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ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกจิ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

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

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้น าของอตุสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศสุตัว์และ
เกษตรอยา่งครบวงจร เน้นความปลอดภยัทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบั อีกทัง้ความ
รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม  
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
วิสัยทัศน์ธุรกิจ 
จีเอฟพีที เรามุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการสง่ออก  

พันธกิจและกลยุทธ์ 
พันธกิจ 7 ประการที่สร้างขึน้ จากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการ
ก าหนดกลยทุธ์เพื่อการด าเนินงานให้บรรลภุารกิจที่ตัง้ไว้ ดงันี ้

1. คุณภำพอำหำร : ยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์สูม่าตรฐานสากล 
กลยุทธ์ : คดัสรรวตัถดุิบชัน้เยี่ยมสูโ่รงงานแปรรูป ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์อาหาร

ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับจากลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2. ควำมปลอดภยัอำหำร : เช่ือมัน่ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั 
กลยุทธ์ :  เต็มเป่ียมด้วยความเช่ือมัน่ ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั ทกุผลิตภณัฑ์จึงปลอดภยัก่อนสง่ถึง

มือผู้บริโภค 

3. นวัตกรรมอำหำร : พฒันาผลติภณัฑ์ใหมด้่วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
กลยุทธ์ :  วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อมน าเข้าเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อขยายธุรกิจให้

เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

4. ควำมพึงพอใจสูงสุด : ใสใ่จในความต้องการของลกูค้าเพื่อความพงึพอใจสงูสดุ 
กลยุทธ์ :  ใส่ใจในความต้องการของลกูค้า ควบคู่การน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล   

บนพืน้ฐานของราคาที่เป็นธรรม 

5. สังคมและสิ่งแวดล้อม : สร้างจิตส านกึที่ดีและรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

กลยุทธ์ :  ปลกูฝังจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รักษาดลุยภาพและประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ อนัน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

6. บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ : สง่เสริมศกัยภาพบคุลากรสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
กลยุทธ์ :  สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทกุหนว่ยงานสูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญ สร้างความมัน่คง

ระยะยาวด้วยการให้ความมัน่ใจในคณุภาพชีวิต เพื่อยกระดบัองค์กรสูม่าตรฐานสากล 

7. พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยนื : สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งพนัธมิตรในระยะยาว 
กลยุทธ์ :  สร้างความสมัพนัธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการด าเนินธุรกิจ

ร่วมกนัในระยะยาว 
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1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่        

25 พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเนือ้ไก่แปรรูปและผลิตภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ  
2524 :  จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทในนาม “บริษัท เจเนอรัล ฟดูส์ โพลทรีย์ (ไทย) จ ากดั” โดยมีผู้ ถือหุ้น 3 ฝ่ายคือ 
 1.  บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั (ประเทศไทย) ถือหุ้นในสดัสว่น 51.00% 
 2.  บริษัท เจเนอรัล ฟดูส์ โพลทรีย์ จ ากดั (ประเทศนิวซีแลนด์) ถือหุ้นในสดัสว่น 34.00% 
 3.  บริษัท ยไูนเต็ด เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ประเทศลกัเซมเบิร์ก) ถือหุ้นในสดัสว่น 15.00% 
2528 :  ผู้ ถือหุ้น 2 ฝ่าย คือ บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรีย์ จ ากัด (ประเทศนิวซีแลนด์) และ บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิง้ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (ประเทศลกัเซมเบิร์ก) ได้ถอนทนุออกไป โดยผู้ ถือหุ้นกลุม่เครือ ป.เจริญพนัธ์ รับซือ้หุ้นไว้
ทัง้หมด 

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

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

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

2533 :  ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท เพื่อลงทนุซือ้หุ้น 99.99% ในบริษัทยอ่ย 2 
แหง่ เพื่อขยายกิจการให้ครบวงจรในอตุสาหกรรมการเลีย้งไก่ คือ 
1.  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธุ์  เพื่อผลิตและจ าหน่ายลูกไก่พันธุ์ไข่      

และลกูไก่พนัธุ์เนือ้ 
2.  บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

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

 :  ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 
 :  ได้ลงทุน 65.00% ในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากัด ที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึง่ด าเนินธุรกิจในการผลติอาหารสตัว์ 
2535 :  เร่ิมเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียน 1,000 ล้าน

บาท ทนุเรียกช าระแล้ว 570 ล้านบาท 
2536 :  ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง โดยร่วมทนุกบั บริษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
จ ากดั ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่น 51.00% โดยบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั มีทนุจดทะเบียน 
และเรียกช าระแล้ว 100 ล้านบาท 

2537 :  บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจ ากดั” เป็น “บริษัทมหาชนจ ากดั” 
 : บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั ได้แปรสภาพจาก “บริษัทจ ากดั” เป็น “บริษัทมหาชนจ ากดั” 
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2541    :  บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ได้ท าการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2543 :  ได้ท าการเพิ่มทนุเรียกช าระแล้วจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท 
2545 :  ได้ลงทนุเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 65.00% เป็น 96.50% 
2546 :  ได้ท าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท และเพิ่มทนุเรียกช าระแล้วจาก 626.91

ล้านบาท เป็น 1,253.82 ล้านบาท 
 :  ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัทยอ่ยอีก 1 แหง่ คือ บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์  
2551 :  ได้ลงทนุ 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   ด าเนินธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไก่แปรรูปและ

ไก่สดแช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมทุนกับ บริษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ (ประเทศญ่ีปุ่ น) ซึ่งถือหุ้นใน
สดัสว่น 51.00% โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,170 
ล้านบาท 

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

2554 :  ได้ลงทนุเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 96.50% เป็น 97.85% 
2555 :  ได้ท าการเพิ่มทนุ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุ โดยเพิ่มทนุในสดัสว่นเดิม 

49.00% จ านวนรวม 903.56 ล้านบาท โดย บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั มีทนุจดทะเบียนและเรียก
ช าระแล้ว ดงันี ้
-  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,170 เป็น 1,514 ล้านบาท (GFPT เพิ่มทนุ 168.56 ล้านบาท) 
-  เดือนธนัวาคม เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,514 เป็น 3,014 ล้านบาท (GFPT เพิม่ทนุ 735.00 ล้านบาท) 

 : ได้ลงทนุเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.85% เป็น 97.86% 
2556 : ได้ลงทนุเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.86% เป็น 97.87% 
2557 : บริษัท กรุงไทยอาหารสตัว์ จ ากดั (มหาชน) ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) 
 : บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั ขยายฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ท าให้มีก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ประมาณ 15 ล้านตวั

ตอ่ปี 
 :  ได้ลงทนุเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 97.87% เป็น 98.03% 
2558 : ได้ลงทนุเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 98.03% เป็น 98.06% 
2559 : บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั ขยายฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ท าให้มีก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ประมาณ 8 แสนตวัตอ่ปี 
 : ได้ลงทนุเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 98.06% เป็น 98.10% 
2560 : ได้ท าการเพิ่มทนุ บริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากดั จากทนุจดทะเบียน 40 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท 
 : บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากัด ขยายก าลงัการผลิตไส้กรอก และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ท าให้มีก าลงัการผลิต

รวมอยูท่ี่ 37,800 ตนั/ปี 
 : บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ขยายก าลงัการผลิตโรงงงานการผลิตอาหารแปรรูป      

ปรุงสกุแหง่ใหมด้่วยก าลงัการผลติ 30,000 ตนั/ปี 
2561 : บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากัด ขยายฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ ท าให้มีก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้ประมาณ 11 ล้านตวั   

ตอ่ปี 
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 : เร่ิมก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่และโรงงานอาหารแปรรูปปรุงสกุแหง่ใหม่ 
 : ได้ลงทนุเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 98.10% เป็น 98.26% 
2562 : ได้ลงทนุเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ท าให้มีสดัสว่นใหมจ่าก 98.26% เป็น 98.28% 
 
แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

กลุม่บริษัท GFPT มแีผนการขยายธุรกิจแบบ Organic Growth โดยเน้นการขยายก าลงัการผลติเนือ้ไก่แปรรูปและ
การเลีย้งไก่เนือ้ทัง้วงจร โดยเป็นการขยายการผลติตัง้แตต้่นน า้ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารขยายฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ฟาร์มเลีย้ง
ไก่พอ่แมพ่นัธุ์ ฟาร์มเลีย้งไกเ่นือ้ เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

โดยในอีก 3-5 ปีข้างหน้า บริษัท GFPT มีโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปอาหารแหง่ใหม ่บนพืน้ท่ีกวา่ 700 ไร่ ท่ี
ต าบลทุง่ขวาง จงัหวดัชลบรีุ แบง่ออกเป็นโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่ที่มกี าลงัการเชือดไก่รวม 150,000 ตวัตอ่วนั และโรงงาน
แปรรูปปรุงสกุที่มีก าลงัการผลติรวม 24,000 ตนัตอ่ปี เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค และตลาดการสง่ออกที่เพิม่ขึน้ 

เพื่อเป็นไปตามนโยบายการด าเนนิธุรกิจอยา่งยัง่ยืน บริษัทฯ มุง่เน้นกระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพ เพื่อให้
ผลติภณัฑ์มีคณุภาพดี มคีวามปลอดภยัทางด้านอาหาร ได้ตามมาตรฐานสากล และเป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม โดยมีการน า
เทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ รวมถึงมีระบบตรวจสอบย้อนกลบั มีการเลีย้งไกท่ี่เป็นไปตามหลกัสวสัดิ
ภาพสตัว์ และมีความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
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1.3 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท GFPT”) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2524 โดยบริษัท GFPT ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
มหาชนในปี 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียกช าระแล้ว 1,253,821,000 บาท บริษัท 
GFPT เป็นบริษัทแมข่องกลุม่ ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การช าแหละและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเนือ้ไก่ โดยผลิตภณัฑ์หลกัของ
บริษัทฯ ได้แก่ ชิน้สว่นไก่สดแช่แข็ง และผลติภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลพลอยได้จากการช าแหละไก่ จ าหนา่ยภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และของลกูค้า โดยจดัจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าลงั
การผลิตและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุที่ 122,000 ตนัต่อปี และมีก าลงัการผลิตไก่ปรุงสกุที่ 24,000 ตนัต่อปี มีโรงงานเพียงแหง่
เดียวที่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ  

บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท จีเอฟพีที”) ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดย
ขอบเขตของการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท จีเอฟพีที ครอบคลมุตัง้แตส่ายธุรกิจอาหารสตัว์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่
พนัธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแมพ่นัธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ สายธุรกิจจ าหน่ายลกูไก่ สายธุรกิจช าแหละและแปร
รูปผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ และสายธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 

การด าเนินธุรกิจของทัง้กลุม่บริษัท จีเอฟพีที เป็นลกัษณะต่อเนื่องครบวงจร โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ การลงทนุ 98.28% 
ในบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทนุจดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัท KT ด าเนินธุรกิจผลิต
อาหารสตัว์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท  KT คืออาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์น า้ 
บริษัท KT จ าหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท  MKS, บริษัท FKT และบริษัท GP 
ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ส าหรับอาหารสตัว์น า้ บริษัท KT จ าหน่ายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์น า้ทัว่ไป ในปี 2562 บริษัท KT มี
ก าลงัการผลติรวมทัง้สิน้ 1 ล้านตนั โดยแบง่เป็นโรงงานผลติอาหารสตัว์บก 1 โรง โรงงานผลติอาหารสตัว์น า้ 2 โรง ซึง่ตัง้อยู่
ที่จังหวดัสมุทรปราการ มีก าลงัการผลิตรวม 599,000 ตนัต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่เนือ้ 1 โรง ตัง้อยู่ที่จังหวดั
ชลบรีุ มีก าลงัการผลติรวม 512,000 ตนัตอ่ปี ส าหรับผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลที่ไมม่ีความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั (“บริษัท GP”) โดยมีทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัท 
GP ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้เพื่อจ าหน่ายให้กบับริษัท  FKT และผู้ เลีย้งไก่พ่อแมพ่นัธุ์
ทัว่ไป ในปี 2562 บริษัท GP มีก าลงัการผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เท่ากับ 2.60 ล้านตวัต่อปี โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 1 ฟาร์มซึ่ง
ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด (“บริษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท 
บริษัท FKT ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ โดยซือ้ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จากบริษัท GP เพื่อน ามาเลีย้งและผลติลกูไก่
พนัธุ์ เนือ้ จ าหน่ายให้กบับริษัท MKS ทัง้หมด ส่วนลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ไข่ บริษัท FKT ได้น าเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อมา
เลีย้งและผลิตลกูไก่พนัธุ์ไข่ จ าหน่ายให้กบั บริษัท KT และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ ในปี 2562 บริษัท 
FKT มีก าลงัการผลิตส าหรับลกูไก่พนัธุ์เนือ้เท่ากบั 124 ล้านตวัตอ่ปี สว่นก าลงัการผลิตลกูไก่พนัธุ์ไข่เทา่กบั 3 ล้านตวัตอ่ปี 
โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จ านวน 7 ฟาร์ม และฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไขจ่ านวน 1 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ  

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั (“บริษัท MKS”) โดยมีทนุจดทะเบียน 550 ล้านบาท 
บริษัท MKS ด าเนินธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ โดยรับซือ้ลกูไก่เนือ้ทัง้หมดจากบริษัท  FKT น ามาเลีย้งเองจนอายคุรบ 41 ถึง 
43 วนั แล้วจ าหนา่ยไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFPT และบริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) ในปี 2562 บริษัท MKS มีก าลงัการผลติไก่
เนือ้รวมเทา่กบั 103 ล้านตวัตอ่ปี จากฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ทัง้หมด 13 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ  
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บริษัทฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั (“บริษัท GFF”) โดยมีทนุจดทะเบียน 160 ล้านบาท บริษัท 
GFF ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท  GFF ได้แก่ ไส้กรอก ไก่ยอ และ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึ่งจ าหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจ าหน่ายผ่านศนูย์จ าหน่าย ตลาดสด และ
ตลาดพ่อค้าคนกลาง ในปี 2562 บริษัท GFF มีก าลงัการผลิตรวมเท่ากบั 37,800 ตนัต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตัง้อยูท่ี่
จงัหวดัสมทุรปราการ 

บริษัทฯ ได้ลงทนุ 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท McKey”) โดยมีทนุจด
ทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท McKey ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็งเพื่อสง่ออกไป
ต่างประเทศ และมีการจ าหน่ายให้ร้านแมคโดนลัด์ทัง้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีก าลงั
ผลิตรวมเท่ากับ 73,000 ตนัต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 3 แห่ง ตัง้อยู่ที่จังหวดัสมุทรปราการ และจังหวดัชลบุรี ส าหรับผู้ ถือ
หุ้นสว่นท่ีเหลอืเป็นบคุคลที่ไมม่ีความขดัแย้งกบัทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน 
3,014 ล้านบาท บริษัท GFN ด าเนินธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนือ้ไก่ เพื่อจ าหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2562 มีก าลงัการผลิตและแปรรูปเนือ้ไก่สงูสดุที่ 67,000 ตนัต่อปี และมีก าลงัการผลิตไก่ปรุงสกุที่ 
52,000 ตนัตอ่ปี มีโรงงานอยู่ 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ ส าหรับผู้ ถือหุ้นสว่นที่เหลือเป็นบคุคลที่ไมม่ีความขดัแย้งกับทาง
บริษัทฯ 

 
1.4 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

- ไมม่ี - 
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

โครงสร้ำงรำยได้ตำมงบกำรเงนิรวม 
รำยได้แต่ละสำยธุรกิจ 
ของจีเอฟพีทแีละ 

บริษัทย่อย 

ด ำเนินกำร 
โดย 

% 
กำรถือหุ้น 

2560 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
% 

2561 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
% 

2562 
รำยได้ 

(ล้ำนบำท) 
% 

ช าแหละไกแ่ละแปรรูปเนือ้ไก ่ GFPT  7,554.13 44.62 7,545.44 45.33 7,872.79 46.69 

อาหารสตัว์ KT 98.28 3,379.98 19.97 3,129.01 18.80 3,171.95 18.81 

ฟาร์มเลีย้งสตัว์และ 
จ าหน่ายลกูไก ่

FKT, GP, MKS 99.99 
5,167.70 30.53 5,264.13 31.62 5,088.53 30.17 

KT 98.28 

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป GFF 99.99 826.66 4.88 708.44 4.25 730.47 4.33 

รวม   16,928.47 100.00 16,647.02 100.00 16,863.74 100.00 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

สายธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปเนือ้ไก่ด าเนินการโดยบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัท
ใหญ่ของกลุม่ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ คือ ชิน้สว่นไก่สดแช่แข็ง และผลิตภณัฑ์ไก่แปรรูปปรุงสกุ รวมถึงผลิตภณัฑ์พลอยได้
จากการช าแหละไก่ โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 52.51 และ
ร้อยละ 47.49 ตามล าดบั 

สภาวะการแขง่ขนัทางการตลาดของธุรกิจนีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
1) ตลาดภายในประเทศ 

คู่แข่งขนัของบริษัทฯ คือผู้ประกอบการโรงช าแหละไก่ในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบเนื่องจาก
บริษัทฯ ท าธุรกิจครบวงจร คือตัง้แตผ่ลติอาหารสตัว์ เลีย้งไก่ ช าแหละไก่ และแปรรูปสนิค้า ท าให้สามารถควบคมุคณุภาพ
ของผลติภณัฑ์ รวมทัง้ควบคมุต้นทนุการผลติของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

2) ตลาดตา่งประเทศ  
คู่แข่งขนัของบริษัทฯ คือผู้ผลิตเนือ้ไก่รายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล และกลุ่มสหภาพ

ยโุรป โดยประเทศไทยจดัเป็นหนึง่ในผู้ผลติเนือ้ไก่รายใหญ่รายหนึง่ และมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ได้ 
โดยที่ปริมาณการสง่ออกสว่นใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ปรุงสกุ ในขณะที่ปริมาณการสง่ออกไก่สดแช่แข็งมี
สดัส่วนการส่งออกที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากตลาดประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการอนุญาตให้มีการน าเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย 
หลงัจากที่ประเทศไทยสามารถควบคมุการระบาดของโรคไข้หวดันกได้ 

การพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 
วตัถดุิบหลกัส าคญัที่ใช้คือไก่เนือ้ บริษัทฯ ต้องพึ่งพาผู้จดัจ าหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.

