
ได้ มีการจัดอบรมให้ ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องด้ านการเคารพสิทธิ มนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551
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(ฉบับปรับปรุ งใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้ แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้ มีการ
สัมมนา ดูงาน เพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กบั องค์กรอื่นๆ และนํามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
พัฒนาองค์กร
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีจํานวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทัง้ หมด 840,882 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็ นชั่วโมงการอบรม
พนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 123 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุมทักษะที่จําเป็ น เช่น หลักสูตร
การพัฒนาระดับผู้บริ หาร (Executive Development Program), ผู้บริ หารอาวุโส (Senior Executive Program), ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้ างาน, Defensive Driving, การบริ หารความรั บผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน และหลักการกํากับดูแลกิจการ (CG), การบริ หารความเสี่ยง, หลักสูตรด้ านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น

จํานวนชัว่ โมงในการอบรม (ชัว่ โมง)
ปี 2558*
549,175

ปี 2559
653,676

ปี 2560
840,882

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลข ปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้ อมูลปัจจุบนั
3. เป็ นหลักทรั พย์ คุณภาพที่ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบถึงธรรมาภิบาล และเป็ นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพที่ค่ ูค้าเชื่อถือใน
จริยธรรม
นโยบายการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตังแต่
้ ผ้ ถู ือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า คูส่ ญ
ั ญา ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม ทังยั
้ งส่งเสริ ม
การแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญา ต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ รวมถึงส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขัน้ ตอน
(Business Chain) (รายละเอียดอยูใ่ น คูม่ ือจริ ยธรรมทางธุรกิจ)
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่าระบบการ
บริ หารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและ
การถ่วงดุลอํานาจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิ ความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัทฯ ในระยะยาว
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้ อกําหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
สําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และกําหนดให้ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ หรื อกฎหมาย
ทําให้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ รับผลการประเมินการกํ ากับดูแลกิจการ ตามโครงการ Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้ รับสัญลักษณ์ ของคณะกรรมการบรรษั ทภิบาลแห่งชาติ
จํานวน 5 ดวง ด้ วยคะแนน 91% จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ร่ วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้ รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย, สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ด้ วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็ นเวลา 6 ปี ต่อเนื่อง (2555 - 2560)
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลจากงาน SET Awards 2017 จํานวน 2 ประเภทรางวัล ได้ แก่ รางวัลบริ ษัทจด
ทะเบียนด้ านผลการดําเนินงานดีเด่น และรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น ในบริ ษัทจดทะเบียนฯ ที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้ านบาท
นโยบายกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นสากล โดยกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตนให้ อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ และต้ องไม่มีสว่ นรู้ เห็น ช่วยเหลือ หรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
โดยในปี 2560 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ ก ระทํ า ความผิ ด หรื อ กระทํ า การใดๆ ในลัก ษณะฝ่ าฝื น กฎหมาย
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่กํากับดูแล อาทิเช่น สํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด
นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) ยึดหลักการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจน
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยคํานึงถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่ง ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม อย่างเท่าเทียมกัน โดยกําหนดและเปิ ดเผยแนวทางการส่งเสริ มให้
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน เกิดการปฏิบตั ติ ามไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
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การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ
•

กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุกคน ต้ อ งรั บ ทราบทําความเข้ าใจ และปฏิ บัติ ตามจริ ยธรรมธุรกิ จอย่าง
เคร่ งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อกระทําการใดๆ ที่ขดั ต่อจริ ยธรรมธุรกิจ บริ ษัทฯ จะพิจารณาและดําเนินการ
ตามความเหมาะสม และในกรณีที่การกระทําดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้ อบังคับการทํางานด้ วยแล้ ว บริ ษัทฯ
จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

•

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน มีหน้ าที่ลงนามรับทราบจริ ยธรรมธุรกิจนี ้ เมื่อเข้ าเป็ นพนักงานและเมื่อมี
การเปลีย่ นแปลง

•

ผู้บริ หารและผู้บงั คับบัญชา ต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ และมีหน้ าที่ในการสอดส่อง
ดูแล และส่งเสริ มผู้ใต้ บงั คับบัญชา ให้ ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจที่กําหนด

•

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีหน้ าที่ทบทวน แก้ ไข ปรับปรุง คูม่ ือ
จริ ยธรรมธุรกิ จ ให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ และรายงานสรุ ปผลการประชุม
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ

การรายงานการไม่ ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
•

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าที่ต้องรายงานการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็น
หรื อถูกกดดัน/บังคับให้ กระทําใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ ให้ รายงานต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้บริ หาร
ระดับสูง หรื อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ แล้ วแต่กรณี

•

บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้ อมูลความลับและคุ้มครองผู้ท่ีรายงานเป็ นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ
หากกระทําด้ วยเจตนาดี

นโยบายการปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์ สินของบริษัทฯ
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สนิ ที่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี
สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์ สิทธิ บตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ ที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ไม่ให้
เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ ทรั พย์ สินของกลุ่มบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ และไม่นํา
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งานทุก คน พึ ง หลี ก เลี่ ย งการเปิ ด เผยข้ อ มูล ที่ มี ส าระสํ า คัญ และยัง มิ ไ ด้ เ ปิ ด เผยสู่
สาธารณชน หรื อการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ อย่างเด็ดขาด
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกําหนดที่เกี่ยวกับสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาไม่ว่า
จะเป็ นเครื่ องหมายการค้ า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ านอื่นที่กฎหมายกําหนด อาทิ
เช่น การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้ องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกชนิดจะต้ องผ่านการ
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ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การส่งเสริ มให้ พนักงานตรวจสอบผลงานหรื อข้ อมูลที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานว่าไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น เป็ นต้ น
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ ได้ รับการรั บรองเป็ นสมาชิกโครงการ Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต บริ ษัทฯ มีการจัดการบริ หารความเสี่ยง ในเรื่ องการทุจริ ต คอร์ รัปชัน และกําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีกําหนดสื่อสารให้ แก่พนักงานทุกระดับ ตัง้ แต่
ขันตอนการปฐมนิ
้
เทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผนพัฒนาการรณรงค์เรื่ องการปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัป
ชันไปยังองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ในอนาคตตามลําดับด้ วย ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดําเนินการรณรงค์ ส่งเสริ มให้
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ในกลุ่มบริ ษัทจีเอฟพีที ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตฯ ของบริ ษัทฯ ก่อนดําเนินการ
ส่งเสริ มให้ ค่คู ้ า และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ รายอื่นๆ ร่ วมปฏิบตั ิตามโครงการ Collective Action Coalition : CAC
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชันเป็ นลําดับต่อไป
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
“ห้ ามคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดําเนินการหรื อ
ยอมรั บ การทุจ ริ ต และการคอร์ รั ป ชัน ในทุก รู ป แบบทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม เพื่ อ หาประโยชน์ ใ ห้ กับ ตนเอง
ครอบครัว เพื่อน คนรู้ จกั ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้ สินบน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัว
เงิน โดยนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและการคอร์ รัปชันนี ้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทังภายนอก
้
และภายในที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และจะให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและการคอร์ รัปชันนี ้อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และ
ข้ อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ ของทางบริ ษัทฯ
และข้ อกําหนดของกฎหมาย”
โดยรายละเอียด คํานิยาม ข้ อพึงปฏิบตั ิ ช่องทางการแจ้ ง และการรับเรื่ องร้ องเรี ยนการทุจริ ต และการคอร์ รัปชัน
ปรากฏบนเว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th)
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้ องกับ
การต่อต้ านการแข่งขัน การทําลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้ า เหตุการณ์ เลือกปฏิบตั ิ เหตุทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตลอดจนไม่มี ค่าปรั บ หรื อการถูก ลงโทษที่ ไ ม่ใช่ การปรั บ อัน เนื่ อ งจากการดํ าเนิ น งานไม่ส อดคล้ อ งกับ กฎหมายหรื อ
ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแต่อย่างใด
4. เป็ นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท จี เอฟพีที จํ ากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิ จด้ านความรั บผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility; CSR) ภายใต้ ห ลัก พื น้ ฐานทางจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมต่อ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ทุก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังนํ
้ าหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดําเนินงานทังทางด้
้
าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม อันนําไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน
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ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด หรือ ข้ อร้ องเรียน (Whistle-Blowing Service)
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรั บแจ้ งเบาะแส และ/หรื อข้ อร้ องเรี ย น
ทุกรูปแบบ จากผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ทุกกลุม่ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
•

ติดต่ อกรรมการอิสระ
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

•

ติดต่ อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

•

independentdirectors@gfpt.co.th
0 2473 8398
กรรมการอิสระ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุ งเทพฯ 10150
bod@gfpt.co.th
0 2473 8398
กรรมการบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุ งเทพฯ 10150

ติดต่ อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ :
โทรสาร :
ทางไปรษณีย์ :

cg@gfpt.co.th
0 2473 8398
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุ งเทพฯ 10150