ฟาร์ม จ ากดั ซึง่เป็นผู้ เลีย้งไก่เนือ้ ในปี 2562 มียอดสัง่ซือ้เป็นจ านวน 4,016 ล้านบาท บริษัทฯ คาดวา่จะไมม่ีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจจากการพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายเดียว เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ยและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 
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สทิธิประโยชน์ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    

โดยได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ  พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 2, 31 
วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เคร่ืองจกัรตามที่อนมุตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมรวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการตามรายละเอียดดงันี ้ 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

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

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

สายธุรกิจอาหารสตัว์ ด าเนินการโดย บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท KT”) ผลิตภณัฑ์หลกัของ
บริษัท KT คือ อาหารสตัว์บกและอาหารสตัว์น า้ บริษัท  KT จ าหน่ายอาหารสตัว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัท      
เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั, บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั, บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั 
ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ตลอดจนผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ส าหรับอาหารสตัว์น า้ จ าหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์น า้ทัว่ไป  

สภาวะการแข่งขนัของธุรกิจอาหารสตัว์ส าหรับบริษัท KT  ถือว่าไม่ค่อยรุนแรงมากนกั เนื่องจากร้อยละ 70 ขาย
ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั สว่นร้อยละ 30 ขายให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์อิสระทัว่ไป โดยบริษัท KT มีจดุแข็งที่ส าคญัคือ เป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจอาหารสตัว์มานานมากกวา่ 36 ปี ท าให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพของผลิตภณัฑ์ของบริษัท KT รวมทัง้ได้จดั
ให้มีนกัวิชาการคอยให้ค าปรึกษา ดแูล การเลีย้งสตัว์ ซึง่ท าให้ลกูค้ามัน่ใจในผลติภณัฑ์ของบริษัท KT มากยิ่งขึน้ 

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 
ในสว่นของอาหารสตัว์ บริษัท KT พึง่พาลกูค้ารายใหญ่ คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั, บริษัท ฟาร์มกรุงไทย 

จ ากดั, บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั โดยในปี 2562 มียอดจ าหน่ายอาหารไก่เป็น
จ านวนเงิน 5,862 ล้านบาท บริษัท KT คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่จ านวน
น้อยราย เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์และจ าหน่ายลูกไก่ 

ซึง่สามารถแบง่ตามลกัษณะการเลีย้งได้ 3 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 

ธุรกิจไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ ด าเนินการโดยบริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั (“บริษัท GP”) โดยเร่ิมจากการซือ้ลกูไก่ปู่ ยา่พนัธุ์
เนือ้จากต่างประเทศและน ามาเลีย้งโดยโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้ง
สตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ เพื่อผลิตลกูไก่พ่อแมพ่นัธุ์ เนือ้แล้วจ าหนา่ยลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้
ให้กบั บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และผู้ เลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ทัว่ไปทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  

สภาวะการตลาดของธุรกิจนีม้ีการแข่งขนัค่อนข้างต ่า เนื่องจากมีผู้ประกอบการน้อยรายในประเทศ และ
บริษัทดงักล่าวยงัเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งท าธุรกิจครบวงจร ท าให้บริษัท GP ไม่เกิดสภาวะการแข่งขนักับบริษัท
คูแ่ขง่ 
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การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 
บริษัท GP ต้องพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย โดยมียอดจ าหน่ายลกูไก่พอ่

แม่พนัธุ์เนือ้ในปี 2562 เป็นจ านวน 121 ล้านบาท บริษัท GP คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพา
ลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย เนื่องจากบริษัท GP และบริษัท FKT เป็นบริษัทยอ่ยและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 
บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุประเภท 1.5 กิจการขยายพนัธุ์สตัว์

หรือเลีย้งสตัว์ ในกิจการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ เนือ้ จ านวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้สิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 
และ 34 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนุมตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมค่า
ที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดงันี ้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

61-0732-1-00-1-0 22 มิถนุายน 2561 ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ และลกูไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้ - 

2. ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแมพ่นัธุ์  ด าเนินการโดยบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั (“บริษัท FKT”) โดยซือ้ลกูไก่พอ่

แมพ่นัธุ์เนือ้จาก บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั และซือ้ลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไขจ่ากตา่งประเทศ และน ามาเลีย้งโดยโรงเรือนระบบปิด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ  
เพื่อผลิตลกูไก่พนัธุ์เนือ้และลกูไก่พนัธุ์ไข่ แล้วจ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้ทัง้หมดให้กบั บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั และ
บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากัด ส่วนลกูไก่พนัธุ์ไข่จ าหน่ายให้กับ บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทที่เก่ียวข้องกนั และผู้ เลีย้งอิสระทัว่ไปท่ีท าฟาร์มเลีย้งไก่พนัธุ์ไข่ 

สภาวะการตลาดของธุรกิจนีม้ีการแข่งขนัค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากบริษัท FKT เป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม
บริษัท จีเอฟพีที ซึง่ท าธุรกิจครบวงจร ท าให้ไมเ่กิดสภาวะการแขง่ขนักบับริษัทคูแ่ขง่ 

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 
บริษัท FKT ต้องพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่เพียง 3 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากัด, บริษัท กรุงไทย

อาหาร จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั โดยในปี 2562 มียอดจ าหนา่ยลกูไก่พนัธุ์เนือ้และลกูไก่
พนัธุ์ไขเ่ป็นจ านวน 1,378 ล้านบาท บริษัท FKT คาดวา่จะไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจจากการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่
จ านวนน้อยราย เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ยและมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 
บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุในกิจการผลติลกูไก่ ประเภท 1.5  

กิจการขยายพนัธุ์สตัว์ หรือเลีย้งสตัว์ จ านวน 3 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้สิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนุมตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับ
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ก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทนุ
หมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดงันี ้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

1187(2)/2553 24 กุมภาพนัธ์ 2553  ผลิตลกูไก ่ 20 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2570 

62-0375-1-00-1-0 17 เมษายน 2562 ผลิตลกูไก ่ ยงัไมมี่รายได้ - 

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

บริษัท  MKS คือ ไก่เนือ้ โดยมีวตัถุดิบหลกัคือ ลกูไก่พนัธุ์ เนือ้ ซือ้จากบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด และอาหารไก่ ซือ้จาก
บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) สว่นวตัถดุิบอื่น เช่น วคัซีน ฯลฯ ซือ้จากบริษัทในประเทศ และน ามาด าเนินการเลีย้ง
ในโรงเรือนด้วยระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่เลีย้งสตัว์ในโรงเรือนปิด มีระบบการให้
อาหารและน า้อตัโนมตัิ จนอายุครบ 41 ถึง 43 วนั แล้วจึงจ าหน่ายให้กับบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท        
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 

สภาวะการตลาดของบริษัท MKS แทบจะไม่มีการแข่งขนั เนื่องจากลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท MKS  คือ 
บริษัท GFPT และบริษัทร่วมทนุของบริษัทฯ 

การพึง่พาลกูค้ารายใหญ่หรือน้อยราย 
บริษัท MKS พึง่พาลกูค้ารายใหญ่เพียง 2 รายคือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)  และบริษัท จีเอฟพีที นิ

ชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด โดยในปี 2562 มียอดจ าหน่ายไก่เนือ้เป็นจ านวน 4,016 ล้านบาท และ 4,620 ล้านบาท 
ตามล าดับ บริษัท MKS คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย 
เนื่องจากบริษัทแรกเป็นบริษัทใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั สว่นบริษัทท่ีสอง เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 

สทิธิประโยชน์ 
บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ในกิจการเลีย้งไก่เนือ้ 

ประเภท 1.5 กิจการขยายพันธุ์สตัว์ หรือเลีย้งสตัว์จ านวน 16 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้สิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 
และ 34 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่อนุมตัิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่า
ที่ดินและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี  นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงันี ้

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

1341(2)/2552 28 เมษายน 2552 เลีย้งไก่เนือ้ 9 มิถนุายน  2554 8 มิถนุายน 2562 

1470(2)/2552 5 มิถนุายน 2552 เลีย้งไก่เนือ้ 5 มิถนุายน  2554 4 มิถนุายน 2562 

1897(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เลีย้งไก่เนือ้ 25 ตลุาคม 2554 24 ตลุาคม 2562 

1898(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เลีย้งไก่เนือ้ 30 สิงหาคม 2557 29 สิงหาคม 2565 

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

1674(2)/2554 9 มิถนุายน 2554 เลีย้งไก่เนือ้ 23 ธันวาคม 2557 22 ธันวาคม 2565 
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บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

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

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

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

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

2083(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เลีย้งไก่เนือ้  30 กรกฎาคม 2561  29 กรกฎาคม 2569 
2086(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เลีย้งไก่เนือ้ ยงัไมมี่รายได้ - 

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

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

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

สายธุรกิจอาหารแปรรูป 
สายธุรกิจอาหารแปรรูป ด าเนินการโดยบริษัท จีเอฟ ฟดูส์ จ ากดั (“บริษัท GFF”) ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ ไส้กรอกไก่   

ไก่ยอ และผลติภณัฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึง่ผลติภณัฑ์จะอยูภ่ายใต้เคร่ืองหมายการค้า “จีเอฟฟดูส์” ตลาดที่ส าคญัของธุรกิจนีค้ือ 
ศนูย์จ าหนา่ย ตลาดสด และตลาดพอ่ค้าคนกลาง  

บริษัท GFF เผชิญกบัสภาวะแขง่ขนัคอ่นข้างรุนแรง เนื่องจากมีผู้ผลติในอตุสาหกรรมเดียวกนัจ านวนมาก ซึง่บริษัท 
GFF มีคูแ่ขง่ที่ส าคญั คือกลุม่บริษัทท่ีผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปเป็นหลกั  

การพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่หรือน้อยราย 
บริษัท GFF ต้องพึ่งพาผู้จดัจ าหน่ายเพียงรายเดียวคือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ในการซือ้วตัถดุิบหลกั คือ 

เนือ้ไก่และชิน้สว่นไก่เพื่อน ามาผลติสนิค้า โดยในปี 2562 มียอดการสัง่ซือ้เป็นจ านวน 346 ล้านบาท บริษัท GFF คาดวา่จะ
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากการพึง่พาผู้จดัจ าหนา่ยรายใหญ่เพียงรายเดียว เนื่องจากบริษัทดงักลา่วเป็นบริษัท
ใหญ่และมีผู้บริหารกลุม่เดียวกนั 

สทิธิประโยชน์ 
บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจ านวน 1 ฉบบั จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ โดยได้รับ

สทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, วรรค 3, วรรค 4, 34 และ 
37  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ รวมทัง้การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่อนุมตัิ  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงันี ้ 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

60-1254-0-00-1-2 9 พฤศจิกายน 2560 ผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแตง่
อาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

3 มกราคม 2561 2 มกราคม 2569 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

(ก)  ลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทนัน้ บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากกบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์  
อีกทัง้มีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขัน  เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์มาหลายสิบปีทางด้านภาคปศุสตัว์ ท าให้
คุณภาพผลิตภณัฑ์ เป็นที่ยอมรับของลกูค้า  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย 
ตามที่ลกูค้าต้องการ  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มเป็นส าคญั  เนื่องจากต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง
เล็กน้อย ถ้าผลิตสินค้าธรรมดาอาจจะไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นได้ ดงันัน้ บริษัทฯ เน้นการผลิตไก่แปรรูปที่ต้องใช้
แรงงานที่มีฝีมือให้มากขึน้ ซึ่งประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งขนัยงัพฒันาฝีมือได้ไม่ทนั  หรือคู่แข่งในบางประเทศมีอตัราค่าจ้าง
แรงงานที่สงูไม่สามารถแข่งขนัได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ต้องได้
มาตรฐานสากล   มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั และควบคมุคณุภาพในการผลิตทกุขัน้ตอนเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ 
ปลอดภยัต่อการบริโภค มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อ ผู้บริโภคและลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพของสนิค้า ท าให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ยงัคงสามารถแขง่ขนัได้
ในตลาดตา่งประเทศ 

ลกัษณะของลกูค้า 

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

ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) รับซือ้ ชิน้ส่วนไก่ที่ เ กิดจากการตัดแต่งสินค้า
ตา่งประเทศไปจ าหนา่ย และเพื่อน าไปผลติไส้กรอก และผลติภณัฑ์แปรรูปอื่น โดยมีสดัสว่น
การซือ้ร้อยละ 7.81 และบริษัทร่วมที่ซือ้ชิน้สว่นไก่เพื่อน าไปผลิตสินค้าจ าหน่ายให้กบัลกูค้า
ทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากัด มีสดัส่วนการซือ้คิดเป็นร้อยละ 47.51 และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) มี
สดัส่วนการซือ้คิดเป็นร้อยละ 1.02 และบริษัทอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกนัมีสดัส่วนการซือ้ร้อยละ 
0.88 ของยอดขายในประเทศ ตามล าดบั 

กลุม่ที่ 2 กลุ่มลกูค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าแปรรูปเนือ้ไก่เพื่อการส่งออก ซึ่งลกูค้ากลุ่มนีจ้ะรับซือ้
ชิน้ส่วนไก่ โดยมีสดัส่วนร้อยละ 0.02 ของยอดขายภายในประเทศ แล้วน าไปแปรรูปเป็น
อาหารส าเร็จรูป และกึ่งส าเร็จรูปเพื่อการสง่ออก  

กลุม่ที่ 3 กลุม่ลกูค้าที่เป็นพอ่ค้าคนกลางรายย่อย ซึ่งจะมารับสินค้าจากบริษัทฯ ทกุวนัเพื่อน าไปขาย
ตอ่ผู้บริโภคอีกทอดหนึง่ โดยมีสดัสว่นร้อยละ 42.76 ของยอดขายภายในประเทศ 

- ลกูค้าต่างประเทศ บริษัทฯ ส่งออกเนือ้ไก่ไปยงัต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศที่ส าคญั ได้แก่ ญ่ีปุ่ น 
ประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป, สงิคโปร์, มาเลเซีย, จีน, คเูวต และเกาหลใีต้ เป็นต้น  

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 
กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัทฯ คือ กลุม่ผู้บริโภคเนือ้สตัว์ทัง้ในและตา่งประเทศ 
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การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีการจ าหน่ายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “GFPT” และเคร่ืองหมายการค้าของลกูค้า มีสดัสว่นแบง่เป็นตลาดภายในประเทศร้อยละ 52.51 และ
ตลาดตา่งประเทศร้อยละ 47.49 

ตลาดภายในประเทศ สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการช าแหละไก่ เช่น โครงไก่ เคร่ืองใน ขนไก่     
หัวไก่ กระดูก เศษเนือ้ เศษหนัง โดยผู้ ซือ้ส่วนหนึ่งเป็นพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเข้ามารับสินค้าทุกวนัเพื่อน าไปจ าหน่ายแก่
ผู้บริโภคอีกต่อหนึ่ง และอีกสว่นหนึ่งเป็นสินค้าคณุภาพระดบัสง่ออก จ าหน่าย ให้กบับริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจาก
เนือ้ไก่ โดยสง่ออกอีกตอ่หนึง่ นอกจากนีบ้ริษัทย่อยคือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั เป็นผู้ รับซือ้เนือ้ไก่เพื่อน าไปผลิตไส้กรอก 
สว่นบริษัทร่วมคือ บริษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั จะน าไปผลติเป็นไก่ทอด เบอร์เกอร์ไก่ และ นกัเก็ต 
เป็นต้น 

ตลาดตา่งประเทศ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ติดตอ่ขายสนิค้าโดยตรงกบัลกูค้า ซึง่ผู้น าเข้ารายใหญ่ 
คือ ประเทศญ่ีปุ่ นและกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

การแข่งขนัภายในประเทศ ผู้ประกอบการโรงช าแหละไก่ในประเทศโดยสว่นใหญ่ มกัอยู่ในลกัษณะที่ครบ
วงจร คือมีธุรกิจอาหารสตัว์ ผลติลกูไก่ และฟาร์มเลีย้งไก่เป็นของตนเอง 

ส าหรับการแขง่ขนัของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัรายอื่นภายในประเทศ
จดัได้ว่าอยูใ่นระดบัแนวหน้ารายหนึ่ง และมีธุรกิจครบวงจร คือ โรงงานอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ โรงช าแหละและแปรรูป
เนือ้ไก่ การที่บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ครบวงจรย่อมจะได้เปรียบในการแข่งขนัทัง้ในด้านการ
ควบคุมคุณภาพ ความสามารถในการหาเนือ้ไก่ป้อนเข้าโรงช าแหละ เนื่องจากมีฟาร์มเลีย้งของตนเอง ตลอดจนการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย และสามารถก าหนดปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

การแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งที่ส าคญัในการสง่ออกเนือ้ไก่ปรุงสกุประกอบด้วย บราซิล จีน และ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัการแข่งขนัในตลาดสง่ออกขึน้อยู่กบัความได้เปรียบของผู้สง่ออกในแต่ละประเทศ เช่น ต้นทนุของ
สินค้า ค่าระวาง คุณภาพของสินค้า ซึ่งประเทศไทยนบัได้ว่ามีความได้เปรียบในเร่ืองต้นทนุการผลิต คุณภาพ ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการพิจารณารูปแบบของสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า ท าให้ไทยสามารถขยายตลาดสง่ออก
เพิ่มขึน้ทกุปี 

(ค)  ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต  
สถานการณ์ในปี 2562 

ภาวะการผลิต 
ในปี 2562 ประเทศผู้น าในการผลิตไก่เนือ้สว่นใหญ่สามารถขยายการผลติเพิ่มขึน้ โดยเป็นผลเนื่องมาจาก

ความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ที่เพิ่มขึน้ทดแทนเนือ้สตัว์ประเภทอื่น เนื่องจากเนือ้ไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถกู
และมีไขมนัต ่ากว่า ประกอบกับความต้องการบริโภคเนือ้ไก่ในประเทศจีนที่เพิ่มขึน้  เพื่อทดแทนเนือ้สกุรที่มีปัญหาโรค
ระบาดจนอุปทานลดลงเป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้ความต้องการบริโภคที่ยงัขยายตวัได้ดีในประเทศอินเดียและกลุม่
สหภาพยุโรปก็เป็นปัจจัยผลกัดนัให้กลุ่มประเทศเหล่านัน้เพิ่มการผลิตมากขึน้ และยังท าให้เกิดความต้องการน าเข้า
ผลติภณัฑ์ไก่เนือ้จากตา่งประเทศด้วย  
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ในปี 2562 ปริมาณผลผลติไก่เนือ้รวมของโลกมีประมาณ 99.571 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 4.19 
โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศผู้ ผลิตไก่เนือ้รายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมา ด้วย จีน บราซิล และสหภาพยุโรป 
ตามล าดบั  

ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตไก่เนือ้ในปี 2562 ได้ประมาณ 19.821 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 2.39 
ในขณะท่ีจีนซึง่เป็นผู้ผลติรายใหญ่อนัดบั 2 มีปริมาณผลผลติไก่เนือ้ราว 13.801 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 17.95 
สว่นบราซิลซึง่เป็นผู้ผลติอนัดบัรองลงมาผลติไก่เนือ้ได้ประมาณ 13.641 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 2.10 ในขณะ
ที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ ผลิตรายใหญ่อันดับ 4 นัน้ ผลิตได้เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 1.63 คือ ผลิตได้
ประมาณ 12.461 ล้านตนั 

             
ปริมาณการผลิตไก่เนือ้ของไทยในปี 2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากปี 2561 โดยคาดว่าปริมาณการเลีย้งไก่

เนือ้จะมีประมาณ 1,684.262 ล้านตวั คิดเป็นปริมาณผลผลติ 2.492 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ราวร้อยละ 5.63 ปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึน้นีส้่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึน้ทัง้จากตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการจากประเทศจีนที่เพิ่มสงูขึน้มาก เพื่อบริโภคทดแทนเนือ้สกุรที่ประสบปัญหาโรคระบาด
ร้ายแรง ประกอบกบัการท่ีประเทศไทยปลอดจากการระบาดไข้หวดันกท าให้ตลาดสง่ออกขยายตวัได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ภาวะการตลาด 
การส่งออก 
การสง่ออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ของไทยในปี 2562 มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 954,0103 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 

2561 ร้อยละ 6.93 และคิดเป็นมลูคา่การสง่ออกรวมราว 111,5403 ล้านบาท อตัราการเพิ่มขึน้นีส้งูขึน้ไมม่ากเมื่อเทียบกบั
อัตราเพิ่มร้อยละ 11.33 ในปี 2561 เนื่องจากการส่งออกไปยงัสหภาพยุโรปลดลง ในขณะที่การส่งออกไปญ่ีปุ่ นลดลง
เลก็น้อย โดยสว่นหนึง่เป็นผลจากการแข็งคา่ของเงินบาทซึง่ท าให้ความได้เปรียบในการแขง่ขนัของเนือ้ไก่จากประเทศไทย
ลดลงเมื่อเทียบกบัคู่แขง่อยา่งเช่น บราซิล นอกจากนัน้ความไม่แน่นอนจากผลของการที่องักฤษจะออกจากสหภาพยโุรป 
(BREXIT) ก็กระทบตอ่การสง่ออกไปยงัตลาดส าคญัแหง่นัน้ด้วย 

                                                           
1 USDA Publications ; Livestock and Poultry: World Markets and Trade October 10, 2019 
2 รานงานสถานการณ์สินค้าเกษตรท่ีส าคญัและแนวโน้มปี 2563, ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ส าสนกังานเศรษฐกิจการเกษตร ; 
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/trend2563-Final-Download.pdf 
3 สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือการสง่ออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic 
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ในด้านของตลาดสง่ออกนัน้ ญ่ีปุ่ นเป็นตลาดสง่ออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ที่ส าคญัที่สดุ โดยในปี 2562 ประเทศ
ไทยสง่ออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ไปยงัญ่ีปุ่ นประมาณ 437,8193 ตนั ซึ่งลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.58 เมื่อเทียบกบัปีที่
ผ่านมา สว่นตลาดสหภาพยโุรปซึ่งเป็นตลาดอนัดบั 2 ของไทยนัน้ การสง่ออกในปี 2562 มีปริมาณราว 320,4663 ตนั ซึ่ง
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.26 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการที่สหภาพยโุรปยงัไม่ขยายโควตาการน าเข้าให้กบัประเทศไทย
และการแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้จากประเทศยโุรปตะวนัออก 

นอกจากตลาดหลกัทัง้ 2 แล้ว การสง่ออกไปยงัตลาดอื่นๆ เช่น จีน เกาหลใีต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และแคนาดา 
เป็นต้น มีปริมาณการส่งออกในปี 2562 ประมาณ 195,7253 ตนั เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 57.94 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้
เนื่องจากการยอมรับในมาตรฐานผลิตภณัฑ์จากประเทศไทยและความเช่ือมัน่ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที่ปลอดจากไข้หวดันก 
นอกจากนัน้ การขยายตวัเพิ่มขึน้ของการสง่ออกไปประเทศจีนซึ่งมีความต้องการบริโภคเนือ้ไก่ทดแทนเนือ้สกุรที่อปุทาน
ลดลงไปมากจากโรคระบาดก็มีสว่นส าคญัท าให้ตลาดสง่ออกนอกเหนือจากญ่ีปุ่ นและสหภาพยโุรปเติบโตได้คอ่นข้างมาก 

ตลาดในประเทศ  
แม้วา่อตัราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จะไมส่งูมากนกั ซึง่สว่นหนึง่เป็นจากผลของการ

ที่ราคาสนิค้าเกษตรซึง่เป็นรายได้ของคนสว่นใหญ่ยงัไมฟื่น้ตวัเทา่ที่ควร  แตป่ริมาณความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้
ในประเทศก็ยงัสามารถปรับสงูขึน้ได้ โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีการบริโภคผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ในประเทศประมาณ 1.592 
ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 4.75 

ปริมาณความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ในประเทศที่ยงัเพิ่มขึน้นี ้สว่นหนึง่มีสาเหตเุนื่องมาจากการที่
ราคาเนือ้ไก่ไม่สงูมากเมื่อเทียบกบัผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะเนือ้สกุร นอกจากนัน้ความใสใ่จในสขุภาพของ
ผู้ บริโภคจ านวนมากท าให้มีแนวโน้มว่าจะเลือกสรรบริโภคอาหารประเภทเนือ้สัตว์ที่มีไขมันต ่า เช่น เนือ้ไก่ มากขึน้ 
ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้ผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่เป็นวตัถดุิบ และการเติบโตของธุรกิจการ
ทอ่งเที่ยวก็มีสว่นช่วยท าให้ปริมาณความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ภายในประเทศเพิ่มสงูขึน้ในอตัราที่นา่พอใจ 

เปรียบเทียบมูลค่ำกำรส่งออก (2551 – 2563F) 

 
ที่มา: สมาคมผู้ผลติไก่เพื่อสง่ออกไทยและการพยากรณ์ 
หมายเหต:ุ ปี 2562 เป็นคา่ประมาณการ 
 ปี 2563 เป็นคา่พยากรณ์ 
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แนวโน้มปี 2563 

ภาวะการผลิต 

ปริมาณการผลิตไก่เนือ้ของไทยในปี 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากปี 2562 โดยคาดว่าปริมาณการเลีย้งไก่
เนือ้จะมีประมาณ 1,801.802 ล้านตวั คิดเป็นปริมาณผลผลิต 2.702 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปี 2562 ร้อยละ 6.98 เนื่องจาก
การคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะเติบโตดีขึน้เล็กน้อยจากปีก่อน การเติบโตทาง
เศรษฐกิจแม้จะไม่สงูมากนกัก็เพียงพอจะท าให้การบริโภคทัง้ภายในและต่างประเทศขยายตวัได้พอสมควร นอกจากนัน้
ศกัยภาพการแข่งขนัที่สงูของผลิตภณัฑ์จากประเทศไทยในตลาดต่างประเทศก็น่าจะท าให้สามารถส่งออกได้ดีขึน้ด้วย  
อยา่งไรก็ตาม มีอปุสรรคและความเสีย่งหลายประการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การผลติและท าให้ผลผลติลดลงต ่ากวา่
ที่คาดหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาการแข่งขนัและกีดกนัทางการค้าในตลาดตา่งประเทศ นอกจากนัน้การที่เศรษฐกิจ
ภายในอาจไม่มีเสถียรภาพเพียงพอและการแข็งค่าของเงินบาทก็อาจก่อให้เกิดผลทางลบตอ่อตุสาหกรรมการเลีย้งไก่เนือ้
ได้ 

ภาวะการตลาด 
การคาดการณ์วา่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563 จะสามารถขยายตวัได้ดีกวา่ปี 2562 แม้วา่จะ

ไมส่งูนกั แตก็่นา่ที่จะท าให้ตลาดของผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ภายในประเทศสามารถเติบโตขึน้ได้พอสมควร ทัง้นี ้เพราะโดยปกติ
แล้วผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สดุส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่มีคณุค่าและราคาเหมาะสมกบัค่า
ครองชีพ นอกจากนัน้การขยายตวัของการท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการสง่เสริมอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่องก็ท าให้เกิดความต้องการ
ผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่แปรรูปประเภทต่างๆ มากขึน้ด้วย ทัง้นี  ้คาดว่าการบริโภคภายในประเทศในปี 2563 จะมีปริมาณราว 
1.702 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 8.34 

สว่นในด้านตลาดตา่งประเทศของผลิตภณัฑ์ไก่เนือ้ในปี 2563 นัน้ ยงัมีโอกาสที่จะขยายตวัได้ตอ่เนื่อง โดย
คาดหมายวา่ปริมาณสง่ออกจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.72 จาก 954,0103 ตนัในปี 2562  เป็นประมาณ 980,0003 ตนั ในปี 2563 
ปัจจยัเกือ้หนนุให้การสง่ออกยงัคงมีแนวโน้มขยายตวัได้ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดหมายวา่จะมีเสถียรภาพมาก
ขึน้ นอกจากนัน้การที่ผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่จากประเทศไทยได้รับความเช่ือถือในเร่ืองความปลอดภยัด้านอาหารก็ช่วยท าให้
ประเทศไทยสามารถสง่ออกไก่สดแช่แข็งไปยงัตลาดตา่งๆ และได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 

อยา่งไรก็ตาม ตลาดผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ในปี 2563 จะขยายตวัได้จริงเพียงใดนัน้ ขึน้กบัปัจจยัหลายประการที่
อาจสง่ผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่การขยายตวันี ้ได้แก่ 

ปัจจัยทางบวก 
• การที่ผู้ เลีย้งไก่ในจีนขยายการผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการจนต้องน าเข้าผลิตภณัฑ์ เนือ้ไก่จาก

ประเทศไทยเพิ่มขึน้มากในปี 2562 นอกจากจะท าให้โอกาสการสง่ออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ของไทยแจ่มใสขึน้แล้ว ยงัท าให้
หมดความกงัวลเร่ืองการแขง่ขนัจากจีนอีกด้วย 

• ถ้าหากการออกจากสหภาพยโุรปขององักฤษ (BREXIT) เป็นไปได้ด้วยดี จะช่วยให้การสง่ออกไก่แปรรูป
ของไทยซึ่งถูกจ ากดัโดยโควตาของสหภาพยโุรปสามารถส่งออกไปยงัองักฤษได้โดยไม่ถกูจ ากัดด้วยโควตาของสหภาพ
ยโุรป และยงัท าให้ไทยสามารถสง่ออกไปยงัประเทศอื่นในสหภาพยโุรปภายใต้โควตาได้เพิ่มขึน้ด้วย 

• นโยบายด้านการน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ของรัฐบาลที่คอ่นข้างชดัเจนและไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั 
ช่วยให้ผู้ท าธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครบวงจรสามารถคาดการณ์และวางแผนเก่ียวกบัต้นทนุการ
ผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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• ประสทิธิภาพในการจดัการกบัปัญหาการระบาดของไข้หวดันก และระบบการผลติเพื่อสง่ออกของไทย
ที่มีมาตรฐานสงู ตลอดจนความสามารถของผู้สง่ออกไทยในการพฒันาผลติภณัฑ์แปรรูปจากเนือ้ไก่ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้บริโภคในตา่งประเทศ นอกจากจะท าให้ผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่จากประเทศไทยได้รับการยอมรับทัง้ในตลาดญ่ีปุ่ น
และสหภาพยโุรปซึง่เป็นตลาดส าคญัและมีอ านาจซือ้สงูแล้ว ยงัท าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพท่ีจะขยายการสง่ออกไปยงั
ตลาดอื่นๆ  ได้ดีอีกด้วย 

ปัจจัยทางลบ 
• คา่เงินบาทท่ีมแีนวโน้มแขง็คา่ขึน้ตอ่เนื่องในปี 2563 และต้นทนุการผลติผลติภณัฑ์เนือ้ไก่เพิ่มสงูขึน้จาก

การปรับเพิ่มอตัราคา่จ้าง ท าให้ความได้เปรียบในการสง่ออกลดลงเมื่อเทียบกบัประเทศคูแ่ขง่ 
• การออกจากสหภาพยโุรปขององักฤษ อาจสง่ผลทางลบตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปซึง่

เป็นตลาดหลกัของเนือ้ไกข่องไทยได้ เพราะการเจรจาเพื่อให้สหภาพยโุรปเพิ่มโควตาน าเข้าไก่ปรุงสกุจากประเทศไทยยงัไม่
สามารถบรรลขุ้อตกลงที่แนน่อนได้ ท าให้เป็นข้อจ ากดัส าคญัตอ่การขยายการสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรป 