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรื อช่องทางอื่นใด ที่ได้ รับแจ้ งเบาะแส
หรื อรับเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ จากผู้มีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทฯ จะทําการพิจารณาเบื ้องต้ นว่า เรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนเข้ าข่ายประเภท
ใด หากเรื่ องที่ร้องเรี ยนเกี่ยวข้ องกับหลักธรรมาภิบาล และจริ ยธรรมการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน จะดําเนินการรวบรวมข้ อมูลเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการพิจารณาดําเนินการ รวบรวม
หลักฐาน สืบค้ นข้ อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่ องนันๆ
้ ต่อไป หรื อหากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวเข้ าข่ายการกระทําผิด ทุจริ ต
(Fraud) หรื อ คอร์ รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่ องจะดําเนินการประสาน เสนอเรื่ องให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ร่วมดําเนินการ และนําเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
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การมีส่วนร่ วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ ดาํ เนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สรุ ปได้ ดังนี ้
1. ส่ งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ
บริ ษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็ นเสาหลักของสังคมที่ดีในวันหน้ า” ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงตระหนักถึงความสําคัญ
ของเด็กและเยาวชน นอกจากการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ สินค้ าไก่ปรุ งสุกของบริ ษัทฯ และการมอบทุน พร้ อม
อุปกรณ์ทางการศึกษาให้ แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นโครงการสนับสนุนเพื่ออาหารกลางวันเลี ้ยงเด็กนักเรี ยน โรงเรี ยน
ละมูลรอดศิริ จ.สมุทรปราการ เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชี วิตนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในพืน้ ที่ใกล้ เคียง และโครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่มบริ ษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงานที่ดีอย่างยิ่งแล้ ว
บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มกิจกรรมทางด้ านสังคมทังชุ
้ มชนโดยรอบและชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้ นเรื่ องการพัฒนาความรู้ ของ
เยาวชนให้ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้ เยาวชนกล้ าแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์ ผ่านโครงการ
ต่างๆ รวมจํานวนทังสิ
้ ้น 59 กิจกรรมดังเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรี ยนต่างๆ รวม 27 แห่ง และกิจกรรม
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้ านต่างๆ เช่น โครงการ "สองล้ อสร้ างอนาคต จาก GFPT สูน่ ้ อง ปั นฝั น ปั่ นไปโรงเรี ยน"โรงเรี ยนละมูลรอดศิริ, กิจกรรรมเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กิจกรรมการทําอาหารเลี ้ยงเด็กสถานรับเลี ้ยงเด็กมานา, บริ จาคอุปกรณ์ติดตังปั
้ ม้ นํ ้าให้ โรงเรี ยนบ้ านหนองหญ้ าวัว อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่ประสพภัยนํ ้า
ท่วม, บริ จาคเพื่อสมทบทุนสร้ างอาคารเวทีถาวรเพื่อประโยชน์ทางด้ านการศึกษา โรงเรี ยนบ่อทองวงษ์ จนั ทร์ วิทยา เป็ นต้ น
2. สร้ างสังคมที่ดี หนึ่งในภาระกิจที่สาํ คัญ
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท และทุรกันดาร และผู้ที่ได้ รับผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ิต่างๆ และมีนโยบายส่งเสริ มให้ คณ
ุ ภาพชีวิตชุมชน ทังชุ
้ มชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล มีความเป็ นอยู่ที่ดี มีการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม จึงมีการดําเนินการต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บริ ษัทฯ จัดทําขึ ้นเอง และ/หรื อ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
การกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่บริ ษัทฯ มีสว่ นร่ วมกับชุมชนนัน้ มีการพูดคุย และรับฟั งความคิดเห็นจาก
ชุมชน เพื่อให้ เข้ าใจถึงความต้ องการและผลกระทบที่ชุมชนได้ รับจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ยังมีการจัด
กิจกรรมที่เป็ นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมที่ได้ ทําร่ วมกับชุมชน เพื่อให้ ชุมชนและสังคมมีสภาพแวดล้ อมที่ดีขึ ้น โดยในปี 2560
บริ ษัทฯ มีการจัดกิ จกรรมรวมทัง้ สิ ้น 66 กิ จกรรม ดังเช่น ร่ วมกิ จกรรมปลูกป่ า, สมทบทุนและบริ จาครถเข็น "โครงการ
ล้ อเลื่อนเพื่อคนพิการ" เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ด้อยโอกาส-มูลนิธิคนพิการไทย, สนับสนุนโครงการจัดการผักตบชวาริ ม
คลองสําโรง ร่วมกับประธานชมรมอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมริ มคลองสําโรง, กิจกรรมบริ จาคโลหิต เป็ นต้ น
3. ทํานุบาํ รุ งศาสนา และวัฒนธรรมไทย
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นสถาบันทางสังคมที่สาํ คัญซึง่ มีอิทธิพลในการกําหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรม
อันเป็ นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็ นศูนย์รวม และเป็ นที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ จึงให้ ความสําคัญกับการมุ่งมัน่ ส่งเสริ มและทํานุบํารุ งพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้ านทํานุบํารุ งศาสนา และวัฒนธรรมไทย และร่ วมกิจกรรมผ่านหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทังสิ
้ ้น 49 กิจกรรม
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมวันเด็ก

ตัวอย่างภาพกิจกรรมประจําปี ของพนักงานที่ร่วมใจกันบริ จาคโลหิต และการบริ จาคช่วยผู้ประสบภัยพิบตั ิตา่ งๆ

ตัวอย่างภาพกิจกรรมปลูกป่ า

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนา
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5. เป็ นธุรกิจคุณภาพที่มีการดําเนินงานที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
นโยบายสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุถึงปรัชญา บริ ษัทฯมุง่ เน้ นผลิตและบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติตลอดดจนผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อม ภายใต้ บริ บทของบริ ษัทฯ จึงแสดง
เจตจํานงที่จะบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมไว้ ดังนี ้
“ลดการใช้ ทรัพยากร ปกป้องสิง่ แวดล้ อม ปฏิบตั ิตามขัอผูกมัดบังคับ
ร่วมสร้ างจิตสํานึกรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายการส่ งเสริมให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์ กรใช้ ทรั พยากรอย่างมีประสิทธิ ภ าพ
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงสื่อสาร ให้ ความรู้ สนับสนุนและสร้ างจิตสํานึกแก่พนักงาน รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ในการบริ หารการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ กําหนดโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านสิ่งแวดล้ อม เพื่อผลักดันการดําเนินการตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิ ภาพ กําหนดให้ ทกุ หน่วยงานต้ องดําเนินงานตามบทบาทหน้ าที่และตามกฎหมายกําหนด จาก
นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิด้านสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO14001 โดยบริ ษัทฯ ตรวจประเมินอิสระ
ด้ านการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้ มีการสื่อสารถึงการดําเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐาน
สิง่ แวดล้ อมผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ทังภายในองค์
้
กรและสูส่ าธารณชนภายนอก
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เพราะถือเป็ นต้ นทุนและ ต้ น
ทางที่สําคัญของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่ วมบรรเทาผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม และการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้ วย ดังเช่น โครงการลดปริ มาณขยะจากถุงพลาสติก ซึง่ เป็ นโครงการรณรงค์ให้ เกิด
ความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานขันตอนการบรรจุ
้
สินค้ า เพื่อลดต้ นทุนที่สิ ้นเปลืองและปริ มาณขยะ
จากถุงพลาสติกได้
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โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการปรับแผนการผลิต จึงส่งผลให้ ปริ มาณขยะถุงพลาสติกที่ใช้ ในกระบวนการผลิต
ทรัพยากรนํา้

ทรัพยากรนํ ้าเป็ นสิง่ สําคัญในกระบวนการผลิตเนื ้อไก่แปรรูป บริ ษัทฯ ได้ มีแบบแผนการกําหนดปริ มาณการใช้ นํ ้า
อย่างเหมาะสมในทุกขันตอนการผลิ
้
ต มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ นํ ้าเพื่อนํามาวิเคราะห์และวางแผนควบคุม
การใช้ นํ ้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุ งกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจยั และพัฒนาวิธีการ ระบบ หรื อเทคโนโลยี
การผลิต เพื่อลดปริ มาณการใช้ นํ ้า หรื อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ
โดยในการใช้ นํ ้าเพื่อการผลิตและการอุปโภคของบริ ษัทฯ มีการใช้ นํ ้าทังจากนํ
้
้าประปาและนํ ้าบาดาล โดยบริ ษัทฯ
ได้ รับใบอนุญาตใช้ นํ ้าบาดาลจากสํานักควบคุมกิจการนํ ้าบาดาล กรมทรัพยากรนํ ้าบาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ในปริ มาณรวมวันละไม่เกิน 3,360 ลูกบาศก์เมตร สามารถแสดงเป็ นสัดส่วนการใช้ นํ ้าจากแหล่งนํ ้าต่างๆ ประจําปี 2560
ดังนี ้

ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีปริ มาณการใช้ นํ ้าจํานวน 2.006 ล้ านลูกบาศก์ เมตร ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.49 จากปี ก่อน
เนื่องจากมีปริ มาณผลผลิตที่เพิ่มขึ ้น ทําให้ มีการใช้ นํ ้าในกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
พลังงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์ พลังงานมาอย่างต่อเนื่องมีระบบ
การจัด เก็ บ ข้ อ มูล การใช้ พ ลัง งานของกระบวนการผลิ ต เพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการควบคุม การใช้ พลัง งาน
ขณะเดียวกันยังได้ ออกแบบเครื่ องจักรอุปกรณ์และกระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ พลังงานน้ อยที่สดุ
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รณรงค์ และส่งเสริ มการประหยัดพลังงานทางอ้ อม อาทิ การใช้ หลอด LED 120 วัตต์
ทดแทนหลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์ ในห้ องเก็บสินค้ าและในสายการผลิต, เปลีย่ น Compressor Mycom N160LUD เป็ น
รุ่ น Mycom N160VLD เพื่อให้ ระบบทําความเย็นให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น, การใช้ ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (หรื อ
VDO Conference) และมีการควบคุมปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยการลดค่าไฟฟ้าในโรงงาน ซึ่งจะช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้ จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้ วย
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าจํานวน 63.74 ล้ านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.67 จากปี ก่อน ซึง่ ปริ มาณ
การใช้ ไ ฟฟ้า เพิ่ มขึน้ เนื่ อ งจากมี ปริ ม าณการผลิต ที่ เพิ่ ม ขึน้ ทํ า ให้ ป ริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้าในระบบการทํ า ความเย็ นและ
กระบวนการผลิตเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ซึ่งร้ อยละ 71 ใช้ ในระบบทําความเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้ า และร้ อยละ 17 ใช้ ใน
กระบวนการผลิต โดยบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการเปลี่ยน Compressor จากรุ่ น N160LUD เป็ นรุ่ น Mycom N160VLD
เนื่องจาก Compressor รุ่ น N160LUD มีการใช้ งานมา 25 ปี ประสิทธิ ภาพการทํางานจึงลดลง ส่งผลให้ การใช้ พลังงาน
ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น เมื่อทําการเปลี่ยน Compressor Mycom N160VLD ทําให้ ประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ ้น ซึ่งจะช่วยให้ การ
ใช้ พลังงานไฟฟ้าในระบบทําความเย็นในปี ตอ่ ๆ ไปลดลง

การอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานด้ านพลังงาน เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพ และประโยชน์สงู สุด โดยกําหนดให้ การอนุรักษ์ พลังงานเป็ นส่วนหนึง่ ของการดําเนินงานบริ ษัทฯ ดําเนินการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้ เหมาะสมกับธุรกิจ กําหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละปี และสือ่ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง โดยถือว่าการอนุรักษ์ พลังงานเป็ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้บ ริ ห ารและพนักงานทุกคน ที่ ต้ อ งร่ ว มกัน กํ าหนดมาตรการ และให้ ค วามร่ ว มมื อในการปฏิ บัติตาม
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ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน อีกทัง้ บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนทรัพยากร
ด้ า นบุค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นฝึ ก อบรม และอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พัฒ นางานด้ า นการจัด
การพลังงาน และให้ มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนดําเนินงานด้ านพลังงานเป็ นประจําทุกปี
การจัดการมลพิษและของเสีย
มลพิษทางอากาศ
บริ ษัทฯ มีระบบกํ าจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่า
ที่ปล่อยออกสูภ่ ายนอกให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทําการตรวจวัด
ปี ละ 2 ครั ง้ โดยในปี 2560 ผลการตรวจวัดปริ มาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทัง้ ปริ มาณฝุ่ น ไนโตรเจนออกไซด์
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ คาร์ บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน พบว่ามีปริ มาณตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่
กฎหมายกําหนดไว้ ทงหมด
ั้
ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ณ จุดการตรวจสอบต่างๆ
ปริ มาณฝุ่ น
(mg/m3)

ซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ (ppm)

ไนโตรเจน
ออกไซด์(ppm)

คาร์ บอนมอนอกไซด์ ค่าความทึบแสง
(ppm)
(%)

ผลทดสอบ

2.674 –
128.983

2.845 – 5.083

10.523 –
38.592

0.709 – 471.698

5.9 – 6.4

ค่ามาตรฐาน

320.00

60.00

200.00

690.00

10.00

มลพิษทางนํา้
บริ ษัทฯ มีการควบคุมระบบบําบัดนํ ้าเสียให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายกําหนด รวมถึงมี
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการบําบัดนํ ้าเสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพนํ ้าทิ ้งก่อนปล่อยออก
สูภ่ ายนอก โดยมีการใช้ ระบบการบําบัดนํ ้าเสีย คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated Sludge
(AS) เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพนํ ้าทิ ้งที่เป็ นไปตามกฎหมายกําหนดและไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี ้ ยังให้
ความสําคัญกับการนํานํ ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ วหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ แต่เนื่องด้ วยมีกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร และข้ อกําหนดของลูกค้ า จึงทําให้ มีขีดจํากัดในการนํานํ ้ากลับมาใช้ ใหม่ โดยปริ มาณนํ ้าเสียที่
เกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริ โภคต่อวันเฉลีย่ อยูท่ ี่ 3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึง่ ระบบบําบัดนํ ้าเสียที่บริ ษัท
ฯ มีอยูม่ ีความสามารถรองรับนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นต่อวันได้ ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริ มาณนํ ้าทิ ้งที่ผา่ นการบําบัดและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนํ ้าทิ ้งจะถูกปล่อยออกเป็ นปริ มาณเฉลี่ย 3,000-3,500 ลูกบาศก์ เมตร / วัน และปริ มาณนํ ้าทิ ้งที่นํา
กลับมาใช้ ใหม่เฉลีย่ 100-200 ลูกบาศก์เมตร / วัน
มลพิษทางเสียง
บริ ษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพื่อวัดระดับความดังเสียง
จากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด ดําเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 ผลการตรวจวัดระดับ
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ความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่
กฎหมายกําหนดไว้ ทงหมด
ั้

บริ เวณหน้ าโรงงาน
บริ เวณหลังโรงงาน

ระดับความดังเสียง
เฉลีย่ 24 ชม. (Leq)
67.0
65.1

ค่ ามาตรฐาน
70.0
70.0

ระดับเสียงรบกวน
(dBA)
9.7
6.6

ค่ ามาตรฐาน
10.0
10.0

ของเสีย
บริ ษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายกําหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื อ้ น
สิ่งแวดล้ อมตังแต่
้ การจัดเก็บ การขนส่ง และการกําจัด อีกทังมี
้ ระบบบริ หารจัดการของเสียอันตราย การคัดแยกของเสีย
ในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงการจัดทําระบบการจัดการภายใน บัญชีปริ มาณของเสียที่เกิดขึ ้นในแต่ละเดือน การรวบรวม
จัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปกําจัดโดยผู้ที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ ทงระบบงาน
ั้
อาทิ
• ขยะอันตราย ได้ แก่ Solvent ใช้ แล้ ว,หลอดไฟเสื่อมสภาพ,ภาชนะปนเปื อ้ น และนํ ้ามันหล่อลื่นใช้ แล้ ว ส่งกําจัดกับ
บริ ษัทที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
• ขยะทัว่ ไป(ไม่อนั ตราย) เช่น ถุงพลาสติก,กระดาษ,เศษเหล็กและเศษสแตนเลส ส่งกําจัดกับบริ ษัทที่ได้ รับอนุญาต
ตามกฎหมาย เพื่อนําไปรี ไซเคิล
โดยสามารถสรุปปริ มาณนํ ้าหนักรวมของขยะ สิง่ ปฎิกลู ของเสียอันตราย และที่ไม่อนั ตราย สําหรับปี 2560 ได้ ดงั นี ้
รายการ
กากแป้ง, แป้งเสือ่ ม
เศษเหล็ก
เศษสแตนเลส
เศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทกระดาษ
ถุงพลาสติกใช้ แล้ ว (ใส่เศษไก่ )
นํ ้ามันพืชเก่า
กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ ้าเสีย
นํ ้ามันหล่อลืน่ พร้ อมภาชนะบรรจุ
Lab Waste
ภาชนะปนเปื อ้ น
หลอดไฟเสือ่ มสภาพ

ปริมาณ (ตัน)
292.50
4.68
67.88
590.91
1,157.83
928.40
19,243.93
20.80
0.61
2.02
0.47

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายในเรื่ องการปล่อยมลพิษและของเสีย หรื อการเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจากการดําเนินธุรกิ จ รวมถึงไม่ได้ ต้องโทษปรั บจากการละเมิดกฎหมายและข้ อบังคับด้ าน
สิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 123

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

11. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายใน เพราะเป็ นสิง่ สําคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจ
ต่อฝ่ ายบริ หาร ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ โดยรวม บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเป้าหมายและแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่จะช่วยให้ ฝ่ายบริ หาร
สามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิ ผลเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ และมุ่งเน้ นให้ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ทํ า หน้ า ที่ ดูแ ลระบบควบคุม ภายใน ให้ มี ค วาม
เหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ติดตามการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการทํารายการเกี่ยวโยง เพื่อช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินไม่ให้ รั่วไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบตั ิงานภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีสายงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
สาระสําคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ได้ กาํ หนดไว้ มีดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ กําหนดภาระหน้ าที่อํานาจการดําเนินการของผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออกจากกันเพื่อให้ เกิดการ
ตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม ทังยั
้ งทําให้ เกิดความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน และป้องกันการกระทําที่ไม่สจุ ริ ต
กําหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในแต่ละธุรกรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก
2. บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและนโยบายการรั กษาความปลอดภัย ด้ า น
IT(Information Technology) เพื่อให้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ อง สมบูรณ์ ทันสมัย และมีข้อมูลอย่า ง
เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท
3. บริ ษัทฯ ได้ ติดตามผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ เป็ นประจําทุกไตรมาส ในกรณีที่ผล
การดําเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ ทางผู้บริ หารจะมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําให้ ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมายและจัดทําข้ อเสนอแนะ เพื่อหา
แนวทางแก้ ไข และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมสําคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดําเนินการไปในระหว่างปี 2560 ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจํางวดบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้ นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน
2. สอบทานการเข้ าทํารายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่มีกบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2560

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 124

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

3. สอบทานความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งสํานัก
ตรวจสอบภายในได้ ดําเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายใน
4. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
5. สอบทานการเข้ าทํารายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับ รายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560 ว่าเหมาะสม โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศไว้
6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ เพื่อให้ แน่ใจว่าสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ กําหนดไว้
7. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน รวมทังกํ
้ าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนินงานของบริ ษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
8. สอบทานความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงานการสอบบัญชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังค่
้ าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้ อมูล
เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ได้ อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันได้ อย่างเต็มที่ รวมทังความเห็
้
นต่อระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยูข่ องบริ ษัทฯ
10. สอบทานกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยมีความถี่ใน
การสอบทานกฎบัตรปี ละ 1 ครัง้
จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ จดั
ให้ มีและดํารงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล ซึ่งสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมี
เหตุผลว่า งบการเงินของบริ ษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และได้ จัดทําขึน้ โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ การเข้ าทํา
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผล สําหรับรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ
เป็ นรายการที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป เป็ นไปตามหลักการที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่
มิใช่ธุรกิจปกติหรื อที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการเหล่านี ้ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจําปี การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามที่เป็ นสาระสําคัญ โดยในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับ
มอบหมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ขอบเขตระบบการควบคุมภายใน ดังนี ้
• การควบคุมสภาพแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยมี
โครงสร้ างองค์กรและสายงานที่ชดั เจนเหมาะสมรวมทังกํ
้ าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี ้วัดผลสําเร็ จ (Key
Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับเป้าหมาย
ของบริ ษัทฯ กําหนดให้ มีค่มู ือในการปฏิบตั ิงานของทุกระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังปลูกฝั งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ
ตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยกําหนดให้ มีจริ ยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร
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และพนักงานของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ มีการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน มีการอบรมให้ ความรู้ แก่
พนักงานเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมีความโปร่งใส เป็ นธรรม ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
• กิจกรรมการควบคุม บริ ษัทฯ ได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงานอย่าง
ชัดเจน และมีค่มู ือ/ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างของบริ ษัทฯ และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
รวมทังมี
้ การสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ คู่มืออํานาจดําเนินการและคูม่ ือการ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
และการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ
• ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้ อมูล ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมี
มาตรฐาน เพื่อให้ ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้ อง และเป็ นปั จจุบนั โดยบริ ษัทฯ ได้ นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
และมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ความปลอดภัยของข้ อมูล เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน และการนําข้ อมูลที่สําคัญไปใช้ ใน
การบริ หารจัดการข้ อมูลของผู้บริ หาร หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ มีความครบถ้ วนถูกต้ องอย่างเพียงพอภายในเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทังมี
้ การจัดให้ มีระบบ Intranet เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสาร
ภายในบริ ษัทฯ ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบคําสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน รวมทังข่
้ าวสารต่างๆ ได้ อย่าง
ทัว่ ถึง
• การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน
เช่น ด้ านบัญชีและการเงิน การปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย / กฎระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ดูแลทรัพย์สนิ โดยมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ
• การตรวจสอบภายในของบริ ษัท บริ ษัทฯ มีการตรวจสอบ และวัดผลประสิทธิ ภาพการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ รวมทังมี
้ การตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน และป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรื อการทุจริ ตคอร์ รัปชัน มีการยกตัวอย่างพร้ อมคําอธิ บายกรณี เรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจ
นําไปสูเ่ รื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน และกําหนดมาตรการป้องกันไว้ ชดั เจน นอกจากนี ้ในแต่ละหน่วยงาน จะมีที่ปรึกษา
ด้ านการควบคุมของหน่วยงาน เพื่อทําการตรวจประเมินภายในของหน่วยงานเอง โดยผลการประเมินของ
หน่วยงาน จะมีการรายงานอย่างเป็ นทางการต่อฝ่ ายบริ หารของหน่วยงานนัน้ เพื่อพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
แก้ ไข และติดตามผลการปฏิบตั ิงานต่อไป
จากขอบเขตระบบการควบคุม ภายในข้ า งต้ น นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มี ก ารนํ า เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 60 ที่ผา่ นมา พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในบริ ษัทฯ ซึง่ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในร่ วมกับการสอบทานข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้ ว มี
ความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ จากการที่ผ้ บู ริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบ
หรื อ โดยไม่มีอํ านาจ มี แ นวทางการบริ หารทรั พยากรบุคคล ที่ ส อดคล้ องกับ มาตรการป้อ งกันการทุจริ ตคอร์ รั ปชัน มี
มาตรการการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้ สินบนเจ้ าหน้ าที่รัฐ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ บุค คลที่ มี อ าจมี ความสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จอย่างเพี ย งพอแล้ ว เนื่ อ งจากมี การตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลความเพี ย งพอของระบบการควบคุม ภายในเป็ น ประจํ า ทุก ปี ตามรู ป แบบและข้ อ กํ า หนดที่ สํ า นัก งาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ กําหนดไว้ รวมถึงตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริ ต พ.ศ. 2542 (แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) ทังนี
้ ้
ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายในได้ มีการสอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าหน่วยงานเหล่านันมี
้ การปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ และ
ในกรณี พบข้ อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญจะมีการรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งทราบและพิจารณาสัง่ การแก้ ไข
นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงิ นรายไตรมาสและ
ประจําปี 2560 ได้ ทําการประเมินและให้ ความเห็นเกี่ยวกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยในรอบปี 2560 ไม่พบข้ อบกพร่อง ที่
เป็ นสาระสําคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการแต่งตัง้ นายธี ระศักดิ์ เปี่ ยมสุภัคพงศ์ ให้ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบ
ภายใน ในธุรกิ จมาเป็ นระยะเวลานาน อีกทัง้ เคยเข้ ารั บการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบัติงานด้ า นการ
ตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้ าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี รวมถึงการผ่านขันตอนการ
้
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ทําหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว จึงเห็นว่ามีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวได้ เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ยังคงให้ ความสําคัญต่อข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลเพิ่มยิ่งขึ ้น เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของ
บริ ษัทฯ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
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12. การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการจัดการบริ หารความเสี่ยงเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเป็ น
สิ่งสําคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ โดยรวม บริ ษัทฯ ได้ กําหนด
เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่จะ
ช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ และมุ่งเน้ น
ให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่งสายงาน โดยมีกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดทํานโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบตั ิไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีระบบการจัดการฝึ กอบรมให้ ความรู้ ทกั ษะในการปฏิบตั ิงานแก่พนักงาน
เพื่อให้ พนักงานได้ เกิ ดความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ ยังจัดให้ มีค่มู ือพนักงาน
กําหนดระเบียบวินยั ของพนักงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการบริ หารและจัดการความเสีย่ ง โดยฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้วิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยงให้ แต่ละฝ่ ายงานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ฝ่ายต่างๆ ใช้
เป็ นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลดความเสี่ยง รวมทัง้
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น ผลการปฏิบตั ิงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริ หารทรัพยากรของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งทําหน้ าที่ดแู ลการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ให้ มีความเหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง ให้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ติดตามการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และประเมินประสิทธิ ภาพการดําเนินงาน การจัดการบริ หารความเสี่ยง โดยนํา
กรอบแนวทางของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway CommissionEnterprise Risk Management) และกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ว ทัง้ องค์ ก ร มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯเกิ ด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากที่สดุ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมสําคัญที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ ดําเนินการไปในระหว่างปี 2560 ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณากําหนดกรอบนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความ
เบี่ยงเบนของระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้ อมจัดทํากฎบัตรการบริ หารความเสีย่ ง
2. สือ่ สารนโยบายและแนวทางการจัดการบริ หารความเสีย่ งและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน แก่ทกุ
หน่ว ยงานในองค์ ก ร ในฐานะ Risk Owner พร้ อมจัด ให้ มีก ารประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความเสีย่ ง (Key Risk Indicators)
3. ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้ อมเสนอแนวทาง
ป้องกันและวิธีลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยง รวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบและแผนการปฏิบตั ิ โดยให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งอย่าง
สมํ่าเสมอ
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ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรการบริ หารความเสี่ยง ให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ เป็ น
ประจําทุกปี

สําหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ได้ แบ่งความเสีย่ งที่อาจส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจโดยตรง ออกเป็ น
7 ด้ าน ได้ แก่
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็ นความเสีย่ งในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่สาํ คัญของบริ ษัทฯ ซึง่
อาจเกิ ดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้ องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้ างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบตั ิตามแผน และสภาพแวดล้ อม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามในด้ านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
องค์กรอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้
2. ความเสี่ยงด้ านการดําเนินงาน (Operational Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานทุกๆ ขันตอน
้
โดยครอบคลุมถึงปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบตั ิงานขององค์กรได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินงานที่ชดั เจน รวมถึงมีมาตรการใน
การดูแลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปอย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้ อมในเรื่ องงบประมาณ
ปั ญหาทางการเงิน รวมทังความเสี
้
่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริ ษัทฯ ได้
คํานึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้ เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของ
บริ ษัทฯ ได้ และความเสีย่ งที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ ษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงิน
ทังในรู
้ ปของสกุลเงินท้ องถิ่น และเงินตราต่างประเทศ โดยบริ ษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินสําหรับรองรับสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น รวมทังยั
้ งใช้ เครื่ องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง เช่น
Forward Contract เป็ นต้ น
4. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้ หรื อกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่มีอยูไ่ ม่เหมาะสม หรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
การปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่
สําคัญ โดยได้ มีการดูแลและตรวจสอบให้ มีการดําเนินการให้ สอดคล้ องและเป็ น ไปในแนวทางตามกฎระเบีย บและ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
5. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย (Hazard Risk) เป็ นความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบในด้ านความปลอดภัย ใน
ชี วิตของพนักงาน และทรั พย์ สินขององค์ กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทงั ้ จากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มี
นโยบายและ มาตรการด้ านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลเสียหาย
ต่อบริ ษัทฯ ได้
6. ความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน นับเป็ นปั ญหาและอุปสรรคที่สําคัญที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงให้ ความสําคัญต่อการส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่ อง
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตควบคูก่ บั แนวทางการบริ หาร การพัฒนาการเรี ยนรู้และเข้ าใจถึงปั จจัยที่เป็ นต้ นเหตุของการทุจริ ตได้ แก่
ความไม่ซื่อสัตย์ โอกาส และแรงจูงใจภายในบริ ษัทฯ เพื่อเข้ าถึงแนวทางการป้องกันและตรวจสอบ
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7. ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) เป็ นความเสี่ยงที่สง่ ผลกระทบเชิงลบต่อ
การปฏิบตั ิงาน อันส่งผลต่อองค์กร ที่บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อระบบการบริ หารความเสี่ยงด้ าน IT โดยให้ มีการรักษา
ความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีมาตรฐาน รวมถึงมีความพร้ อมในการรับมือกับความเสี่ยงด้ านภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึง
ได้ มีแผนสํารองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และการกระตุ้นให้ พนักงานมีความรู้ เรื่ องภัย
คุกคามและมีความระมัดระวังการใช้ งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว
จากความเสีย่ งตามที่กล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้
จัดให้ มีและดํารงรักษาไว้ ซงึ่ การจัดการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่าง
มีเหตุผลว่า งบการเงินของบริ ษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และได้ จดั ทําขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ สําหรับในด้ าน
การลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ได้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประกอบการขออนุมตั ิจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องทุกครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยง ในด้ านการลงทุนต่างๆ
ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมีการติดตามการดําเนินงานบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ โดย
ในทุกระดับจะมีการรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประจํา เพื่อให้ ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทังกํ
้ าหนดให้ มีการทบทวนความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์เป็ นประจําทุกปี
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีความเห็นว่า จากการปฏิบตั ิงานด้ วยความมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ของ
ผู้บริ หารระดับสูงและพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทฯ จะสามารถเจริ ญเติบโตอย่างน่าพอใจ อันจะทําให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสียที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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13. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีการตกลงเข้ าทํารายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการตามธุรกิจปกติ
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน โดยให้ ฝ่ายจัดการมีอํานาจเข้ าทํารายการระหว่าง
กันที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ฝ่ ายจัดการสามารถทําธุรกรรมดังกล่าว ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยใช้ ราคาที่ยตุ ิธรรม เหมาะสม เสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทํารายการระหว่างกันนัน้ บริ ษัทฯ จะยึดแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับการทํารายการอื่น ๆ
ทัว่ ไป โดยมีการกําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิอนุมตั ิตามวงเงินที่กําหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้ าที่
เป็ นผู้สอบทาน การทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ น
ประจําทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวมเป็ น
สําคัญ ซึ่งมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น ในปี 2560 นัน้ เป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสม
ซึ่งได้ ผ่านการอนุมตั ิจากการฝ่ ายจัดการหรื อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนทํารายการ ทังนี
้ ้ สําหรับงวดบัญชีรายปี สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานแล้ วและมีความเห็นว่า
รายการระหว่างกัน เป็ นไปในทางการค้ าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ
การทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษัทในอนาคต จะเป็ นรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามกฏข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานกํากับดูแลอื่นในเรื่ องรายการระหว่างกันอย่าง
เคร่งครัด และคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม ในเงื่อนไขทางการค้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ได้ รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การทํา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในอนาคตจะต้ องเป็ นไปตามมาตรการหรื อขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
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รายการระหว่ างกันในปี ปั จจุบันและปี ที่ผ่านมา
ในปี 2560 และ 2559 บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมีการทํารายการระหว่างกัน ตามที่ได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 5. รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จํากัด /
มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

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

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จํากัด /
มีผ้ บู ริหารร่วมกัน
3. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม จํากัด /
มีผ้ บู ริหารร่วมกัน
4. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า จํากัด/
มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

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

5. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ จํากัด/ 1. รายได้ อื่น
มีผ้ บู ริหารร่วมกัน
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้ จา่ ย
6. Nichirei Food Inc. /
1. ขาย
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยเป็ นผู้ถือหุ้นราย
2. รายได้ อื่น
ใหญ่ของบริษัทร่วม
7. KEYSTONE FOODS(AP) LTD. /
1. ขาย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทร่วม โดยมี
บริษัทใหญ่ร่วมกับบริษัทร่วม
8. บริษัท สุรพลฟูด้ ส์ จํากัด (มหาชน) /
1. ขาย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทร่วม โดยเป็ น
ผู้ถือหุ้นของ บจก.สุรพลนิชิเร ฟูด้ ส์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สําหรับปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
530.39
767.41
0.60
0.42
22.20
7.92
17.82
2.11
75.46
1.12
2.62

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สําหรับปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2559
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
569.77
734.31
0.45
0.42
36.42
7.97
17.87
2.47
74.14
1.09
2.59