• การแขง่ขนัจากประเทศที่มีศกัยภาพการแขง่ขนัสงู โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บราซิล เวยีดนาม และโปแลนด์ 
เป็นอปุสรรคส าคญัตอ่การขยายตลาดของผลติภณัฑ์เนือ้ไก่จากประเทศไทย  

• การท่ียงัคงตรวจพบการระบาดของไข้หวดันกในประเทศตา่งๆ เป็นครัง้คราว แม้จะยงัไมเ่กิดปัญหานีใ้น
ประเทศไทยก็ตาม แตก็่เป็นความเสีย่งที่ทกุฝ่ายทัง้ภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝา้ระวงัอยา่งเข้มงวด 

• ภาวะโลกร้อนท่ีท าให้มีโอกาสจะเกิดภยัแล้งขึน้ในภมูิภาคตา่งๆ ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลติ
วตัถดุิบอาหารสตัว์ส าคญั อาจสง่ผลให้ผลผลติวตัถดุิบอาหารสตัว์ลดลง ท าให้ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์และต้นทนุอาหาร
สตัว์ต้องปรับตวัสงูขึน้ ซึง่จะท าให้ต้นทนุการเลีย้งไก่เนือ้ต้องเพิ่มขึน้ตามไปด้วย  
 

สัดส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ของไทยในตลาดต่างประเทศ เปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 
 

ตลำด 
2561 2562 (E) 2563 (F) 

ปริมำณ
(ตนั) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ
(ตนั) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ
(ตนั) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ญ่ีปุ่ น 
สหภาพยโุรป 
อื่น ๆ 

440,366 
327,868 
123,920 

49.36 
36.75 
13.89 

437,819 
320,466 
195,725 

45.89 
33.59 
20.52 

440,000 
324,000 
216,000 

44.90 
33.06 
22.04 

รวม 892,154 100.00 954,010 100.00 980,000 100.00 
             ที่มา: สมาคมผู้ผลติไก่เพื่อสง่ออกไทยและการพยากรณ์ 
             หมายเหต:ุ ปี 2562 เป็นคา่ประมาณการ 
   ปี 2563 เป็นคา่พยากรณ์ 
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ของไทย 
                ปริมาณ: ตนั 

                     มลูคา่: ล้านบาท 

ปี 
ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป รวม 

ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ ปริมำณ มูลค่ำ 

2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 

2562 (E) 
2563 (F) 

26,137 
96 

2,662 
11,052 
14,367 
18,260 
17,054 
27,258 
89,411 
89,092 
154,759 
215,045 
240,123 
252,666 
325,312 
353,328 
360,000 

1,725 
6 

97 
522 
862 

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

15,653 
19,655 
21,341 
24,084 
30,768 
29,423 
34,000 

191,739 
265,023 
294,295 
322,471 
387,127 
378,809 
418,005 
435,267 
462,951 
436,590 
424,707 
466,028 
502,846 
548,705 
566,842 
600,682 
620,000 

22,408 
30,478 
35,742 
36,791 
54,567 
51,492 
53,805 
60,290 
64,394 
63,168 
63,324 
69,259 
74,534 
78,489 
78,397 
82,117 
86,000 

217,876 
265,119 
296,957 
333,523 
401,494 
397,069 
435,059 
462,525 
552,362 
525,682 
579,466 
681,073 
742,969 
801,371 
892,154 
954,010 
980,000 

24,133 
30,484 
35,839 
37,313 
55,429 
52,734 
54,952 
62,171 
70,885 
70,944 
78,977 
88,914 
95,875 

102,573 
109,165 
111,540 
120,000 

     ที่มา: สมาคมผู้ผลติไก่เพื่อสง่ออกไทย 
 หมายเหต:ุ ปี 2562 เป็นคา่ประมาณการ   
                           ปี 2563 เป็นคา่พยากรณ์ 

ปริมำณกำรผลิตและกำรบริโภคเนือ้ไก่ภำยในประเทศไทย 

ปี 
ผลผลิต  
(ล้ำนตัว) 

ผลผลิต  
(ตนั) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

บริโภค  
(ตนั) 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2558 1,361.91 1,884,010 5.48 1,262,236 1.75 
2559 1,460.67 1,990,162 5.63 1,300,053 3.00 
2560 1,433.09 2,027,529 1.88 1,269,159 (2.38) 
2561 1,594.47 2,356,121 16.21 1,516,693 19.50 
2562* 1,684.26 2,488,795 5.63 1,588,795 4.75 
2563** 1,801.80 2,696,468 8.34 1,696,468 6.78 

 ที่มา: รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคญัและแนวโน้ม ปี 2563, ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 หมายเหต:ุ ปี 2562*   เป็นคา่ประมาณการ 
            ปี 2563** เป็นคา่พยากรณ์ 
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สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

(ก)  ลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท KT นัน้ บริษัท KT ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากกับคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ อีกทัง้มีความได้เปรียบมากกวา่คู่แข่งขนั เนื่องจากบริษัท  KT มีประสบการณ์ด้านปศสุตัว์มายาวนานมากกวา่ 
36 ปี จึงได้มีการพฒันาคณุภาพและรูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย ตามที่ลกูค้าต้องการและเป็นที่ยอมรับ
ของลกูค้า นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองของกระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานสากลและใส่ใจในเร่ือง
คุณภาพ รวมถึงมีต้นทุนการผลิตที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั เป็น
เคร่ืองมือช่วยควบคมุคณุภาพในการผลิตทกุขัน้ตอนเพื่อให้สินค้าของบริษัท  KT ปลอดภยัต่อการบริโภค มีหน่วยงานใน
การประสานงานและติดตามควบคมุการขนสง่และจดัเก็บสนิค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคและลกูค้ามีความ
มัน่ใจในคณุภาพสนิค้าของบริษัท KT นอกจากนี ้ด้วยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท เป็นธุรกิจแบบครบวงจร คือ 
มีโรงงานผลิตอาหารสตัว์ ฟาร์มปู่ ย่าพนัธุ์ผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ ฟาร์มผลิตลกูไก่เนือ้ ฟาร์มผลิตไก่เนือ้ และ โรงช าแหละไก่
และแปรรูปเนือ้ไก่ จึงถือเป็นกลยุทธ์ส าคญัที่ท าให้บริษัท  KT มีความโดดเด่น เพิ่มความน่าเช่ือถือให้แก่ผลิตภณัฑ์มาก
ยิ่งขึน้   

ลกัษณะของลกูค้า สามารถแบง่ได้ 2 กลุม่ดงันี ้
กลุม่ที่ 1 ลกูค้าที่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั เนื่องจากมีผู้บริหารกลุ่มเดียวกนั ได้แก่ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. 

ฟาร์ม จ ากดั, บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั, บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากดั และ บริษัท ป.เจริญพนัธ์
อาหารสตัว์ จ ากดั ซึง่รับซือ้เฉพาะอาหารไก่ 

กลุม่ที่ 2   ลกูค้าผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไป ทัง้สตัว์บกและสตัว์น า้ 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ร้อยละ 70 คือ กลุม่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั และร้อยละ 30 คือ กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์ทัว่ไปทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัท KT จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสตัว์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท  KT ส่วนช่องทางการ
จ าหน่าย บริษัท KT จ าหน่ายให้กบับริษัทที่เก่ียวข้องกนัและเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์โดยตรง และจ าหน่ายให้กบับริษัทที่เป็น
พอ่ค้า     คนกลางเพื่อน าไปจ าหนา่ยให้กบัผู้ เลีย้งสตัว์อีกทอดหนึง่ 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการผลิตอาหารสตัว์ในประเทศ มีผู้ประกอบการโดยรวมมากกว่า 60 รายซึ่งถือว่ามีสภาพการ

แขง่ขนัคอ่นข้างรุนแรง แตด้่วยประสบการณ์อนัยาวนานและคณุภาพของสนิค้าเป็นท่ีได้รับความเช่ือถือจากลกูค้า จึงถือได้
ว่าบริษัท KT มีศกัยภาพในการแข่งขนัคอ่นข้างสงู จดัเป็นผู้น าระดบัแนวหน้ารายหนึ่งภายในอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ อีก
ทัง้ เมื่อพิจารณาจากรายได้จากการขายของบริษัท KT แล้ว บริษัท KT มีการขายสนิค้าให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัประมาณ 
70% จึงถือวา่สภาวะการแขง่ขนัส าหรับ บริษัท KT มีการแขง่ขนัท่ีไมรุ่นแรงมากนกั 

 
 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                    ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 23  

 

(ค)  ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
สถานการณ์ในปี 2562 

ภาพรวม 
การสง่ออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่ที่เติบโตได้ดีพอสมควรในปี 2562 ประกอบกบัการที่ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์

ส าคญัหลายประเภททรงตวัอยู่ในระดบัที่ไม่สงูมากนกั เป็นผลให้ธุรกิจอาหารสตัว์ขยายตวัได้ดีพอสมควร  อย่างไรก็ตาม
อปุสรรคส าคญัตอ่การเติบโตของธุรกิจอาหารสตัว์ในปีนีก็้คือการท่ีอตัราเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคอ่นข้างต ่า
ซึ่งท าให้อ านาจซือ้ของประชาชนต ่าตามไปด้วย และการที่เศรษฐกิจของประเทศที่เป็นตลาดส่งออกส าคญัเช่นสหภาพ
ยโุรป และญ่ีปุ่ น ยงัขยายตวัได้ไมม่ากนกั จึงเป็นผลให้ธุรกิจการเลีย้งสตัว์และอตุสาหกรรมอาหารสตัว์โดยรวมยงัเติบโตได้
ไมม่ากเทา่ที่ควร 

ในปี 2562 ความต้องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย มีปริมาณรวมทัง้สิน้ประมาณ 20,432,9414 ตัน 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 ประมาณร้อยละ 2.55 โดยธุรกิจการเลีย้งสตัว์ที่มีความต้องการอาหารสตัว์สงูสดุก็คือการเลีย้งไก่เนือ้
ซึ่งมีความต้องการอาหารสตัว์คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 35.40 ของความต้องการรวม รองลงไปคือธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุและ
ไก่ไข ่ซึง่มีความต้องการอาหารสตัว์คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 27.15 และร้อยละ 11.11 ของความต้องการอาหารสตัว์ทัง้สิน้ใน
ปี 2562 ตามล าดบั เนื่องจากธุรกิจทัง้ 3 นีม้ีความต้องการรวมกนัคิดเป็นสดัส่วนเกินกว่าร้อยละ 70 ของความต้องการ
อาหารสตัว์ทัง้หมด  การเติบโตของธุรกิจเหลา่นีจ้ึงเป็นแรงผลกัดนัส าคญัที่น าไปสูค่วามก้าวหน้าของธุรกิจการผลติอาหาร
สตัว์ด้วย แต่ในทางกลบักนัถ้าธุรกิจเหลา่นีป้ระสบปัญหา ก็จะท าให้ธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ต้องเผชิญกบัปัญหาเช่นกนั
โดยไมอ่าจหลกีเลีย่งได้  

ความต้องการอาหารสตัว์ของธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ในปี 2562 มีประมาณ 7,234.0134 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 
2561 ร้อยละ 10.68 ในขณะที่ธุรกิจที่มีความต้องการอาหารสตัว์มากเป็นอนัดบัสองและสามคือ การเลีย้งสกุรขนุและการ
เลีย้งไก่ไข ่มีความต้องการอาหารสตัว์ประมาณ 5,548,5004 ตนัและ 2,270,5944 ตนั ลดลงจากปี 2561  ร้อยละ 1.96 และ 
ร้อยละ 4.51 ตามล าดบั 

ความต้องการวัตถุดิบอาหารสตัว์ส าคัญ 
การขยายตวัของธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการเลีย้งสตัว์ ท าให้เกิดความ

ต้องการวตัถดุิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสตัว์เพิ่มขึน้ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการวตัถดุิบอาหารสตัว์ที่เป็น
สว่นประกอบหลกัของอาหารสตัว์สว่นใหญ่ ซึ่งได้แก่ ข้าวโพด กากถัว่เหลืองและปลาป่น วตัถดุิบเหลา่นีแ้ม้ว่าจะสามารถ
ผลิตได้ภายในประเทศแต่เนื่องจากความต้องการที่มีเพิ่มมาก ประกอบกับศกัยภาพการผลิตที่ค่อนข้างต ่าในการผลิต
วตัถดุิบบางประเภท เช่น ถัว่เหลืองซึ่งน ามาท าเป็นกากถัว่เหลือง และปลาป่นซึ่งวตัถดุิบในประเทศสว่นใหญ่มีโปรตีนต ่า
กวา่ที่ต้องการเพื่อใช้ในการผลติอาหารสตัว์ ท าให้การผลติไมส่ามารถขยายตวัสนองตอบตอ่ความต้องการได้เพียงพอ และ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากตา่งประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลซึง่ผ่อนปรนในการน าเข้า
และมีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ก็ช่วยให้ผู้ ผลิตอาหารสตัว์วางแผนการผลิตและการน าเข้าวตัถุดิบได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ช่วยปอ้งกนัปัญหาผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์ได้ในระดบัหนึง่ 

 
 
 

                                                           
4 สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx 
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1. ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
ความต้องการข้าวโพดเลีย้งสตัว์เพื่อใช้ในธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ของประเทศไทยในปี 2562 มี

ปริมาณทัง้สิน้ประมาณ 8,514,090.704 ตนั สงูขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 3.29 ความต้องการในระดบันีส้งูกว่าปริมาณผลติ
ภายในประเทศซึง่เฉลีย่ปีละ 4.5- 5.0 ล้านตนัท าให้จ าเป็นต้องมีการน าเข้ากวา่แสนตนัในปี 2562    

เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพด การน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสตัว์จากต่างประเทศต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่รัฐบาลก าหนด5 คือ 

• การน าเข้าจากประเทศสมาชิก WTO ถ้าน าเข้าในโควต้าต้องน าเข้าโดยองค์การคลงัสินค้า
เท่านัน้โดยมีปริมาณโควต้า 54,700 ตนั และเสียอากรน าเข้าร้อยละ 20 แต่ถ้าน าเข้านอกโควต้าจะเสียอากรน าเข้าร้อยละ 
73 บวกคา่ธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 180 บาท 

• การน าเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เสียอากรน าเข้าร้อยละ 0 โดย
ต้องต้องน าเข้าระหวา่ง 1 กมุภาพนัธ์ถึง 31 สงิหาคม ของแตล่ะปี 

• การน าเข้าภายใต้โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสญัญา (contract farming) กับประเทศเพื่อน
บ้าน ภายใต้ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แมโ่ขง (ACMECS) เสียอากรน าเข้าร้อยละ 0 โดย
ก าหนดเวลาน าเข้าระหวา่ง 1 กมุภาพนัธ์ถึง 31 สงิหาคม ของแตล่ะปี 

• การน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)และการน าเข้าจากญ่ีปุ่ นตาม
ข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) ก าหนดอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 0 โดยที่กรณีน าเข้าจากญ่ีปุ่ นนัน้ถ้า
เป็นการน าเข้านอกโควตาจะต้องเสยีอากรน าเข้าร้อยละ 73 

• การน าเข้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลยี (TAFTA) ปริมาณโควตา 10,830.23 ตนั
เสยีอากรน าเข้าในโควตาร้อยละ 1.33 และให้องค์การคลงัสนิค้าเทา่นัน้เป็นผู้น าเข้า สว่นการน าเข้านอกโควตาท าได้เสรีไม่
จ ากดัปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า แตต้่องเสยีอากรน าเข้าในอตัราร้อยละ 65.70 

• การน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP) เสียอากรในโควต้าร้อยละ 0 และ
ต้องเสยีอากรน าเข้าในอตัราร้อยละ 73 ในกรณีน าเข้านอกโควต้า 

• การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล ี(AKFTA) เสยีอากรน าเข้าในโควต้า
ร้อยละ 0  สว่นการน าเข้านอกโควตาต้องเสยีอากรน าเข้าในอตัราร้อยละ 73 

• การน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-ชิลี (TCFTA) เสียอากรน าเข้าในโควต้าร้อยละ 0  สว่น
การน าเข้านอกโควตาต้องเสยีอากรน าเข้าในอตัราร้อยละ 73 

• การน าเข้าทัว่ไปเสียอากรน าเข้ากิโลกรัมละ 2.75 บาทและค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 1,000 
บาท โดยไมม่ีการจ ากดัปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า 

2. กากถัว่เหลอืง 
ความต้องการกากถั่ว เหลืองเพื่อใ ช้ในธุร กิจการผลิตอาหารสัต ว์ในปี 2562 มีประมาณ 

4,893,086.804 ตนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 2.79 ซึ่งเกินกวา่ปริมาณผลิตกากถัว่เหลืองภายในประเทศที่เป็นผลพลอย
                                                           