-

0.02
0.48

-

-

-

0.48
5.06

-

2,021.79

-

1,437.81

1.34
0.36
0.05
1,549.64
0.02

1.34
0.36
0.05
1,549.64
0.02

3.13
0.36
0.03
1,082.60
0.65

3.13
0.36
0.03
1,082.60
0.65

869.31

869.31

866.57

866.57

1.29

1.29

1.25

1.25

-

-

เหตุผลและความจําเป็ น
ของการทํารายการ /
เงื่อนไขการกําหนดราคา
เป็ นบริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า สํ า นั ก งาน /
กําหนดราคาโดยผู้ประเมินอิสระ
เป็ นบริ ษัทที่ขายไก่เนื ้อ /
กํ า หนดราคาตามสัญ ญา โดยอิ ง ราคา
ตลาด
เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การเช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ าง /กําหนดราคาตามสัญญาที่ตกลง
เป็ นบริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ ทํ า
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ /
กําหนดราคาตามสัญญาที่ตกลง
เป็ นบริ ษั ท ที่ มี ค วามชํ า นาญด้ านการ
จัดหาวัตถุดิบข้ าวโพดในการผลิตอาหาร
สัตว์ / กําหนดราคาตามราคาตลาด
เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การเช่าที่พกั /
กําหนดราคาตามราคาตลาด
เป็ นบริ ษั ท ที่ ซื อ้ สิ น ค้ าเนื อ้ ไก่ แ ปรรู ป /
กําหนดราคาตามราคาตลาด
เป็ นบริ ษั ท ที่ ซื อ้ สิ น ค้ าเนื อ้ ไก่ แ ปรรู ป /
กําหนดราคาตามราคาตลาด
เป็ นบริ ษัทที่ซื ้อสินค้ าเนื ้อไก่ /
กําหนดราคาตามราคาตลาด
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

9. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน /
กรรมการและผู้ถือหุ้นและบุคคลซึง่ มี
ความเกี่ยวข้ องกับกรรมการและผู้ถือหุ้น

1. ดอกเบี ้ยจ่าย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สําหรับปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2560
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
35.49
86.21

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สําหรับปี สิน้ สุด
เหตุผลและความจําเป็ น
31 ธันวาคม 2559
ของการทํารายการ /
(ล้ านบาท)
เงื่อนไขการกําหนดราคา
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
32.26
89.18
ตามรายงานประชุ ม วิ ส ามั ญ ค รั ้ง ที่
1/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 มีมติ
อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย รับความ
ช่ว ยเหลื อทางด้ า นการเงิ น จากบุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ องเพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งให้ กั บ
บริ ษั ท ฯ วงเงิ น กู้ ยื ม ไม่ เ กิ น 2,000 ล้ า น
บาท อัต ราดอกเบี ย้ ไม่เกิ น ร้ อยละ 5.50
ต่อปี ครบกําหนดชําระ มกราคม 2567
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
14.ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559

ปี 2558
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

592.49

3.96

310.87

1.92

736.26

4.24

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

1,026.63

6.85

932.66

5.77

1,013.27

5.83

สินค้ าคงเหลือ

3,173.50

21.19

3,653.33

22.61

3,608.19

20.78

16.27

0.11

18.15

0.11

14.10

0.08

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

4,808.89

32.11

4,915.01

30.41

5,371.82

30.93

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

2,126.56

14.20

2,448.75

15.15

2,671.77

15.39

ไก่ปยู่ ่าพันธุ์

98.82

0.66

121.18

0.75

110.83

0.64

ไก่พ่อแม่พนั ธุ์

386.89

2.58

406.78

2.52

366.22

2.11

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

346.73

2.32

360.42

2.23

354.07

2.04

6,753.57

45.09

7,430.75

45.98

8,012.60

46.14

358.17

2.39

373.55

2.31

383.79

2.21

96.69

0.65

103.89

0.65

94.46

0.54

10,167.43
14,976.32

67.89
100.00

11,245.32
16,160.33

69.59
100.00

11,993.74
17,365.56

69.07
100.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

1,787.10

11.93

1,931.37

11.95

1,650.00

9.50

-

-

-

-

160.00

0.92

813.54

5.43

886.47

5.49

925.34

5.33

รายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ าที่ถงึ กําหนดรับรู้ ในหนึง่ ปี

7.85

0.05

7.85

0.05

7.85

0.05

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

283.32

1.89

208.32

1.29

66.70

0.38

60.75

0.41

164.36

1.01

165.39

0.95

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

2,952.56

19.71

3,198.37

19.79

2,975.28

17.13

เงินกู้ยืมระยะยาว

2,075.02

13.85

1,666.70

10.31

1,700.00

9.79

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

338.88

2.26

365.94

2.26

384.97

2.22

รายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ าบริ ษัทร่ วม

107.29

0.72

99.43

0.62

91.58

0.53

59.32

0.40

50.80

0.32

52.75

0.30

2,580.51
5,533.07
9,443.25
14,976.32

17.23
36.94
63.06
100.00

2,182.87
5,381.24
10,779.09
16,160.33

13.51
33.30
66.70
100.00

2,229.30
5,204.58
12,160.98
17,365.56

12.84
29.97
70.03
100.00

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย

ปี 2559

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2560

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

16,466.51

98.59

16,693.02

98.06

16,928.47

98.15

235.16

1.41

329.90

1.94

318.24

1.85

รวมรายได้

16,701.67

100.00

17,022.92

100.00

17,246.71

100.00

ต้ นทุนขาย

(14,463.26)

(86.60) (14,191.28)

(83.37)

(14,150.92)

(82.05)

(1,242.64)

(7.30)

(1,316.20)

(7.63)

(93.61) (15,433.92)

(90.67)

(15,467.12)

(89.68)

รายได้ อื่น

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

(1,170.39)
(15,633.65)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

(7.01)

248.80

1.49

371.19

2.18

272.02

1.58

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

1,316.82

7.88

1,960.19

11.51

2,051.61

11.90

ต้ นทุนทางการเงิน

(123.26)

(0.74)

(98.03)

(0.57)

(74.36)

(0.43)

19.58

0.12

(205.69)

(1.21)

(219.32)

(1.27)

1,213.14

7.26

1,656.47

9.73

1,757.93

10.20

(18.22)

(0.11)

(12.77)

(0.07)

(9.58)

(0.06)

1,194.92

7.15

1,643.70

9.66

1,748.35

10.14

รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรสุทธิ

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,763.84

2,088.52

2,455.73

(1,386.42)

(1,612.81)

(1,350.14)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(54.66)

(757.33)

(680.20)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)

322.76

(281.62)

425.39

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

269.73

592.49

310.87

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

592.49

310.87

736.26

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญสําหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า)

1.63

1.54

1.81

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว 2 (เท่า)

0.53

0.37

0.57

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า)

0.67

0.68

0.80

17.65

17.27

17.78

20

21

20

66.93

70.56

70.75

5

5

5

23.35

22.54

20.43

ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย 9 (วัน)

15

16

18

Cash Cycle 10 (วัน)

10

10

8

12.17

14.99

16.41

8.00

11.74

12.12

133.95

106.56

119.70

7.16

9.66

10.14

13.15

16.26

15.24

8.32

10.56

10.43

23.25

25.92

25.51

1.16

1.09

1.03

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า)

0.59

0.50

0.43

อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า)

0.44

0.35

0.28

11.61

16.42

22.22

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน 22 (เท่า)

0.12

0.14

0.19

อัตราการจ่ายเงินปั นผล 23 (%)

N/A *

73.38

N/A **

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า 4 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย 5 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ 6 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย 7 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า 8 (เท่า)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น 11 (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 12 (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร 13 (%)
อัตรากําไรสุทธิ 14 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย 21 (เท่า)

* บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จํานวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคํานวณอัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558
** อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
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หมายเหตุ:
1) อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี ้สินหมุนเวียน
2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชัว่ คราว + ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ)
/ หนี ้สินหมุนเวียน
3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / หนี ้สินหมุนเวียนเฉลีย่
4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า = ขายสุทธิ / ลูกหนี ้การค้ าก่อนหนี ้สงสัยจะสูญ + ตัว๋ เงินรับการค้ า (เฉลีย่ )
5) ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ = ต้ นทุนขาย / สินค้ าคงเหลือ (เฉลีย่ )
7) ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า = ต้ นทุนขาย / เจ้ าหนี ้การค้ า (เฉลีย่ )
9) ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลีย่ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ + ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ - ระยะเวลาชําระหนี ้เฉลีย่
11) อัตรากําไรขันต้
้ น = (กําไรขันต้
้ น / ขายสุทธิ) x 100
12) อัตรากําไรจากการดําเนินงาน = (กําไรจากการดําเนินงาน / ขายสุทธิ) x 100
13) อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร = (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไรจากการดําเนินงาน) x100
14) อัตรากําไรสุทธิ = (กําไรสุทธิ / รายได้ รวม) x 100
15) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (กําไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลีย่ )) x 100
16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = (กําไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลีย่ )) x 100
17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = ((กําไรสุทธิ + ค่าเสือ่ มราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลีย่ )) x 100
18) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้ รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลีย่ )
19) อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี ้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
20) อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น
21) อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย = (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดําเนินงาน
+ ภาษี ) / ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดําเนินงานและลงทุน
22) อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนี ้สิน + รายจ่าย
ลงทุน + ซื ้อสินทรัพย์ + เงินปั นผลจ่าย)
23) อัตราการจ่ายเงินปั นผล = (เงินปั นผล / กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100
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15. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
15.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมในปี 2560 จํานวน 16,928.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 235.45 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 1.41 จากปี 2559 โดยรายได้ สว่ นใหญ่เพิ่มขึ ้นจากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ และธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.43
และร้ อยละ 4.78 ตามลําดับ
ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ปริ มาณขายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท GFN (บริ ษัท
ร่วมทุน) ที่เพิ่มขึ ้น รวมทังปริ
้ มาณส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลง
กลุ่มบริ ษัทมีกําไรขันต้
้ นในปี 2560 จํานวน 2,777.55 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 275.81 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.02
จากปี 2559 โดยอัตรากําไรขันต้
้ นของกลุม่ บริ ษัทในปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 16.41 ของรายได้ จากการขาย เพิ่มขึ ้นจากร้ อย
ละ 14.99 ในปี 2559 จากต้ นทุนวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง และปริ มาณการส่งออกสินค้ าไก่แปรรูปเพิ่มขึ ้น
จากปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น ทําให้ กลุม่ บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2560 จํานวน 1,748.35 ล้ านบาท (หรื อคิดเป็ น
1.39 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.37 จากปี 2559 นับเป็ นอีกปี ที่กลุม่ บริ ษัทมีผลการดําเนินงานที่นา่ ประทับใจ
สําหรับโครงสร้ างเงินทุนของกลุม่ บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยูใ่ นระดับตํา่
เพียง 0.43 เท่า และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยูใ่ นระดับตํ่าเพียง 0.28 เท่า
15.2 ผลการดําเนินงาน
รายได้ จากการขายรวม
กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมในปี 2560 จํานวน 16,928.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 235.45 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.41 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ และธุรกิจเนื ้อไก่แปรรูป เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.43 และร้ อยละ 4.78 ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตาม รายได้ จากการขายอาหารสัตว์
ลดลงร้ อยละ 13.51 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
โดยรายได้ จากธุรกิจเนื ้อไก่แปรรูป คิดเป็ นร้ อยละ 44.62 ธุรกิจอาหารสัตว์ คิดเป็ นร้ อยละ 19.97 ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
คิดเป็ นร้ อยละ 30.53 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็ นร้ อยละ 4.88
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รายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
รายได้ แ ต่ ล ะสายธุ รกิจของ
จีเอฟพีที และบริษัทย่ อย
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ปี 2558
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ธุรกิจเนื ้อไก่แปรรูป

6,648.59

40.38

7,209.37

43.19

7,554.13

44.62

ธุรกิจอาหารสัตว์

4,457.61

27.07

3,907.83

23.41

3,379.98

19.97

4,507.21

27.37

4,679.54

28.03

5,167.70

30.53

853.10

5.18

896.28

5.37

826.66

4.88

16,466.51

100.00

16,693.02

100.00

16,928.47

100.00

ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และ
จําหน่ายลูกไก่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รายได้ จากการขายรวม
ธุรกิจเนือ้ ไก่ แปรรูป

ในปี 2560 รายได้ จากธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ป ประกอบด้ วยรายได้ จากการส่งออกเนือ้ ไก่แปรรู ปและเนือ้ ไก่สด ส่งออก
ทางอ้ อมเนื ้อไก่ตดั แต่ง และการขายชิ ้นส่วนไก่สดในประเทศ ในปี 2560 ธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ปมีรายได้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
44.62 ของรายได้ จากการขายรวม โดยกลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ปจํานวน 7,554.13 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
344.76 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.78 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
กลุ่มบริ ษัทมีปริ มาณขายส่งออกสินค้ าเนื ้อไก่แปรรู ปจํานวน 30,600 ตัน เพิ่มขึ ้น 2,300 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.13
จากปี 2559 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากปริ มาณส่งออกสินค้ าไก่แปรรูปปรุงสุกไปประเทศญี่ปนุ่
ธุรกิจอาหารสัตว์
รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายอาหารสัตว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหาร
สัตว์มีรายได้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19.97 ของรายได้ จากการขายรวม ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายอาหาร
สัตว์ จํานวน 3,379.98 ล้ านบาท ลดลง 527.85 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 13.51 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สงู ขึ ้นของธุรกิจอาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์
นํ ้าในประเทศ นอกจากนี ้ ธุรกิจอาหารหมูยงั ได้ รับผลกระทบจากราคาหมูที่ตกตํ่าในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่ธุรกิ จ
อาหารสัตว์นํ ้าได้ รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ งในประเทศไทย โดยรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจาก
รายได้ จากการขายอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์นํ ้า ลดลงร้ อยละ 10.06 และร้ อยละ 16.14 ตามลําดับ
ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งสัตว์
รายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการขายไก่เนื ้อให้ กับบริ ษัท GFN (บริ ษัทร่ วมทุน) และ
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายลูกไก่ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์มีรายได้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.53 ของรายได้ จากการขายรวม ใน
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ปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ จํานวน 5,167.70 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 488.16 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 10.43 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
ปริ มาณขายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท GFN เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ บริ ษัท GFN เริ่ มดําเนินธุรกิจในปี 2553 โดยปริ มาณ
ขายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท GFN ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.56 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป
รายได้ จากธุรกิจอาหารแปรรู ปจากเนื ้อไก่ มาจากการขายสินค้ า ไส้ กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากเนือ้ ไก่
ให้ แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.88 ของรายได้ จากการขายรวม ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจํานวน 826.66 ล้ านบาท ลดลง 69.62 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 7.77 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2559
รายได้ จากธุรกิจอาหารแปรรูป ลดลงจากปริ มาณขายอาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่ ในปี 2560 ลดลงร้ อยละ 13.90 อย่างไร
ก็ตาม ราคาขายเฉลีย่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.23 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559
ต้ นทุนขาย
กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2560 จํานวน 14,150.92 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจํานวน 40.36 ล้ านบาท หรื อลดลง
ร้ อยละ 0.28 จากปี 2559 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง ได้ แก่ ข้ าวโพด และกากถัว่ เหลือง
ซึง่ ลดลงร้ อยละ 5.07 และร้ อยละ 3.58 ตามลําดับ ทําให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราส่วนต้ นทุนขายในปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 83.59
ของรายได้ จากการขายลดลงจากร้ อยละ 85.01 ในปี 2559
กําไรขัน้ ต้ น
กลุ่มบริ ษัทมีกําไรขันต้
้ นในปี 2560 จํานวน 2,777.55 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 275.81 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ
11.02 จากปี 2559 จากการที่กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมเพิ่มขึ ้น และต้ นทุนขายรวมลดลง เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทํา
ให้ อตั รากําไรขันต้
้ นของกลุม่ บริ ษัทในปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 16.41 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 14.99 ในปี 2559
รายได้ อ่ ืน
ในปี 2560 รายได้ อื่นของกลุม่ บริ ษัทมีจํานวน 318.24 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 11.66 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.53
จากปี 2559 โดยรายได้ อื่นที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงจากเงินดอลลาร์ สหรัฐที่อ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับเงินบาท รายได้ อื่นของกลุม่ บริ ษัทในปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 1.88 ของรายได้ จากการขาย ลดลงเล็กน้ อยจาก
ร้ อยละ 1.98 ในปี 2559
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวมจํานวน 1,316.20 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 73.56 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ 5.92 จากปี 2559 โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึน้ จากค่าขนส่งออกจาก
ปริ ม าณส่ง ออกเพิ่ ม ขึน้ ค่า นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิงเพิ่ ม ขึน้ และเงิ น บริ จ าคเพื่ อ การกุศ ลเพิ่ ม ขึน้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2559
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุ่มบริ ษัทในปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 7.78 ของรายได้ จากการขาย เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
จากร้ อยละ 7.44 ในปี 2559
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในปี 2560 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีสว่ นได้ เสียของกลุม่ บริ ษัทมีจํานวนรวม 272.02 ล้ านบาท
ลดลงจํานวน 99.17 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 26.72 จากปี 2559 โดยกลุม่ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกําไรลดลงจาก บริ ษัท แมค
คีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (McKey) มีส่วนแบ่งกําไรจํานวน 171.95 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 63.81 ล้ าน
บาท หรื อลดลงร้ อยละ 27.07 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นจากการเปิ ดดําเนินการโรงงานแปรรูป
ไก่แห่งใหม่ในปี 2560 นอกจากนี ้ บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด (GFN) มีสว่ นแบ่งกําไรจํานวน 100.07 ล้ าน
บาท ลดลงจํานวน 35.36 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 26.11 จากปี 2559
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทประกอบด้ วยดอกเบี ้ยจ่ายให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ องและสถาบันการเงิน ในปี 2560
กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงิน จํานวน 74.36 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 23.67 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 24.14 เมื่อเทียบ
กับปี 2559 จากดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้ องลดลง ต้ นทุนทางการเงินในปี 2560
คิดเป็ นร้ อยละ 2.08 ซึง่ ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 2.58 ในปี 2559 ต้ นทุนทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทในปี 2560 คิดเป็ นร้ อย
ละ 0.44 ของรายได้ จากการขาย ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 0.59 ในปี 2559
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 219.32 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 13.63 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 6.63 เปรี ยบเทียบกับค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2559 จํานวน 205.69 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล เพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับปี 2559
กําไรสุทธิ
ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 1,748.35 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 1.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นจํานวน 104.65 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.37 จากปี 2559 ซึ่งมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ จํานวน 1,643.70 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
รายได้ จากการขายรวมเพิ่มขึ ้น และต้ นทุนขายรวมลดลง กําไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัทในปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 10.33 ของ
รายได้ จากการขาย เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 9.85 ในปี 2559
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กําไรก่ อนหักค่ าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่ าตัดจําหน่ าย (EBITDA)
ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีกําไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าตัดจําหน่าย จํานวน 3,276.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
179.35 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.79 เมื่อเทียบกับปี 2559 จากการที่กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมเพิ่มขึ ้นจาก
ปริ มาณขายไก่เนื ้อเพิ่มขึ ้น และปริ มาณขายสินค้ าส่งออกเพิ่มขึ ้น ซึง่ ทําให้ EBITDA Margin ในปี 2560 อยูท่ ี่ร้อยละ 19.35
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่ร้อยละ 18.55
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)

1,316.82

1,960.19

2,051.61

ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์

1,064.95

1,131.10

1,216.21

4.89

5.73

8.55

2,386.66

3,097.02

3,276.37

14.49

18.55

19.35

ค่าตัดจําหน่าย
กําไรก่อนหักค่าเสือ่ ม ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
EBITDA Margin (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น

ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 15.24 ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 16.26 ในปี 2559 จาก
ประสิทธิภาพในการทํากําไรที่เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ในขณะที่ประสิทธิ ภาพในการใช้ สินทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ลดลง และมีความ
เสีย่ งลดลง จากปี 2559 ดังนี ้
DuPont Analysis

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)

13.15

16.26

15.24

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 12 (%)

8.00

11.74

12.12

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)