5 คู่มือการน าเข้าสินค้าเกษตรตามพนัธกรณีความตกลงระหวา่งประเทศ ปี 2561, กรมการค้าต่างประเทศ, 
http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/9361/9361 
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ได้ของอุตสาหกรรมการสกัดน า้มนัถั่วเหลืองเป็นอันมาก ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ โดยแหล่งน าเข้าส าคญัคือ 
บราซิล อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา  

ในปี 2562 รัฐบาลก าหนดนโยบายน าเข้ากากถัว่เหลอืง5 ไว้ดงันี ้ 
• การน าเข้าจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ก าหนดโควต้าให้ผู้มีสิทธิน าเข้ากาก

ถั่วเหลือง 11 สมาคมตามที่รัฐบาลก าหนด อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และ
สมาคมสง่เสริมผู้ใช้วตัถดุิบอาหารสตัว์ เป็นต้นสามารถน าเข้ากากถัว่เหลืองจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกได้โดย
เสียอากรน าเข้าอตัราร้อยละ 2 แต่ถ้าเป็นผู้น าเข้าที่ไมไ่ด้อยูใ่นกลุม่ที่ได้รับสิทธินีแ้ละนอกโควต้า ก็จะต้องเสียอากรขาเข้า
สงูถึงอตัราร้อยละ 119 อยา่งไรก็ตามผู้ได้รับสทิธิน าเข้าก็ต้องยอมรับเง่ือนไขด้วยวา่จะรับซือ้กากถัว่เหลอืงที่ผลติจากเมล็ด
ถั่วเหลืองภายในประเทศทัง้หมดของโรงงานสกัดน า้มันพืชในราคาไม่ต ่ากว่าที่ทางการก าหนดโดยต้องท าสญัญาไว้กบั
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผกูมดัวา่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้างต้น 

• การน าเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สามารถท าได้โดยเสรีไม่จ ากดั
ปริมาณและช่วงเวลาน าเข้า โดยเสยีอากรน าเข้าร้อยละ 0  

• การน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และข้อตกลงการค้าเสรีไทย-
นิวซีแลนด์ (TNZCEP) เสยีอากรน าเข้าร้อยละ 0  

• การน าเข้าตามข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) และการน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ก าหนดอากรน าเข้าใน
โควต้าร้อยละ 0 โดยถ้าน าเข้านอกโควต้าจะต้องเสยีอากรน าเข้าร้อยละ119 

• การน าเข้าจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 4 กรณีข้างต้น ท าได้เสรีไมจ่ ากดัปริมาณและช่วงเวลา
การน าเข้า แต่ก็จะต้องเสียอากรน าเข้าสงูขึน้เป็นอตัราร้อยละ 6 และยงัต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตนัละ 2,519 บาท
ด้วย  

3.  ปลาป่น 
ในปี 2562 ความต้องการปลาป่นเพื่อเป็นวตัถดุิบอาหารสตัว์มีประมาณ 788,838.304 ตนั เพิ่มขึน้

จากปี 2561 ประมาณร้อยละ 1.45 แต่เนื่องจากปริมาณผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงจ าเป็นต้องน าเข้า โดยที่การน าเข้า
ปลาป่นชนิดโปรตีน 60% ขึน้ไปนัน้ไมม่ีเง่ือนไขการจ ากดัปริมาณน าเข้าหรือก าหนดวา่ต้องน าเข้าเฉพาะในช่วงเวลาใด แต่
การน าเข้าปลาป่นโปรตีนต ่ากวา่ 60% ต้องขออนญุาตน าเข้า โดยอตัราภาษีขาเข้าจะแตกตา่งตามแหลง่การน าเข้าดงันี ้

• การน าเข้าจากประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) การน าเข้าตามข้อตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลยี (TAFTA) และข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) จะเสยีอากรน าเข้าอตัราร้อยละ 0   

• การน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสียอากร
น าเข้าร้อยละ 0 

• การน าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล ี(AKFTA) เสยีอากรน าเข้าร้อยละ 5  
• การน าเข้าตามข้อตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) เสยีอากรน าเข้าร้อยละ 0 
• การน าเข้าตามข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ชิล ี(TCFTA) เสยีอากรน าเข้าร้อยละ 2.5 
• การน าเข้าทัว่ไปถ้าเป็นปลาป่นชนิดโปรตีน 60% ขึน้ไปเสียอากรน าเข้าร้อยละ 15 ส่วนชนิด

โปรตีนต ่ากวา่ 60% เสยีอากรน าเข้าร้อยละ 6 
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แนวโน้มปี 2563 
การคาดหมายว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตดีขึน้พอสมควรในปี 2563 แม้จะไม่มากนกั น่าจะท าให้อุปสงค์ต่อ

ผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์เพิ่มขึน้พอสมควร เมื่อประกอบกับการที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ก็ท าให้
คาดหมายได้วา่ความต้องการอาหารสตัว์นา่จะเติบโตได้ใกล้เคียงกบัปี 2562 

คาดการณ์ได้ว่าปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ในปี 2563 จะมีทัง้สิน้ราว 20,340,0224 ตนั ซึ่งลดลง
เล็กน้อยราวร้อยละ 0.45 จากความต้องการในปีก่อนหน้า ปริมาณความต้องการรวมนีอ้าจแยกเป็นความต้องการวตัถดุิบ
อาหารสตัว์ที่ส าคญัได้ว่า มีความต้องการปลาป่นประมาณ 793,531.904 ตนั กากถัว่เหลือง 4,881,524.204 ตนั  ข้าวโพด
เลีย้งสตัว์ 8,517,295.404 ตนั และปลายข้าว 1,749,797.304 ตนั 

ธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้ยงัคงมีความต้องการอาหารสตัว์สงูเป็นอนัดบั 1 โดย คาดว่าในปี 2563 จะมีความ
ต้องการประมาณ 7,306,3534 ตนั คิดเป็นร้อยละ 35.92 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมด สว่นความต้องการ
อาหารสตัว์รองลงไปนัน้เป็นในธุรกิจการเลีย้งสกุรขนุและไก่ไข่ ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 5,300,1004 ตนั และ 2,270,6154 
ตนั คิดเป็นร้อยละ 26.06  และร้อยละ 11.16 ของปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้หมดในปี 2563 ตามล าดบั 

ความต้องการอาหารสัตว์ในระดับดังกล่าวนี ้ท าให้คาดได้ว่าจ าเป็นต้องน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กากถัว่เหลือง ปลาป่น และข้าวโพด จากต่างประเทศไม่น้อยกวา่ในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถ้าวิเคราะห์
จากแนวโน้มการก าหนดมาตรการเก่ียวกับการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสตัว์ของภาครัฐแล้ว ก็คาดหมายได้ว่ามาตรการ
ดงักลา่วนีจ้ะไมแ่ตกตา่งไปจากปี 2562 มากนกั 

อาจสรุปได้ว่า ความก้าวหน้าและศกัยภาพที่จะเติบโตต่อไปของธุรกิจการผลิตอาหารสตัว์ในปี 2563 นัน้
ขึน้อยูก่บัปัจจยัที่คาดวา่จะมีผลทัง้ทางบวกและทางลบตอ่ธุรกิจอาหารสตัว์ดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจัยทำงบวก 
• การท่ีความต้องการผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ส าคญั คือ ไก่เนือ้ยงัคงขยายตวัได้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาด

สง่ออก ประกอบกบัประสทิธิภาพในการจดัการกบัปัญหาการระบาดของไข้หวดันก ช่วยให้โอกาสขยายตลาดสง่ออกสดใส
ขึน้โดยเฉพาะตลาดในกลุม่สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น จีนและกลุม่ประเทศอาเซียนซึง่เป็นตลาดสง่ออกหลกัที่ส าคญั การเติบโต
ของการสง่ออกนีจ้ะช่วยให้อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์เติบโตได้ตอ่เนื่อง 

• การเติบโตของอตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เป็นเหตใุห้ไมม่ีการขยายผลิตแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลมาก
ขึน้เหมือนในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา และท าให้มีการน าพืชที่เป็นวตัถดุิบอาหารสตัว์ไปผลิตพลงังานทดแทนเหลา่นัน้น้อยลง 
จนไมเ่กิดความขาดแคลนท่ีจะท าให้ราคาสงูขึน้มากเหมือนในอดีต 

• นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัมาตรการน าเข้าวตัถดุบิอาหารสตัว์ ซึง่มีจดุมุง่หมายเพื่อช่วยธุรกิจการเลีย้ง
สตัว์มากยิ่งขึน้ ท าให้อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัว์ได้ประโยชน์ตามไปด้วย 

ปัจจัยทำงลบ 
• ภาวะโลกร้อนที่ท าให้มีโอกาสจะเกิดภัยแล้งขึน้ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิต

วตัถดุิบอาหารสตัว์ส าคญั ถ้าหากเกิดขึน้จะสง่ผลให้ผลผลิตวตัถดุิบอาหารสตัว์ลดลงท าให้ราคาวตัถดุิบอาหารสตัว์และ
ต้นทนุอาหารสตัว์ปรับตวัสงูขึน้  

• คา่เงินบาทท่ีมแีนวโน้มแขง็คา่ขึน้ อาจมีผลทางลบตอ่การสง่ออก ซึง่ถ้าหากการสง่ออกไก่เนือ้ของไทย
ได้รับผลกระทบยอ่มสง่ผลถึงธุรกิจอาหารสตัว์อยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งได้ 
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• แม้วา่การน าเข้าวตัถดุิบอาหารสตัว์ส าคญั จะเป็นไปอยา่งเสรีมากขึน้แล้วในปัจจบุนั แตรั่ฐบาลก็ยงัคง
ก าหนดมาตรการท่ีเป็นข้อจ ากดัอยูอ่ีกไม่น้อย ท าให้ต้นทนุการผลติอาหารสตัว์สงูกวา่ทีค่วรจะเป็น และสง่ผลกระทบตอ่
ศกัยภาพการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ตา่งๆ จากประเทศไทยด้วย 

• อ านาจซือ้ของผู้บริโภคภายในประเทศยงัไม่สงูนกั ในขณะที่ตลาดสง่ออกหลกัของไทย เช่น ญ่ีปุ่ นและ
สหภาพยุโรปมีการแข่งขนัสงู ท าให้อุปสงค์ทัง้ภายในและต่าง ประเทศต่อผลิตภณัฑ์ปศุสตัว์ประเภทต่างๆ เพิ่มขึน้ได้ไม่
มากเทา่ที่ควร ซึง่ยอ่มสง่ผลทางลบเช่ือมโยงไปถึงอตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์และอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ได้ 

ประมาณการความต้องการอาหารสัตว์ในประเทศไทย ปี 2561 -2563 (หน่วย : ตัน) 
 

ประชากรสัตว์ 
2561 2562 2563* 

ปริมาณ
อาหารสตัว์ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
อาหารสตัว์ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
อาหารสตัว์ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

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

6,535,797 
939,456 
921,801 

2,377,747 
26,800 

5,659,200 
993,240 
323,652 
23,360 

273,750 
875,453 
464,000 
510,000 

32.80 
4.72 
4.63 

11.93 
0.13 

28.40 
4.99 
1.62 
0.12 
1.37 
4.39 
2.33 
2.56 

7,234,013  
 907,200 
 794,187 

 2,270,594 
 22,400  

 5,548,500  
 973,710  
 331,968  

 23,934  
 328,500  

 1,023,935  
 464,000  
 510,000 

35.40  
 4.44  
 3.89  

 11.11  
 0.11  

 27.15  
 4.77  
 1.62  
 0.12  
 1.61  
 5.01  
 2.27  
 2.50 

7,306,353  
 916,272  
 794,187  

 2,270,615 
 22,400 

 5,300,100  
 930,000  
 348,566  

 25,131  
 344,925  

 1,044,413  
 496,000  
 541,059 

35.92  
 4.50  
 3.90  

 11.16  
 0.11  

 26.06  
 4.57  
 1.71  
 0.12  
 1.70  
 5.13  
 2.44 
2.66 

รวม 19,924,256 100.00 20,432,941 100.00 20,340,022 100.00 

ท่ีมา: สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย 
หมายเหต ุ: * คา่ประมาณการ 

ประมาณการความต้องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 -2563 (หน่วย:ตนั) 
วัตถุดบิ 2561 2562 2563* 

ปลาป่น 
กากถัว่เหลอืง 
ข้าวโพด 
ปลายข้าว 

777,561.7 
4,760,051.6 
8,242,790.9 
1,812,088.2 

788,838.3 
4,893,086.8 
8,514,090.7 
1,806,228.8 

793,531.9 
4,881,524.2 
8,517,295.4 
1,749,797.3 

ท่ีมา: สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทย 
หมายเหต ุ: * คา่ประมาณการ 
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สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 

(ก)  ลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

บริษัท GP จ าหน่ายลกูไก่พอ่แม่พนัธุ์ เนือ้ให้กบับริษัทที่เก่ียวข้องกนั คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และผู้
เลีย้งอิสระทัว่ไปที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธุ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัท  GP มีความใส่ใจในเร่ืองของ
คณุภาพและมาตรฐานของสนิค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลติที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั 

ลกัษณะของลกูค้า 

ลกูค้าของบริษัท GP คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าทัว่ไปทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

บริษัท GP จดัจ าหน่ายลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์เนือ้ให้กบับริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั และลกูค้าอิสระทัว่ไปทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศโดยตรง ไมม่ีการขายผา่นตวัแทนผู้จดัจ าหนา่ย 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขนัค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทคูแ่ขง่ยงัคงเป็นกลุม่เดียวกบักลุม่บริษัทท่ี
เลีย้งไก่เพื่อการสง่ออกเป็นหลกั แต่เนื่องจากบริษัท GP ซึ่งอยู่ในกลุม่บริษัทท่ีมีจุดแข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
และมียอดจ าหนา่ยลกูไก่ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นสดัสว่นมากถึงร้อยละ 48 จึงท าให้สภาวะการแขง่ขนักบับริษัทคูแ่ขง่ไม่
รุนแรงมากนกั 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธ์ุ 

(ก)  ลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

บริษัท FKT จ าหน่ายลกูไก่พนัธุ์เนือ้ให้กบับริษัทที่เก่ียวข้องกัน คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากัด และ
บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั สว่นลกูไก่พนัธุ์ไข่จ าหน่ายให้กบับริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) และผู้ เลีย้ง
อิสระทัว่ไปที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ โดยบริษัท FKT มีความใส่ใจในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการ
ควบคมุต้นทนุการผลติที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั 

ลกัษณะของลกูค้า 
ลกูค้าของบริษัท FKT คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าที่ท าฟาร์มเลีย้งไก่ไขท่ัว่ไป 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 
กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย คือ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั และลกูค้าผู้ เลีย้งไกไ่ขท่ัว่ไป 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 
บริษัท FKT จ าหน่ายให้กับลกูค้า คือ บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากัด, บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 

จ ากดั,   บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน)  และ ผู้ เลีย้งไก่ไขท่ัว่ไป 
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(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขนัค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทคูแ่ขง่ยงัคงเป็นกลุม่เดียวกบักลุม่บริษัทท่ี

เลีย้งไก่เพื่อการสง่ออกเป็นหลกั แตเ่นื่องจากบริษัท FKT ซึง่อยูใ่นกลุม่บริษัทท่ีมีจดุแข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
และมียอดจ าหนา่ยลกูไก่ทัง้หมดที่ผลติได้ให้กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดจึงท าให้ไมเ่กิดสภาวะการแขง่ขนั 

สายธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 

(ก)  ลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ 
กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 
บริษัท MKS จ าหน่ายไก่เนือ้ทัง้หมดให้กบับริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทร่วม

ทนุของบริษัทใหญ่ คือ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั ในการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์นัน้บริษัท MKS มีลกูค้าเพียง 
2 รายซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั ดงันัน้ ภาวะการแข่งขนัจึงไม่เกิดขึน้ และกลยทุธ์ที่ส าคัญคือ การที่บริษัท MKS มีความ
ช านาญ และมีประสบการณ์มาหลายสิบปี ท าให้ลกูค้ามัน่ใจในคุณภาพของสินค้า  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท MKS ได้มี
ความใสใ่จในเร่ืองของคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้า รวมถึงการควบคมุต้นทนุการผลติที่ต ่าเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแขง่ขนั 

ลกัษณะของลกูค้า  
ลกูค้าของบริษัท MKS คือบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่  และบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร 

(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท MKS คือ บริษัทใหญ่ และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ โดยที่ทัง้ 2 บริษัท

รับซือ้ไก่เนือ้ทัง้หมด ของบริษัท MKS ที่ผลติได้ เพื่อน าไปช าแหละและแปรรูปจ าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 
บริษัท MKS จ าหน่ายในประเทศเพียงแห่งเดียว โดยจ าหน่ายให้กบับริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และ

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

บริษัท MKS ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม เนื่องจากจ าหน่ายไก่เนือ้ทัง้หมดให้กับ
บริษัทใหญ่และบริษัทร่วมทนุของบริษัทใหญ่ ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

สายธุรกิจอาหารแปรรูป 

(ก)  ลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัท่ีส าคญั 

นโยบายการตัง้ราคาขายผลิตภณัฑ์ของบริษัท GFF ขึน้อยู่กับปัจจยัของภาวะราคาเนือ้ไก่ในประเทศ  แต่
เนื่องจากเนือ้ไก่ที่ซือ้จากบริษัทใหญ่เพียงแห่งเดียว ท าให้บริษัทฯ สามารถประมาณการต้นทุน รวมทัง้สามารถควบคมุ
คณุภาพของวตัถดุิบได้ โดยมีการเน้นกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยค านึงถึงเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยัอยา่ง
เข้มงวด เน้นการพฒันาสินค้าที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ อีกทัง้มีการพฒันาสนิค้าใหมเ่พื่อให้
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สอดคล้องกบัพฤติกรรมการเปลีย่นแปลงของผู้บริโภคในปัจจบุนั ตลอดจนการขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย เพื่อให้เข้าถึง
ผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ ท าให้บริษัทฯ สามารถที่จะแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัได้ 

ลกัษณะของลกูค้า แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ดงันี ้
กลุม่ที่ 1  ลกูค้าตลาดสด มีลกัษณะเป็นพอ่ค้าคนกลางที่จ าหนา่ยสินค้าในตลาดสด ( กรุงเทพ ) เน้นขาย

ปลกี และขายสง่ สว่นใหญ่จะมีหน้าร้านเป็นของตนเอง โดยลกูค้ากลุม่ดงันีจ้ะจดัจ าหนา่ยให้กบั
ลกูค้าทัว่ไป เช่น สถาบนัการศกึษา / เบเกอร่ี / พอ่ค้า แมค้่ารถเข็นประเภทปิง้ยา่ง ฯลฯ 

กลุม่ที่ 2  ลกูค้าต่างจงัหวดั มีลกัษณะเป็นพ่อค้าคนกลาง หรือ ตวัแทนศนูย์ ลกูค้ากลุม่นีจ้ะสัง่สนิค้าจาก    
บริษัทฯ ในปริมาณมากๆ โดยจะกระจายสนิค้าไปยงัตา่งอ าเภอหรือจงัหวดัที่ใกล้เคียง สว่นจะมี
หน้าร้านหรือไมม่ีก็ได้ ลกัษณะการขายคล้ายกบัลกูค้าตลาดสดกรุงเทพ 

กลุม่ที่ 3 เป็นกลุม่ธุรกิจร้านอาหาร  โรงแรม และจดัเลีย้ง เน้นการซือ้ผลติภณัฑ์ไปปรุงและจ าหนา่ยตอ่ 
ทัง้นีไ้ด้เพิ่มรูปแบบการบริการเพิม่เติม โดยมีรถมอเตอร์ไซค์ Delivery ให้กบัสาขา โดยเร่ิมที่สาขา
วดัสนเป็นท่ีแรก 

กลุม่ที่ 4 เป็นกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรม ซือ้ผลิตภณัฑ์เพื่อน าไปแปรรูปและจ าหน่าย โดยซือ้ในปริมาณมาก 
เน้นคณุภาพมาตรฐานเป็นหลกั 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

กลุม่หลกัทัง้ 4 กลุม่จะเน้นไปท่ีผู้บริโภคทกุประเภท เช่น  กลุม่นกัเรียน / แมบ้่าน / คนท างาน  ฯลฯ 

การจ าหนา่ยและช่องทางการจ าหนา่ย 

นอกจากช่องทางการขายในกลุ่มที่ 1 ( ตลาดสด ) กลุ่มที่ 2 ( ต่างจังหวดั ) กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4  ทาง
บริษัท ฯ ยงัตัง้ศนูย์จ าหน่ายสินค้า ที่เป็นของบริษัทจีเอฟ ฟูดส์ เอง โดยไม่ผ่านกลุม่ต่างๆ อีก 14 ศนูย์ แบ่งตามภมูิภาค / 
กรุงเทพ  เช่น  

ภาคเหนือ ล าปาง / ตาก / พิษณโุลก / นครสวรรค์ 

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

ภาคกลาง นครปฐม / เพชรบรีุ 

กรุงเทพ สาขาพระราม 2 / สาขาวดัสน - ประชาอทุิศ 

(ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ เช่น ไส้กรอก ฯลฯ เป็นผลติภณัฑ์ที่ผลติจากเนือ้สตัว์ ซึง่นิยมบริโภคกนั
มาก เนื่องจากเป็นอาหารที่มีคณุค่าทางโปรตีนสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการบริโภค ตลาดหลกัทัว่ไปจะเป็น
ตลาดภายในประเทศ อีกทัง้ความต้องการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้จากการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและการด าเนินชีวติ
ของผู้บริโภค ท าให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารแปรรูปสง่ผลให้ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานขยายตวัอยา่ง
รวดเร็ว จึงเกิดภาวะการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมสงูขึน้  
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2.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์  

สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ 

วตัถดุิบไก่เนือ้ทัง้หมดซือ้มาจากบริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย โดยที่บริษัทฯ มีโรงงานช าแหละ
ไก่เพียง 1 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าลงัการผลติเทา่กบั 146,000 ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมธุรกิจช าแหละไก่นี ้ไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมมากนกั แตเ่นื่องจากการช าแหละไก่จะมี

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

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 
บริษัท KT ซือ้วตัถดุิบเพื่อผลิตอาหารสตัว์ เช่น ข้าวโพด กากถัว่เหลอืง โปรตีนจากพืชอื่น และสว่นผสมอาหารสตัว์ 

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปริมาณผลผลติในประเทศและราคาเป็นส าคญั บริษัท KT ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  เช่น 
ข้าวโพด และกากถั่วเหลือง เป็นต้น ท าให้ต้องพึ่งพิงการน าเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากัดในการจัดหา
วตัถดุิบ อาทิ มาตรการการก าหนดโควตา มาตรการด้านราคา และมาตรการด้านภาษี  

ปัจจุบนับริษัท KT มีโรงงานผลิตอาหารสตัว์ทัง้หมด 4 โรงงาน ซึ่งผลิตอาหารสตัว์บก 1 โรงงาน และผลิตอาหาร
สตัว์น า้ 2 โรงงาน โรงงานทัง้ 3 แห่ง ตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนั คือ ที่จังหวดัสมุทรปราการ โดยมีก าลงัการผลิตรวมในปี 
2562 เท่ากับ 599,000 ตัน ส่วนโรงงานผลิตอาหารสตัว์บกอีก 1 โรงงาน ตัง้อยู่ที่  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีก าลงัการผลิต 
512,000 ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจอาหารสตัว์ อาจก่อให้เกิดฝุ่ นและกลิ่นที่เกิดจากการผลิต ซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศยั

ใกล้เคียงได้ บริษัท KT ได้ตระหนกัในข้อนีด้ี จึงได้มีมาตรการปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาดงักลา่วไปรบกวนบริเวณใกล้เคยีง ใน
ปีที่ผ่านมา บริษัท KT ไม่ประสบปัญหาการร้องเรียนจากบริเวณใกล้เคียง ในส่วนของน า้ที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ 
นอกจากนีบ้ริษัท KT ได้จดัท าบ่อบ าบดัน า้เสีย เพื่อควบคมุคณุภาพของน า้ให้มีสภาพที่ดีก่อนแล้วค่อยปลอ่ยให้ไหลลงสู่
แหล่งน า้สาธารณะ บริษัท KT ตระหนกัและมีจิตส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสงัคม 
โดยการสนบัสนนุกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัท KT มีการด าเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท KT ไม่เคยได้รับการ
ร้องเรียน และ/หรือการมีข้อพิพาท และ/หรือการถกูฟอ้งร้องคดีความเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 
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สายธุรกิจไก่ปู่ ย่าพันธ์ุ 
บริษัท GP น าเข้าไก่ปู่ ย่าพนัธุ์จากต่างประเทศ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ เนือ้ โดยจ าหน่ายให้กับบริษัท ฟาร์ม

กรุงไทย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกนั โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตลกูไก่พ่อแม่พนัธุ์ เนือ้เท่ากบั 2.60 ล้าน
ตวั โดยมีฟาร์มเลีย้งไก่ 1 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิ

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

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

เนือ้ ในสว่นลกูไก่พอ่แมพ่นัธุ์ไขน่ัน้ซือ้มาจากตา่งประเทศ เพื่อน ามาผลติลกูไก่พนัธุ์ไข ่ โดยมีฟาร์มไก่พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้จ านวน 7 
ฟาร์ม และฟาร์มไก่พ่อแม่พนัธุ์ไข่ จ านวน 1 ฟาร์ม ซึ่งฟาร์มทัง้หมดตัง้อยู่ที่จงัหวดัชลบรีุ ในปี 2562 บริษัท FKT มีก าลงัการ
ผลติในสว่นของลกูไก่พนัธุ์เนือ้เทา่กบั 124 ล้านตวั และมีก าลงัการผลติในสว่นลกูไก่พนัธุ์ไข ่เทา่กบั 3 ล้านตวั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิ

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

อาหารที่ใช้เลีย้งไก่ ซือ้มาจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเชน่กนั คือบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนับริษัท MKS มี
ฟาร์มเลีย้งไก่ทัง้หมด 13 ฟาร์ม ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ โดยมีก าลงัการผลติในปี 2562 เทา่กบั 103 ล้านตวั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบตัิทาง

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

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

การจดัหาวตัถุดิบ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปนีต้ัง้อยู่ที่จงัหวดัสมทุรปราการ ในปี 2562 มีก าลงัการผลิตเทา่กบั 
37,800 ตนั 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจการผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม แตเ่นื่องจากการผลติผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป

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

 
2.4  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี - 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัของการบริหารความเสีย่งภายใต้การเปลีย่นแปลงที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจทัง้จากปัจจยั
ภายในและภายนอก ทีอ่าจเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงานและสง่ผลกระทบตอ่เปา้หมายขององค์กร โดยสนบัสนนุให้มีการ
พฒันาและน าระบบบริหารจดัการความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพไปใช้ในทกุระดบั เพื่อให้ทกุหนว่ยงานสามารถด าเนินงานได้
อยา่งประสบผลส าเร็จตามที่วางแผนไว้  

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีการก าหนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ขึน้  โดยอ้างอิง

มาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และให้ฝ่าย
บริหารและพนกังานทกุคน ด าเนินตามกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสีย่ง โดยกรอบการบริหารความเสีย่ง
ประกอบด้วย การระบปัุจจยัเสี่ยง การประเมินระดบัความเสี่ยง การจดัการความเสี่ยง และการติดตาม สื่อสารอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงที่ส าคญัอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้แนใ่จวา่ธุรกิจจะบรรลวุตัถปุระสงค์โดยมีความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้   

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัองค์กร และระดบัหน่วยงาน โดยการบริหาร
ความเสีย่งระดบัองค์กร ด าเนินการผา่นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee: RMC) ท่ีได้รับ
การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงาน รวมทัง้ติดตามให้ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีคณะท างานบริหารความเสี่ยงระดบัหน่วยงาน ซึ่ง
เป็นผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ท าหน้าที่ติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหนว่ยงานในสงักดัอยา่ง
ใกล้ชิดเป็นประจ าทกุเดือนตามแนวนโยบาย และกรอบการด านินงานท่ีได้รับจาก RMC 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (Risk and control self assessment หรือ 

RCSA) มีการประเมินและจดัล าดบัความเสีย่งโดยใช้แผนที่ความเสีย่ง (Risk Map) การติดตามการบริหารความเสีย่งผ่าน
มาตรการจดัการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดชันีชีว้ดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ส าหรับความเสี่ยงที่
ส าคญั โดยบริษัทฯ ด าเนินการ 2 ระดบัควบคู่กนั ระดบัที่ 1 คือ การประเมินความเสี่ยงระดบัองค์กรจากผู้บริหารระดบัสงู
ของบริษัทฯ โดยจดัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเสี่ยงที่ส าคญัที่สง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
และกรรมการบริษัททกุไตรมาส ในระดบัที่ 2 คือระดบัหน่วยงานก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกนั ซึ่งปัจจยัเสี่ยงที่ส าคญั
ทุกปัจจัยจะมีผู้ รับผิดชอบ หรือ เจ้าของความเสี่ยงที่จะก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะของความ
เสี่ยง ความก้าวหน้าของแผนจดัการความเสี่ยงให้กบัฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ ซึ่งการบริหาร
ความเสี่ยงในวิถีดงักลา่วจะสง่เสริมวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงในทกุระดบัขององค์กรในเชิงบรูณาการที่ครอบคลมุ
ทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ 
(Emerging Risk) ผ่านระบบเตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning System: EWS) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเตรียมมาตรการ
จดัการความเสีย่งในเชิงรุกได้ก่อนที่จะกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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 บริษัทฯ ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้ที่ระดับปานกลางและระดับน้อย ดังนัน้ ความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดบัสงูมากและระดบัสงู ต้องก าหนดมาตรการจดัการความเสีย่งเพิ่มเติมเพื่อลดความเสีย่งลงมาให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับ
ได้ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญทุกปัจจัยจะมีการก าหนดดัชนีชีว้ ัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator หรือ KRI) เพื่อแจ้ง
สญัญาณของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของปัจจยัเสี่ยงของบริษัทฯ พร้อมก าหนดระดบัความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะถกู
ติดตามความเคลือ่นไหวอยา่งใกล้ชิด 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึน้ทั่วทัง้องค์กร เพื่อให้องค์กรเติบโตไป

ข้างหน้าได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน ผ่านการปฏิบตัิตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสีย่งขององค์กร ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ตระหนกัดีวา่การบริหารความเสีย่งที่มีประสิทธิภาพจะต้องรวมเข้าเป็นสว่นหนึง่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงสง่เสริม
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม และน าแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน รวมทัง้มีการติดตามความก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ในระดบัองค์กร และระดบัหนว่ยงาน อีกทัง้ยงัมีการสือ่สาร
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการบริหารความเสีย่งในทกุระดบั ตัง้แต่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดบัองค์กร คณะท างานบริหารความเสี่ยงระดบัหน่วยงานและพนกังาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-learning  
และการฝึกอบรม เป็นต้น 

นอกจากนี ้ในปี 2562 หนว่ยงานบริหารความเสีย่ง ได้วา่จ้างบคุลากรเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้าง และผลกัดนังานด้าน
บริหารความเสี่ยง โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะเพิ่มความเข้มแข็ง รวมถึงการสง่เสริมการสื่อสารและสร้างจิตส านึกในเร่ืองการ
บริหารความเสีย่งให้กบัพนกังานทกุระดบัอยา่งทัว่ถึง อนัจะน าไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่องจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทชัน้น าในธุรกิจด้านอาหาร การด าเนินงานรวมถึงผลประกอบการของ  
บริษัทฯ เก่ียวข้องกบัความเสีย่งที่หลากหลายในหลายปัจจยัเสีย่ง โดยบริษัทฯ ได้แบง่ความเสีย่งส าคญัและกลยทุธ์ในการ
จดัการความเสีย่งรวม 7 ด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

ความเสี่ยงที่ส าคัญ และกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตเนือ้ไก่แปรรูป 
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารจากเนือ้ไก่แปรรูป ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสินค้าทดแทนได้ง่าย จึงมีการแขง่ขนั

กนัในการผลติสนิค้าที่จะตอบสนองตอ่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สดุ ทัง้ในด้านรสชาติ รสสมัผสั เอกลกัษณ์ของอาหาร และราคา 
และปัจจบุนัการแขง่ขนัในตลาดโลกรุนแรงหลงัหลายประเทศมีผลผลติไก่เพิ่มขึน้และมีการพฒันาผลติภณัฑ์ไก่เพื่อสง่ออก 
อาทิ บราซิล สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ แนวโน้มเช่นนีอ้าจมีผลให้อตัราก าไรของอตุสาหกรรมชะลอลงบ้าง แตจ่ะยงัอยูใ่นเกณฑ์
ดี และเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสว่นแบ่งทางการตลาดมากที่สดุในภาวะการแข่งขนัดงักลา่วนัน้  บริษัทฯมีการก าหนดกลยทุธ์
ตา่งๆ ท่ีจะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มยอดขายและก าไรได้ตามเปา้หมายที่วางไว้ 

การบริหารความเสี่ยง   
แม้ว่าในปี 2562 ภาพรวมของอตุสาหกรรมไก่ของไทยยงัดีต่อเนื่อง จากตลาดสง่ออกไก่ โดยเฉพาะตลาด