1.16

1.09

1.03

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

1.58

1.54

1.46

15.3 ฐานะทางการเงินและความสามารถในการบริหารทรัพย์ สิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 17,365.56 ล้ านบาท ประกอบด้ วย สินทรัพย์หมุนเวียน
5,371.82 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.93 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,012.60 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
46.14 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 2,671.77 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.39 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปยู่่ าพันธุ์
และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ 477.05 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.75 ของสินทรัพย์รวม อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น 832.32 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.79 ของสินทรัพย์รวม
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สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ ้น 1,205.23 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.46 จากสิ ้นปี 2559 (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559) เนื่องจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 581.85 ล้ านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ ้น 425.40 ล้ านบาท และกลุม่ บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม เพิ่มขึ ้น 223.02 ล้ านบาท ในปี 2560 อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทอยูท่ ี่ร้อยละ 10.43 ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 10.56 ในปี 2559
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จํานวน 34.41 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 33.78 ล้ านบาท
ในปี 2559 ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.49 ของลูกหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินรับ
รวม ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ 20 วัน ในปี 2560 ลดลงเล็กน้ อยจาก 21 วัน ในปี 2559 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ในปี 2560 เท่ากับ 17.78 เท่า เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 17.27 เท่า ในปี 2559
สินค้ าคงเหลือ
ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือรวม 3,608.19 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจํานวน 45.14 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อย
ละ 1.24จากปี 2559 จากวัตถุดิบและเวชภัณฑ์ลดลง ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยในปี 2560 เท่ากับ 5 วัน คงที่จากปี 2559
กลุม่ บริ ษัทมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จํานวน 2.88 ล้ านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลงสิ ้นปี
จํานวน 10.01 ล้ านบาท ซึ่งรวมคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 0.36 ของสินค้ าคงเหลือรวม แสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการ
บริ หารสินค้ าคงเหลือให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
หนีส้ ิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 กลุ่ม บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิน รวมจํ า นวน 5,204.58 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ย หนี ส้ ิน หมุน เวี ยน
2,975.28 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.17 ของหนี ้สินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 1,700.00 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 32.66 ของหนี ้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจํานวน 384.97 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.40 ของ
หนี ้สินรวม รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าจากบริ ษัทร่วมมีจํานวน 91.58 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.76 ของหนี ้สินรวม และ
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นจํานวน 52.75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.01 ของหนี ้สินรวม
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลง 176.66 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.28 จากสิ ้นปี 2559 (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559) จากการที่กลุม่ บริ ษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ลดลงจํานวน 281.37 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เงิน
กู้ยืมระยะยาวและระยะสันของกลุ
้
ม่ บริ ษัท เป็ นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านัน้ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษัทมีเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่นรวมจํานวน 925.34 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 38.87 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.39 จากปี 2559 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า ในปี 2560 เท่ากับ 20.43 เท่า ลดลงเล็กน้ อยจาก
22.54 เท่า ในปี 2559 กลุ่มบริ ษัทมีระยะเวลาการชําระหนี ้เฉลี่ย ในปี 2560 ที่ 18 วัน เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 16 วัน ในปี
2559
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หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,576.70 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559
จํานวน 229.70 ล้ านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ลดลง 281.38 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 12,160.98 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,381.89 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.82 จากสิ ้นปี 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมีกําไรสะสมเพิ่มขึ ้นจํานวน
1,372.33 ล้ านบาท ทําให้ มลู ค่าหุ้นทางบัญชีปี 2560 เท่ากับ 9.70 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นจาก 8.60 บาทต่อหุ้นในปี 2559
15.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสด
ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมการดําเนินงานเป็ นจํานวน 2,455.73 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จํานวน 367.21 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 จากกําไรก่อนภาษี เงินได้ เพิ่มขึ ้น และมีระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash
Cycle) ในปี 2560 อยูท่ ี่ 8 วัน ลดลงจาก 10 วันในปี 2559
กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 1,350.14 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 262.67 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจํานวน 911.86 ล้ านบาท การลงทุนในไก่ปยู่่ าพันธุ์และไก่
พ่อแม่พนั ธุ์จํานวน 536.26 ล้ านบาท
กลุ่มบริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 680.20 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 77.13 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงินปั นผล จํานวน 376.02 ล้ านบาท
ดังนัน้ ณ วันสิ ้นปี 2560 กลุ่มบริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 736.26 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2559 จํานวน 425.40 ล้ านบาท
สภาพคล่ องทางการเงิน
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดําเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ ง เห็นได้ จากอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1.81 เท่า เพิ่มขึน้
เล็กน้ อยจาก 1.54 เท่า ในปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว เท่ากับ 0.57 เท่า เพิ่มขึน้ จาก 0.37 เท่า ในปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่ากับ 0.80 เท่า เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 0.68 เท่า ในปี 2559
ระยะเวลาครบกําหนดหนีร้ ะยะสัน้ ที่มีผลต่ อสภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนจํานวนรวม 2,975.28 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินจํานวน 1,650.00 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจํานวน 925.34 ล้ านบาท หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
จํานวน 333.24 ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินครบกําหนดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 66.70 ล้ านบาท
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สําหรับหนี ้สินระยะสันที
้ ่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งปี ทงที
ั ้ ่เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าและเงินกู้ระยะสันและภาระดอกเบี
้
้ยจ่าย
นัน้ กลุ่ม บริ ษั ท มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ดี มี ส ภาพคล่อ งเพี ย งพอ สามารถจ่ า ยชํ า ระคื น ได้ จ ากกระแสเงิ น สดจากการ
ดําเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ จากอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.81 เท่า อัตราส่วน
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนอยูใ่ นระดับตํ่าเพียง 0.28 เท่า
กลุ่มบริ ษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ทังที
้ ่เป็ นวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 242.00
ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้ เครดิต และสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ าจํานวน 8,097.45 ล้ านบาท
โครงสร้ างเงินทุน
กลุม่ บริ ษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่มนั่ คง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to
Equity Ratio) เท่ากับ 0.43 เท่า ลดลงเล็กน้ อยจาก 0.50 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,576.70 ล้ านบาท ลดลงจาก 3,806.40 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนันอั
้ ตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนอยู่ในระดับตํ่า 0.28 เท่า ลดลงเล็กน้ อยจาก 0.35
เท่า ในปี 2559 แสดงให้ เห็นถึงโครงสร้ างเงินทุนว่าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
รายจ่ ายลงทุนและแหล่ งเงินทุน
ในปี 2560 กลุม่ บริ ษัท มีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็ นจํานวน 1,350.14 ล้ านบาท โดยมีการซื ้อสินทรัพย์ถาวร
จํานวน 911.86 ล้ านบาท ลงทุนในไก่ปยู่่ าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์จํานวน 536.26 ล้ านบาท
การลงทุนในปี 2560 เป็ นการขยายฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ และโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ไส้ กรอกไก่) โดยเงินลงทุน
ของกลุม่ บริ ษัท มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว
นอกจากนี ้ บริ ษัท McKey มีการก่อสร้ างโรงงานแปรรู ปปรุงสุกแห่งใหม่ โดยมีกําลังการผลิตไก่แปรรู ปเพื่อส่งออกรวม
เพิ่มเป็ น 30,000 ตันต่อปี โดยสร้ างเสร็ จในช่วงปลายปี 2560 ในขณะที่ บริ ษัท GFN มีการขยายกําลังเชือดไก่จาก 130,000
ตัวต่อวัน เพิ่มเป็ น 150,000 ตัวต่อวัน ในปี 2560
ในอีก 3 - 5 ปี ข้างหน้ า กลุม่ บริ ษัท มีแผนการขยายกําลังการผลิตไก่เนื ้อทังวงจรอย่
้
างต่อเนื่อง โดยเน้ นการขยายการ
ผลิตตังแต่
้ ต้นนํ ้า เพื่อเป็ นรากฐานสําหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุม่ บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะขยายกําลังการเลี ้ยงไก่เนื ้อ
สูร่ ะดับ 384,000 ตัวต่อวัน ภายในปี 2563 อีกทัง้ กลุม่ บริ ษัทอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ างโรงงานแปรรู ปเนื ้อไก่แห่งใหม่ โดย
จะมีกําลังการเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2563 และมีแผนการก่อสร้ างโรงงานแปรรู ปปรุง
สุกแห่งใหม่ ด้ วยกําลังการผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออกประมาณ 24,000 ตันต่อปี ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2565
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โดยที่กลุ่มบริ ษัทตังงบลงทุ
้
นไว้ ประมาณปี ละ 1,200 – 1,500 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการ
ปรับเปลีย่ นได้ ตามสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
15.5 ภาระผูกพันด้ านหนีส้ นิ
กลุม่ บริ ษัทมีภาระผูกพันด้ านหนี ้สินดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ภาระข้ อผูกพัน
ภาระผูกพันด้ านหนี ้สินระยะยาว

รวม

น้ อยกว่ า 1 ปี

ระยะเวลาการชําระ
1 – 3 ปี 3 – 5 ปี

มากกว่ า 5 ปี

1,766.70

66.70

300.00

-

1,400.00

ภาระผูกพันด้ านสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

-

-

-

ภาระผูกพันด้ านสัญญาเช่าดําเนินงาน

35.49

17.25

8.43

4.38

5.43

ภาระผูกพันด้ านการซื ้อ

30.33

13.52

16.81

-

-

ภาระผูกพันด้ านหนี ้สินอื่นๆ

145.61

145.61

-

-

-

1,978.13

243.08

325.24

4.38

1,405.43

รวม

15.6 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต
ปั จจัยความเสี่ยงภายในองค์กร ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้ านการตลาดและการขาย
ความเสี่ยงด้ านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงจากความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคเรื่ องความปลอดภัยของอาหาร ความเสี่ยงจาก
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ ความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปั จจัยความ
เสีย่ งภายนอกองค์กร ได้ แก่ ความเสีย่ งจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์ ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ใน
การผลิตอาหารสัตว์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ ้ามัน
เชือ้ เพลิง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ โภค ความเสี่ยงจากเปิ ดเสรี การค้ าและการก้ าวสู่การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราดอกเบี ้ย ความเสี่ยงด้ านกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ล้ วน
เป็ นปั จจัยความเสีย่ งที่เป็ นอุปสรรคในการบริ หารจัดการของกลุม่ บริ ษัทให้ มีการดําเนินงานและผลประกอบการเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทมีการบริ หารจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ ตามที่ได้ ระบุไว้
ในหัวข้ อปั จจัยความเสีย่ ง และการบริ หารความเสีย่ ง (รายงานประจําปี 2560 หน้ า 58)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทฯ ขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี ร ะบบการเปิ ด เผยข้ อ มูล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มูล ในส่ว นที่ เ ป็ น
สาระสําคัญ ทังของบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่
มีลายมือชื่อของ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั กํากับไว้ บริ ษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูลดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น
ผู้มีอาํ นาจลงนาม
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริ ษัท

__________________

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดั การ

__________________

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การ

__________________

ผู้รับมอบอํานาจ
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เลขานุการบริ ษัท

__________________

หน้ า 148

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง

• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 77 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ

•
•
•
•
•

พี่ชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
พี่ชายนพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
พี่ชายนางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
พี่ชายน.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

อานายสุจิน ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- มัธยมปลาย
- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD
รุ่น 11/2004

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม (%)
2.63

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2535 –ปั จจุบนั
ปี 2521 –ปั จจุบนั
ปี 2521 –ปั จจุบนั
ปี 2524 –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 2536 –ปั จจุบนั

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

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร)
บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์)
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง

• รองประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จดั การ

ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 68 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- มัธยมปลาย
- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD
รุ่น 14/2004

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
2.42

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ 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 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
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

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

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง

• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

•
•
•
•

กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสาย
งานบริหาร
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 66 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
วุฒิบตั รจักษุแพทย์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD
รุ่น 14/2004

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.33

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

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

ประธานคณะกรรมการบริ หาร, รองกรรมการผู้จดั การ
อาวุโสและรองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานบริหาร
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2551 –ปั จจุบนั

กรรมการ

ปี 2530 –ปั จจุบนั
ปี 2534 –ปั จจุบนั
ปี 2541 –ปั จจุบนั
ปี 2543 –ปั จจุบนั
ปี 2543 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
นายกสมาคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร)
บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่)
(11) บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่)
(12) บจก. เวชผาติ์ (ธุรกิจซื ้อขายยาเวชภัณฑ์)
(13) บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ )
(14) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
(15) กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(16) สภาผู้สง่ สินค้ าทางเรือแห่งประเทศไทย
(17) บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)

หน้ า 151

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
4. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
ตําแหน่ง

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร

ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 70 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ประถมศึกษา
- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD
รุ่น 17/2004

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.20

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2535 –ปั จจุบนั
ปี 2521 –ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายบัญชี-การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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 2558 –ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ )
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร)
บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้ านอาหาร)

หน้ า 152

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
5. นพ.สาธิต กรเณศ
ตําแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

• ประธานคณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการ
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 25 มิถนุ ายน 2541
อายุ 65 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ – ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- วทบ.พบ.วุฒิบตั ร
ศัลยกรรมทัว่ ไปและ
ศัลยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

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

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD
รุ่น 14/2004
- อบรมหลักสูตร
Audit Committee
Program จาก
สมาคม IOD
รุ่น 31/2010

หน้ า 153

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
6. นายปารเมศ เหตระกูล
ตําแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2548
อายุ 54 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ - ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

สัดส่ วนการ
คุณวุฒิ
ถือหุ้นในบริษัท
ทางการศึกษา / ประวัติอบรม ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต University of
Hartford, Connecticut,
USA

0.004

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2548 –ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

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

- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ
ชันสู
้ งทางด้ านการเงินและ
การลงทุน CFA, the
Institute of Chartered
Financial Analysts,
Virginia, USA
- อบรมหลักสูตร
Directors Accreditation
Program จากสมาคม IOD
รุ่น 43/2005

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 154

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
ตําแหน่ง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2551
อายุ 53 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ - ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

สัดส่ วนการ
คุณวุฒิ
ถือหุ้นในบริษัท
ทางการศึกษา /ประวัติอบรม ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
- ปริ ญญาโทกฎหมาย
University of
Pennsylvania, USA

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2551 –ปั จจุบนั
ปี 2548 –ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

- ปริ ญญาโทกฎหมาย
Southern Methodist
University, USA
- ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร
Directors Accreditation
Program จากสมาคม IOD
รุ่น 78/2009

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 155

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง

• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

สัดส่ วนการ
คุณวุฒิ
ถือหุ้นในบริษัท
ทางการศึกษา /ประวัติอบรม ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
- ปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ

- อบรมหลักสูตร
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 18 เมษายน 2546
Directors
อายุ 60 ปี
Accreditation
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม Program จากสมาคม IOD
รุ่น 17/2004
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

0.81

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2546 –ปั จจุบนั
ปี 2525 –ปั จจุบนั

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

ปี 2525 –ปั จจุบนั
ปี 2536 –ปั จจุบนั
ปี 2558 –ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
(4) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร)
(5) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้ านอาหาร)

หน้ า 156

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ / ความสัมพันธ์
ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการและ
ผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง

• กรรมการบริษัท
• กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

•
•
•
•

กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จดั การสายงาน
จัดซื ้อไก่เนื ้อ
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 18 เมษายน 2546
อายุ 47 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• หลานนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
Boston University,
USA
- อบรมหลักสูตร
Directors
Certification
Program (DCP)
จากสมาคม IOD
รุ่น 33/2003

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
4.77

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2546 –ปั จจุบนั
ปี 2554 –ปั จจุบนั
ปี 2558 –ปั จจุบนั
ปี 2547 –ปั จจุบนั
ปี 2547 –ปั จจุบนั
ปี 2547 –ปั จจุบนั
ปี 2558 –ปั จจุบนั
ปี 2558 –ปั จจุบนั
ปี 2558 –ปั จจุบนั
ปี 2558 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั

กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(3) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
(4) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร)
(5) บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
(6) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
(7) บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
(8) บจก. จีพี บรี ดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
(9) บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(10)บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
(11)บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
(12)บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
(13)บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์)
(14)บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
(15)บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์)

หน้ า 157

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
10. นางปรานี ภาคสุข
ตําแหน่ง

• กรรมการบริหาร
• รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

สายงานการเงิน
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2554
อายุ 64 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD
รุ่น 17/2004

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.10

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ 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 2536 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (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.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์)
(9) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจําหน่ายเคมีเกษตร)
(10) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้ านอาหาร)
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
11. นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง

• รองกรรมการผู้จดั การสายงาน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

สัดส่ วนการ
คุณวุฒิ
ถือหุ้นในบริษัท
ทางการศึกษา /ประวัติอบรม ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
- ปริ ญญาโท MBA
The University of
La Verne, USA

การผลิตและตลาด
- ปริญญาตรี
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 18 ตุลาคม 2547
INFO. Management,
อายุ 48 ปี
California State
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• บุตรนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม University, San
Bernardino
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

2.98

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2547 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การสายงานการผลิต
และการตลาด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั
ปี 2559 –ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

บจก. ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ ม ป.เจริ ญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
บจก. ป.เจริ ญพันธ์ โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์)

หน้ า 159

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
12. น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
ตําแหน่ง

• รองกรรมการผู้จดั การสายงาน

พัฒนาธุรกิจ
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ 51 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• บุตรนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ
(EMBA)
สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจ ศศินทร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
2.98

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2545 – ปั จจุบนั
ปี 2542 – ปี 2545
ปี 2558 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการบริ หาร
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
บจ. เทวารัณย์ สปา (ธุรกิจบริ การการท่องเที่ยวและสันทนาการ)
บมจ. ดุสิตธานี (ธุรกิจบริ การการท่องเที่ยวและสันทนาการ)
บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้ านอาหาร)

- ปริ ญญาโท
การจัดการทัว่ ไป
University of
Southern
California, USA
- ปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 160

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /ประวัติอบรม

13. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
ตําแหน่ง

- ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• เลขานุการบริษัท

(ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 16 ตุลาคม 51) - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
Boston University, USA
• รองกรรมการผู้จดั การสายงาน

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.40

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การสายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริ ษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาํ จากเนื ้อไก่)
(2) บมจ. พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
(3) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้ านอาหาร)

นักลงทุนสัมพันธ์
(ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 1 มกราคม 54) - ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ
Pine Manor College, USA
• กรรมการกํากับดูแลกิจการ

อายุ 42 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• บุตรนางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

- อบรมหลักสูตร
Company Secretary
Program, IOD รุ่น 29/2009
- อบรมหลักสูตร
Directors Accreditation
Program, IOD รุ่น 99/2012
- อบรมหลักสูตร
Risk Corporate Leader
(RCL), IOD รุ่น 5/2016

หมายเหตุ: หน้ าที่และความรั บผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท ปรากฎภายในข้ อมูล ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หัวข้ อการกํากับดูแลกิจการ (5.9 เลขานุการบริ ษัท)
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 161

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
14. นายฐิติ วรรณเชษฐ์
ตําแหน่ง

• ผู้อํานวยการฝ่ ายโรงงาน
• กรรมการกํากับดูแลกิจการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
บริ หารธุรกิจ
หานเจียง มาเลเซีย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2545 – ปี 2553

ผู้อํานวยการฝ่ ายโรงงาน
ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการฝ่ ายโรงงาน

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 2 มกราคม 2554
อายุ 61 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 162

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
15. นายอาทร เอือ้ พอพล
ตําแหน่ง

• ผู้อํานวยการฝ่ ายขาย

ต่างประเทศ
ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 2 มกราคม 2539
อายุ 62 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.0001

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปี 2539 - ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการฝ่ ายขายต่างประเทศ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

หน้ า 163

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
16. นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภัคพงศ์
ตําแหน่ง

• ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน

• กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2554
อายุ 52 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อบรมหลักสูตร :
- How to develop a risk management plan : HRP, IOD
รุ่น 10/2016
- การตรวจสอบภายในเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย The Institute of Internal
Auditors
- นักบัญชีกบั การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- การอบรมตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กรม
ทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตรพื ้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
จดทะเบียน สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- การบริ หารจัดการงานตรวจสอบภายในให้ ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อนํา IFRS มาใช้ ครัง้
แรกเพื่อผู้ทํา ผู้สอบบัญชี และผู้ใช้ สมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
0.0001

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปี 2554

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
/ ประเภทธุรกิจ

ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน (1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าทีท่ ําจากเนื ้อไก่)
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

หน้ า 164

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อายุ /
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร /
ประวัติการกระทําผิดกฎหมาย
17. นางสาวรั ชนีกร ปวิตรปก
ตําแหน่ง

• ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี

ได้ รับแต่งตั ้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2554
อายุ 57 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขา
การเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม(%)
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปี 2554

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

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

หน้ า 165

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: 2. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
รายชื่อ
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
5. นพ.สาธิต กรเณศ
6. นายปารเมศ เหตระกูล
7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
10. นางปรานี ภาคสุข
11. นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม
12. น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
13. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
14. นายฐิ ติ วรรณเชษฐ์
15. นายอาทร เอื ้อพอพล
16. นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
17. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก
หมายเหตุ:
X = ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

บริ ษัท
GFPT
x
//
//
/
/
/
/
/
//
*
*
*
*
*
*
*
*
// = กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

KT
x
//
//
//
*
//
/
-

MKS
x
//
//
/
/
/
/ = กรรมการ

บริษัทย่ อย
FKT
x
//
//
/
/
/
* = ผู้บริ หาร

บริ ษัทร่ วม
GP
x
//
//
/
-

GFF
//
//
/
/
/
-

McKey
/
/
-

GFN
/
-
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

KT
x
//
//
//
//
// = กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

MKS
x
//
//
/
/
/ = กรรมการ

บริษัทย่ อย
FKT
x
//
//
/
/

GP
x
//
//
/

GFF
//
//
/
/
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม

ชื่อ-สกุล
/ตําแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
- ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ
1 กรกฎาคม 2554

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
/ประเภทธุรกิจ

ปี 2554 – ปั จจุบนั - ผู้อํานวยการฝ่ าย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ตรวจสอบภายใน
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปี 2543 – 2554 - ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ
อบรมหลักสูตร :
ภายใน
- How to develop a risk management plan : HRP, IOD รุ่น 10/2016
- 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 องกับบริษัทจดทะเบียน
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การบริ หารจัดการงานตรวจสอบภายในให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อนํา IFRS มาใช้ ครัง้ แรกเพือ่
ผู้ทําผู้สอบบัญชีและผู้ใช้ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทําจากเนื ้อไก่)

หมายเหตุ: หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปรากฎภายในข้ อมูล ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หัวข้ อการกํากับดูแลกิจการ (5.8 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน)
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)

หน้ า 168

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สนิ

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
-ไม่ม-ี

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอื่นๆ

เอกสารแนบ 5: เอกสารแนบอื่นๆ
-ไม่ม-ี

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1)
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