จีนที่มีปัญหาสกุรขาดแคลน จากปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริการะบาดในสกุร (African Swine Fever : ASF) ท าให้หมขูาด
แคลน สง่ผลให้ความต้องการบริโภคไก่เพิ่มขึน้ตามไปด้วยในฐานะสินค้าทดแทน (substitute goods) บริษัทฯ คาดว่าจีน
จะเป็นตลาดส่งออกไก่ที่มีศักยภาพเติบโตสงูในระยะยาวของไทยได้ โดยปัจจุบนั GFPT ได้รับรอง 1 โรงงานเมื่อเดือน
มีนาคม 2561 และปัจจุบนัโรงงานของ GFN ที่ GFPT ถือหุ้น 49% ก็ได้รับการรับรองเพิ่มเติม และเนื่องด้วยอตุสาหกรรม
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การผลิตเนือ้ไก่แปรรูปมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์  ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วของอตุสาหกรรม โดย 

1. ติดตามสถานการณ์และคาดการณ์ราคาขายเป็นรายสปัดาห์ รวมถึงการวิเคราะห์ อปุสงค์/อปุทานใน
ตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับวิธีการขายผลิตภณัฑ์ และหาทางลดผลกระทบในระยะสัน้หากราคาขายผลิตภณัฑ์
ตกต ่า  

2. ติดตามสถานการณ์ยอดขายตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้วิเคราะห์ลกูค้าปัจจุบนั หากมี
ยอดขายไมเ่ป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ บริษัทฯ จะสามารถรักษาฐานลกูค้าหลกัไว้ได้ รวมถึงใช้การ
บริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อรักษาความพงึพอใจของลกูค้าปัจจบุนั 

3. กระจายความเสี่ยงโดยการขยายตลาดเพื่อให้มีการกระจายตวัเพิ่มขึน้ โดยขยายฐานตลาดเข้าสูต่ลาด
อื่นๆ ที่มีศกัยภาพ (Potential Market) เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นประเทศในตะวนัออกกลาง และประเทศในอเมริกาเหนือ เป็น
ต้น ซึ่งอาจจะพฒันาสูต่ลาดหลกัของบริษัทฯ ในอนาคตได้ เพื่อทดแทนตลาดที่บริษัทฯ อาจจะสญูเสียความสามารถใน
การแขง่ขนัไป 

ซึง่กลยทุธ์เหลา่นีจ้ะช่วยสง่เสริมการเติบโตทางด้านก าไรและยอดขายของบริษัทฯ ให้ได้ตามเปา้หมายทีว่าง
ไว้ 

1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด  
การรักษารายได้ให้เติบโตอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง เป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่มีความส าคญัตอ่ผลประกอบการ

ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ตลาดมีความผันผวนจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยด้าน
สงครามการค้า (Trade War) และปัจจยัด้านภมูิศาสตร์การเมือง (Geopolitics) เป็นต้น โดยบริษัทฯ ถือว่าการตลาดเป็น
หวัใจในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคอยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน  

การบริหารความเสี่ยง   
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้การเปิดช่องทางการตลาด และการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น 
การตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketing), Social media ฯลฯ 

1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจบุนันัน้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพฒันาผลติภณัฑ์ 

จึงมีความส าคญั โดยต้องเร่งศึกษาและท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ เพื่อให้สามารถผลติสนิค้าให้ตรงตอ่ความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการ (Need) และสร้างความพงึพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคมากที่สดุ 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาสินค้าและบริการที่มีมลูคา่เพิ่ม (High Value Added Products and 

Services) อยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงนวตักรรมของผลติภณัฑ์ (Product Innovation) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและ
ยกระดบัอุตสาหกรรม มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศอยูต่ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดงันัน้ จึงมุง่เน้นการเก็บข้อมลูผู้บริโภคในเชิงลกึ เพื่อน าผลการศกึษามาปรับปรุง



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                    ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 37  

 

วางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงวางแผนด้าน
การตลาด เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ อีกทัง้
สร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี   

1.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโลก 
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยและประเทศอื่นๆ ในโลกมีทิศทางการเติบโตที่อยู่ในช่วงขาลงอย่างชดัเจน โดย

อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงจากปีที่แล้ว จากเศรษฐกิจโลกมีความผนัผวนจากความตึงเครียดของสงคราม
การค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีนสง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจโลก ซึง่สะท้อนผา่นตวัเลขการเติบโตของผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ (จีดีพี) ของหลายประเทศที่ลดลงอยา่งรุนแรง นอกจากนัน้เศรษฐกิจโลกยงัต้องเผชิญความไมแ่นน่อนในอกี
หลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของ Brexit ที่จะท าให้เศรษฐกิจของยูโรโซนและสหราชอาณาจักรเผชิญกับความผันผวน 
เศรษฐกิจของจีนท่ีชะลอตวั และการปรับคา่เงินหยวนให้ออ่นคา่ลง รวมทัง้ความขดัแย้งทางภมูิรัฐศาสตร์ของประเทศตา่งๆ 
เป็นต้น  

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และจัดท ารายงานสถานการณ์ความ

เสีย่งในประเทศยทุธศาสตร์ทกุไตรมาส ตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อใช้เป็นสว่นหนึง่ในการบริหาร
ความเสีย่ง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) และการวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อ
ประเมินผลกระทบจากเหตกุารณ์เสีย่ง บริษัทฯ มีการพฒันาสนิค้าใหมห่รือสินค้าและบริการที่มีมลูคา่เพิ่มสงู ที่ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุม่ การเพิ่มการสง่ออกไปยงัประเทศทัง้ในและนอกอาเซียนเพื่อทดแทนเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอ
ตวั รวมถึงการแสวงหาโอกาสในตา่งประเทศส าหรับการขยายการลงทนุในอนาคต 

1.5 ความเสี่ยงจากภาวการณ์ขาดแคลนน า้ 
น า้เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น

การใช้น า้ในภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม เป็นต้น ตลอดเวลาที่ผ่านมาการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเติบโตของ
ประชากรประเทศต่างๆ ท าให้ความต้องการใช้น า้ทวีสูงขึน้ รวมถึงสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ส่งผลให้
ทรัพยากรน า้เร่ิมขาดแคลนและมีคณุภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การขาดการวางแผนการใช้น า้อย่างเหมาะสม รวมถึง
การขาดการบริหารจดัการแบบบรูณาการร่วมกนัของทกุภาคสว่น อาจท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน า้ ซึง่น ามาสูก่ารแยง่ชิง
การใช้น า้ระหวา่งชมุชน เกษตรกร และอตุสาหกรรม ดงันัน้ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้การผลติและการเลีย้งสตัว์ อาจ
ได้รับผลกระทบจากคณุภาพและปริมาณน า้ที่ลดลง ซึง่จะสง่ผลตอ่คณุภาพของสตัว์และสนิค้าที่บริษัทฯ ผลติได้ 

การบริหารความเสี่ยง   
บริษัทฯ มีแผนการก าหนดปริมาณการใช้น า้อยา่งเหมาะสมในทกุขัน้ตอนการผลติ มีระบบการจดัเก็บข้อมลู

ปริมาณการใช้น า้เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น า้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ควบคูไ่ปกบัการวิจยัและพฒันาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลติ เพื่อลดปริมาณการใช้น า้ และเพิ่มประสทิธิภาพการ
ใช้น า้ให้คุ้มคา่มากที่สดุ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการน าน า้กลบัมาใช้ใหม่ (Wastewater Reuse) ประมาณ 6% ของน า้เสยี
ในแต่ละวนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีบ่อน า้บาดาลเพื่อส ารองน า้ไว้ใช้ในพืน้ที่โรงงาน โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตใช้น า้
บาดาลจากส านกัควบคมุกิจการน า้บาดาล กรมทรัพยากรน า้บาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอตุสาหกรรม  
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2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
2.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล  

การสรรหาคนดี คนเก่ง นัน้ยาก แตก่ารรักษาคนดี คนเก่ง นัน้ยากกวา่ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากบุคลากรที่มีฝีมือ มีความรู้ และความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขบัเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่อง 

การบริหารความเสี่ยง   
บคุลากรที่มีคณุภาพเป็นปัจจยัที่ส าคญัต่อการขยายธุรกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้ให้ทัง้โอกาสและช่องทาง

ให้พนกังานได้แสดงความสามารถ รวมถึงมีโครงการจดัฝึกอบรมสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถในสายงานตา่งๆ พร้อมทัง้ผลกัดนัและสร้างแรงจงูใจในด้านตา่งๆ ในการธ ารงรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพให้
สามารถปฏิบตัิงานอยูก่บับริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อเป็นก าลงัส าคญัตอ่การด าเนินงาน และการขยายตวัทางธุรกิจตอ่ไป  

2.2 ความเสี่ยงจากความเชื่อม่ันของผู้บริโภคเร่ืองความปลอดภยัของอาหาร 
ปัจจุบนัผู้บริโภคได้ให้ความส าคญั ในเร่ืองความสด สะอาด ปลอดภยั ของสินค้าเนือ้ไก่และสินค้าปรุงสกุ

มากขึน้ ดังนัน้การด าเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากความเช่ือมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความ
ปลอดภยัของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความเสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปือ้น ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้ตลอดทัง้
กระบวนการผลิต และทัง้ที่เกิดจากวตัถดุิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจดัการขนสง่ หรือ ระบบการจดัเก็บ
สนิค้าจนถึงผู้บริโภค ดงันัน้ บริษัทฯ จ าเป็นอยา่งยิ่งต้องจดัให้มีกระบวนการท างานท่ีมัน่ใจได้วา่ผู้บริโภคสนิค้าของบริษัทฯ 
จะได้บริโภคสนิค้าที่มีความสด สะอาด และปลอดภยั 

การบริหารความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค เป็นสิง่ที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก เพื่อเป็นการลดความเสีย่ง 

บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลติได้มาตรฐานสากล พร้อมทัง้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้ทัง้ระบบ ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่างการด าเนินการ ดังนัน้ จึงสามารถรับประกัน
คณุภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทกุขัน้ตอน อีกทัง้บริษัทฯ มีระบบควบคมุคณุภาพวตัถดุิบที่น ามาใช้ในการ
ผลิต การตรวจรับวตัถดุิบ การออกแบบบรรจภุณัฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนสง่ ตลอดจนการจดัเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทัง้มีการจัดการให้มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืนสินค้า 
(Product Recall) ในกรณีที่จ าเป็นอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภคและลกูค้าเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นใน
คณุภาพสินค้าของบริษัทฯ ดงันัน้จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานในการประเมินคณุภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ 
GMP, HACCP, ISO 9001:2000 ฯลฯ ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัถึงคณุภาพของสนิค้าที่บริษัทฯ ให้ความใสใ่จมาโดยตลอด 

2.3 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์ 
การเกิดโรคระบาดในสตัว์ย่อมส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการบริโภค ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึน้ใน

สตัว์ สว่นใหญ่จะไมส่ามารถติดตอ่ถึงคนได้ แตก็่สร้างความตื่นตระหนกและความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของการบริโภค
เนือ้สตัว์ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวดันกที่ระบาดในฟาร์มเลีย้งไก่ ถึงแม้วา่
จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคอย่างมีนยัส าคญั ที่จะ
หลีกเลี่ยงการบริโภคเนือ้ไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึ งการค้าขายการส่งออก
ระหวา่งประเทศที่ถกูจ ากดัสทิธิ ท าให้บริษัทฯ ไมส่ามารถด าเนินงานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 
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การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดแูล และเฝา้ระวงัการเกิดโรคระบาดในสตัว์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ มีการ

บริหารความเสี่ยงโดยการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลีย้งไก่ที่ทันสมยั โดยจัดสร้างโรงเรือนระบบปิด ปรับอากาศ 
(Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกันเชือ้โรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้นโยบายและวิธี
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการเลีย้งสตัว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสตัว์ตามมาตรฐานสากล การบริหารจดัการ ระบบสขุาภิบาล และ
การด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานสขุอนามยัของฟาร์ม อีกทัง้มีมาตรการดแูลป้องกนัไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลีย้งไก่ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเร่ืองของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
ฟาร์มไก่พนัธุ์ สถานที่ฟักไข่สตัว์ปีก และฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ นอกจากนีย้งัได้มีการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัการระบาดของโรคให้ทนัสมยัตลอดเวลา รวมทัง้มีการประเมินหาปัจจยัเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด 
ตลอดจนการจดัท าการเตือนภยัลว่งหน้า (Early Warning) เพื่อปอ้งกนัการเกิดโรคระบาดไมใ่ห้เกิดการแพร่กระจาย 

แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้จากมาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รับผลกระทบ
ทางอ้อม ซึ่งเป็นผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมในภาพรวม และสง่ผลกระทบตอ่เนื่องถึงความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้
ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั ส าหรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้หวดันกที่ผ่านมานัน้ ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถสง่ออกไก่
สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แตใ่นปัจจบุนัสถานการณ์ดงักลา่วได้กลบัสูส่ภาวะปกติ สามารถสง่ออกไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึง
ประเทศญ่ีปุ่ นที่อนญุาตให้น าเข้าสินค้าเนือ้สตัว์ปีกจากประเทศไทย ทัง้ไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การ
เกิดโรคระบาดเป็นปัจจยัที่ไมส่ามารถควบคมุได้ 

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 
ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติอาหารสตัว์ ซึง่เป็นต้นทนุหลกัของการผลติอาหารสตัว์ที่เป็น

สินค้าโภคภณัฑ์ เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการใช้และปริมาณของ
ผลผลติในแตล่ะช่วงและฤดกูาล ประกอบกบัถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลกและในประเทศไทย โดยปัจจยั
ที่มีผลต่ออุปสงค์ของวตัถุดิบเหล่านี ้นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตอาหารสตัว์แล้ว ยงัรวมถึงความต้องการน า
วตัถดุิบบางประเภทไปใช้ในการผลิตพลงังานทดแทน ตลอดจนการเก็งก าไรในตลาดซือ้ขายสินค้าโภคภณัฑ์ลว่งหน้า ซึง่
ปัจจยัต่างๆ เหลา่นีอ้าจสง่ผลตอ่ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ ในด้านอปุทานของวัตถดุิบเหลา่นี ้มีความผนัแปรไปตาม
สภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภยัธรรมชาติที่อาจท าให้ผลผลติไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย ซึง่สิง่เหลา่นีอ้ยูเ่หนือความควบคมุ
และคาดหมายของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคาของวตัถดุิบอาจมีความผนัผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตวั
สงูขึน้จากที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ยอ่มจะสง่ผลกระทบท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุการผลติทัง้อาหารสตัว์และเนือ้ไก่ที่สงูขึน้ 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงการบริหารจดัการความเสีย่งด้านวตัถดุิบอนัเป็นสว่นส าคญัในการผลิต จึงได้ก าหนดมาตรการจดัการ
ตา่งๆ เพื่อรองรับ 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช านาญในการจัดซือ้วตัถุดิบเหล่านีโ้ดยเฉพาะ เพื่อท าการติดตาม

ข่าวสารที่เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทัง้จดัหาแหลง่วตัถดุิบที่มีคณุภาพ และสรรหาวตัถดุิบให้มีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดัสร้างสถานที่จดัเก็บวัตถดุิบที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอใน
การจดัเก็บวตัถดุิบเป็นระยะเวลานานในกรณีที่มีการคาดการณ์วา่ราคาวตัถดุบิมีแนวโน้มจะปรับตวัสงูขึน้ในอนาคต อีกทัง้
บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานวิจยัในการจดัหาวตัถดุิบทดแทนที่มีคณุภาพเท่าเทียมมาใช้ในการผลิต  และศึกษาความเป็นไปได้
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้รองรับวตัถดุิบที่มีความหลากหลายมากขึน้ รวมถึงมีการใช้อนพุนัธ์ทางการเงินในการ
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บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ ส าหรับราคาอาหารสตัว์นัน้ บริษัทฯ 
สามารถปรับเปลีย่นราคาขายอาหารสตัว์ ให้สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบอาหารสตัว์ที่เพิ่มขึน้ได้ โดยการขออนมุตัิการปรับ
ขึน้ราคาจากกรมการค้าภายใน ทัง้นีอ้าหารสตัว์เป็นสนิค้าที่หนว่ยงานของรัฐควบคมุราคาจ าหนา่ย ท าให้การขอปรับราคา
ขายในบางคราวไมเ่ป็นสดัสว่นเดียวกนักบัการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบ 

2.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ 
ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการเลีย้งสตัว์ โดยมีสนิค้าหลกั ได้แก่ ลกูไก่มีชีวิตและผลิตภณัฑ์

เนือ้ไก่ โดยราคาของสนิค้าเหลา่นี ้ถกูก าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานของตลาดในแตล่ะช่วงเวลา โดยปัจจยัที่สง่ผลกระทบ
ต่ออปุสงค์ประกอบด้วยก าลงัซือ้ ความเช่ือมัน่ รวมถึงความต้องการตามฤดกูาล ซึ่งหากปริมาณผลผลิตมีมากเกินกวา่อปุ
สงค์ของสนิค้า ยอ่มสง่ผลให้ราคาสนิค้าปรับตวัลดลงต ่ากวา่ราคาคาดการณ์ ซึง่จะกระทบตอ่รายได้ของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนือ้ไก่ ด้วยการเพิ่ม

ประเภทผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มมลูคา่ในตวัสนิค้าให้สอดคล้องตรงตอ่ความต้องการของผู้บริโภค 
แต่อย่างไรก็ตามส าหรับราคาลกูไก่มีชีวิต เนือ้ไก่ และชิน้ส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความคาดหมายและการควบคมุของ
บริษัทฯ ได้ 

2.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มันเชือ้เพลิง 
ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน า้มนัในตลาดโลกมีความผนัผวนอย่างมาก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก

ภาวะความผนัผวนของราคาน า้มนัในตลาดโลก จากความผนัผวนดงักลา่ว สง่ผลให้ต้นทนุการผลิต และต้นทนุการขนสง่
เกิดความผนัแปร ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ บริหารความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน า้มนัเชือ้เพลงิด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทยอ่ยมี

โรงงานอาหารสตัว์ 1 แห่ง ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะท าให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่มบริษัทลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัท
สามารถลดระยะทางการขนสง่อาหารไก่จากโรงงานอาหารสตัว์จากเดิมที่ อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ ไปยงัฟาร์ม
เลีย้งไก่ของกลุม่บริษัทท่ีจงัหวดัชลบรีุได้ ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทฯ สามารถลดต้นทนุการผลติและการขนสง่ได้เป็นอย่างมาก 

2.7 ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน 
การทจุริต คอร์รัปชนั นบัเป็นปัญหาและอปุสรรคที่ส าคญัอยา่งหนึง่ในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุในการพฒันาบริษัทฯ รวมถึงการพฒันาในระดบัประเทศ การทจุริต คอร์รัปชนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
และผลประโยชน์ตา่งๆ ของบริษัทฯ ซึง่แม้วา่ที่ผา่นมาบริษัทฯ ได้มีการก าหนดมาตรการปอ้งกนั และระบบควบคมุภายในท่ี
ดีอยา่งเพียงพอแล้ว แตปั่ญหาการทจุริต คอร์รัปชนันัน้ยงัคงมีโอกาสเกิดขึน้ได้ทกุเมื่อ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความส าคญั
ตอ่การสง่เสริมวฒันธรรมองค์กร ในเร่ืองความซื่อสตัย์สจุริตควบคู่กบัแนวทางการบริหารด้วยความระมดัระวงั พฒันาการ
เรียนรู้และเข้าใจถึงมลูเหตขุองการทจุริตภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกนั วิธีการตรวจสอบ และ
วิธีการปฏิบตัิเมื่อเกิดการทจุริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยหยดุปัญหาการสญูเสียทรัพยากรของบริ ษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์ 
หรือการร่ัวไหลของผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พงึควรได้รับ 
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การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีอดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง

ทุกฝ่ายในเร่ืองการต่อต้านการทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Collective Action Coalition: CAC ตัง้แต่ปี 2560 บริษัทฯ มีการประเมินความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้าน
คอร์รัปชนั บริษัทฯ เช่ือวา่ปัจจยัที่ก่อให้เกิดการทจุริต คอร์รัปชนั สามารถควบคมุได้ด้วยระบบการควบคมุภายในท่ีดี มีการ
จดัการกระบวนการท างาน การแบง่แยกหน้าที่ และโครงสร้างหนว่ยงานท่ีชดัเจน ไมซ่บัซ้อนจนท าให้เกิดปัญหารอยตอ่การ
ท างาน มีการสง่เสริมและสนบัสนนุในเร่ืองจิตส านกึการปฏิบตัิตามมาตรฐานทางคณุธรรม จริยธรรม มีการพฒันาบคุลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออกในการปฏิเสธเร่ืองทจุริต คอร์รัปชนั สร้างเครือข่ายระหวา่งหน่วยงานเพื่อ
ปฏิบตัิการเฝา้ระวงั มีการสนบัสนนุและประชาสมัพนัธ์ช่องทางศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษา
ความลบัของผู้ ร้องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพื่อเป็นการส่งสญัญาณการเฝ้าระวงัปัญหาทุจริต   
คอร์รัปชนัของบริษัทฯ อย่างจริงจงั มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเช่ือถือและมีความยตุิธรรม มีการก าหนด
บทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชัน โดย 
บริษัทฯ จะถือปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

 
3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ  
ความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งเป็นความเสีย่งส าคญัที่สง่ผลกระทบตอ่กิจการทกุกิจการได้ หากกิจการประสบ

ปัญหาในการจดัหาเงินทุนไม่เพียงพอกบัความต้องการใช้ในกิจการ หรือ ต้นทุนในการจดัหาเงินทนุสงูกว่าสถานการณ์
ปกติ ซึง่ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทนุสงู หากเกิดเหตกุารณ์ที่เหนือความคาดหมายอยา่งรุนแรง อาจท าให้เกิด
ปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินได้ อนัจะสง่ผลให้ขาดความตอ่เนื่องของการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ การบริหารความเสีย่งด้าน
สภาพคลอ่งด้วยการจดัวางระบบท่ีเหมาะสมจึงมีความส าคญัยิ่งตอ่บริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง เร่ืองการรักษาสภาพคล่อง มีการควบคุมและบริหารสภาพ

คลอ่ง เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอตอ่การด าเนินกิจกรรมภายใต้ภาวะปกติและภาวะวกิฤต โดยบริษัทฯ 
มีการก าหนดนโยบายในการรักษาอตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity ratio) ในระดบัสงู รวมถึงหามาตรการดแูลสภาพคลอ่ง
ของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดและครอบคลมุในทุกมมุมองความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบความเสี่ยงที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
ในบริบทของเศรษฐกิจโลกที่ผนัผวนยากจะคาดเดา ในปี 2562 เงินบาทแข็งค่าขึน้ประมาณ 7-8% เมื่อ

เทียบกบั USD จากปัจจยัภายนอกที่ควบคมุไมไ่ด้เป็นส าคญั เช่น การเปลี่ยนทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของ FED 
และสงครามการค้าที่ส่งผลกระทบที่ชัดขึน้ โดยเฉพาะต่อการลงทุน นอกจากนีย้งัมีปัจจัยในประเทศ ส่วนแรกคือ ไทย
เกินดลุบญัชีเดินสะพดัค่อนข้างมาก ท าให้เงินบาทแข็งคา่ขึน้ สว่นที่ 2 มีเงินจากต่างประเทศเข้ามาในไทยสงูขึน้ และเมื่อ
มองไปในอนาคต ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่ได้มีแนวโน้มลดลง มีแต่จะเพิ่มขึน้ เพราะปัจจยัส าคญัที่ก าหนดค่า
เงินบาทมาจากต่างประเทศ เช่น จากสหรัฐอเมริกา หรือ จาก Brexit ในยุโรป บริษัทฯ มีความตระหนกัในเร่ืองของการ
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บริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน และยงัคงมีนโยบายไม่เก็งก าไรในอตัราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ ทัง้ที่เป็นการส่งออกและการน าเข้า ดงันัน้บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของการส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึน้ย่อมสง่ผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อแปลง
เป็นสกุลเงินบาท และในด้านการน าเข้าวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสตัว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมสง่ผลต่อต้นทุน
วตัถดุิบที่สงูขึน้เช่นกนั ประกอบกบับริษัทฯ ยงัมีการน าเข้าเคร่ืองจกัร วสัด ุและอปุกรณ์บางส่วนจากตา่งประเทศ 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเสีย่งโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงิน โดยมีนโยบายท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) ไว้กับสถาบนัการเงินหลายแห่ง ส าหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
เพื่อลดความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยงัท าให้บริษัทฯ ทราบถึงต้นทนุการผลิตที่ชดัเจนและ
แนน่อน ช่วยให้การก าหนดราคาขายมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ และเป็นหลกัประกนัได้ในระดบัหนึง่ วา่บริษัทฯ จะได้รับผลก าไร
ตามแผนที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนีก้ารที่บริษัทฯ มีทัง้การซือ้วตัถุดิบและขายสินค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกนั 
เป็นการป้องกนัความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) บางสว่น ถ้ามีสว่นต่างเกิดขึน้ก็จะท า Forward Contract ซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนลงได้ในระดบัหนึ่ง และบริษัทฯ มีการก าหนดเพดานการรับ
ความเสี่ยงสงูสดุจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยเพดานความเสี่ยงเป็นคา่การค านวณทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk บริษัทฯ มี
การติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยนและ
อตัราดอกเบีย้อยา่งใกล้ชิดเพื่อให้สามารถบริหารจดัการได้อยา่งเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลง 

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทนุและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องท าให้ต้องมีการระดมเงินทุนในโครงการต่างๆ 

โดยการกู้ยืมเงินผ่านสถาบนัการเงิน จึงหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ที่จะต้องเผชิญกบัความเสี่ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ซึ่ง
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุอตัราดอกเบีย้ได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ และช่วยให้สามารถวางแผนทางการเงินได้ดีขึน้ บริษัทฯ จึงมีเคร่ืองมือการบริหารความเสีย่งอตัราดอกเบีย้
จ่ายหลากหลายวิธี 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานติดตามสภาวะความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะส่งผล

กระทบต่ออตัราดอกเบีย้อย่างสม ่าเสมอ และได้ท าการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดมา นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายรักษาสดัสว่นโครงสร้างหนีส้นิที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ และหนีส้นิท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ให้อยูใ่นระดบั
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะความต้องการใช้เงินทนุ รวมทัง้สภาวะและแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ในแต่ละช่วงเวลา 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการพิจารณาใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ เช่น สญัญาป้องกนัความ
เสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ในขณะใด
ขณะหนึง่ เพื่อช่วยลดต้นทนุ และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบริษัทฯ 

  
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในปัจจุบนักฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบั ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มเข้มงวด
มากขึน้ การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและช่ือเสยีง บริษัทฯ มี
การด าเนินธุรกิจส่งออกไปยังหลายประเทศ ปัจจุบนัแม้การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบก าแพงภาษี
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ศลุกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก แต่ประเทศผู้น าเข้าได้มีการกีดกนัทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่
ภาษีเกิดขึน้ เช่น การก าหนดโควต้า การเพิ่มมาตรการด้านสขุอนามยั รวมทัง้การก าหนดมาตรฐานการน าเข้าให้สงูขึน้ การ
ที่จะเปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยงัประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระท าได้ง่าย หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน 
เนื่องจากแต่ละประเทศ มีนโยบายปกป้องอตุสาหกรรมการปศสุตัว์ของแต่ละประเทศไว้ การเปลี่ยนแปลงปัจจยัดงักลา่ว 
อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขายและความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมอยา่งมีนยัส าคญั อีกทัง้ยงัสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมการสง่ออกโดยรวม  

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่

เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วนจงึได้มีการริเร่ิมจดัตัง้หนว่ยงานการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance) และเนื่องจากบริษัทฯ 
ประกอบด้วย บริษัทยอ่ยหลายบริษัท จึงมีการก าหนดตวัแทนของแตล่ะบริษัท เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและจดัท ารายงานการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Checklist) ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้สอบทานการด าเนิน
ธุรกิจให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้และเพื่อป้องกนัการกระท าที่ขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบโดยไม่เจตนา 
ทัง้นีห้น่วยงาน Compliance จะวางระบบการควบคมุและรายงานการปฏิบตัิตามกฎหมายให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ
และเหมาะสมกบับริษัทฯ 

 
5. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นความเสีย่งที่ส าคญั สามารถสง่ผลกระทบ
ที่รวดเร็ว รุนแรง ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และไม่อาจประเมินค่าเป็นตวัเงินได้ และภาพลกัษณ์ขององค์กรยงัมีผลตอ่
ความเช่ือมัน่ของผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัทฯ ผู้ซือ้สินค้า
และรับบริการจากบริษัทฯ และเป็นปัจจยัหนึ่งที่มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร หากบริษัทฯ มีภาพลกัษณ์ที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจส่งผลให้ผู้ มีส่วนได้เสียลดความเช่ือถือและไว้วางใจในองค์กร  
นอกจากนัน้ ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซือ้สินค้าของผู้ บริโภคในปัจจุบัน 
นอกเหนือจากการพิจารณาจากคุณภาพของสินค้า ดังนัน้ บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความส าคญัของช่ือเสียง และ
ภาพลกัษณ์ขององค์กรมาโดยตลอด โดยค านงึและใสใ่จตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 

การบริหารความเสี่ยง 
เพื่อลดความเสี่ยงในด้านช่ือเสียง และภาพลกัษณ์องค์กร บริษัทฯ จึงได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดี  การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ให้มีความชดัเจน ถกูต้องและเหมาะสม โดยเน้นให้ความส าคญักบัจรรยาบรรณ 
บทบาท และหน้าที่ ตลอดจนสิทธิ เสรีภาพ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้รับอย่างถกูต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสยีไว้ในคูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่
ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า คู่สญัญา ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทั ง้ยงัสง่เสริมการแข่งขนั
ทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ รวมถึงสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain) 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ภายใต้หลกัพืน้ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้น าหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้าน เศรษฐกิจ ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อม อนัน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจ ที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 
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6. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ 
ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 666,104,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

53.13 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงท าให้กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม สามารถควบคุมมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ 
ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจึงไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

 การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้ให้ค าชีแ้จงกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เก่ียวกับเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมดัระวงั 

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจดัการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส และยตุิธรรม โดยที่ผู้มีอ านาจบริหาร
จดัการธุรกิจนัน้ๆ มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่และผลการกระท าของตนตอ่ผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัทฯ ทกุราย รวมถึงผู้
ถือหุ้น เจ้าหนี ้พนกังาน ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนประชาชน 

 
7. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ 

นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระส าคญั บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม ่แม้ว่าความ
เสี่ยงดงักลา่วจะยงัอยู่ในระดบัที่ไม่มีนยัส าคญั แต่บริษัทฯ ก็ให้ความส าคญั โดยผลจากการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงพบว่า บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในเร่ืองความเสี่ยงจากภยัคกุคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Extreme 
Weather Events) รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบกบับริษัท และแนวทางการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

7.1 ความเสี่ยงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์ 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจและวิธีการท างานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทลัมากขึน้ การน าระบบ

อตัโนมตัิมาใช้ทัง้ในโรงงานและกระบวนการผลิต รวมถึงแนวโน้มการเช่ือมโยงข้อมลูของอปุกรณ์และส่วนงานต่างๆ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้การด าเนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภยัคกุคามทางไซเบอร์มากขึน้ เช่น การ
โจมตีระบบเครือขา่ย (Network) หรือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การท าลายข้อมลูโดยผู้ที่ไมไ่ด้รับอนญุาต หรือ
น าข้อมลูไปใช้ในทางที่ผิด ภยัคกุคามเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจหรือช่ือเสยีงของบริษัทฯ 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลากหลายและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึน้ใน

ปัจจุบนั จึงได้ด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือขา่ยของบริษัทฯ จะถกูผู้ ไม่หวงัดีรุกราน โดยเร่ิม
จากมีนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และแผนส ารองฉกุเฉินระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ล้มเหลวของระบบ โดยส ารองระบบเครือขา่ย (Network) และเคร่ืองแมข่า่ย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีโอกาสล้มเหลวน้อยที่สดุ บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุความปลอดภยัอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความ
ปลอดภยัของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การตรวจทานการให้สิทธ์ิตามก าหนดระยะเวลา การส ารองข้อมลูและการออกแบบ
การกู้คืนข้อมูลจากเหตุขดัข้องหรือภยัพิบตัิที่ไม่คาดคิด ตลอดจนการตรวจจับการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนญุาต 
รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมและ
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กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอยา่งถกูต้องและมีความปลอดภยัจากการถกู
คกุคามทางไซเบอร์ 

7.2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยดีิจิทัล 
เทคโนโลยีดิจิทลักลายเป็นส่วนประกอบส าคญัของระบบธุรกิจ และเป็นพืน้ฐานส าคญัของการก าหนด

ยทุธศาสตร์ไม่วา่จะเป็นธุรกิจขนาดใด เทคโนโลยีดิจิทลัได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการ
ท าธุรกิจ อาทิ การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการให้บริการขนสง่ การท าการตลาดและการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งใน
ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว เป็นความเสี่ยงที่อาจสง่ผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจและช่องทางการจดัจ าหน่าย
แบบเดิม จนท าให้บริษัทฯ สญูเสียความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้อาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อน ามา

พฒันาการท างาน ปรับปรุง และสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั อาทิ การน าเทคโนโลยีข้อมลู
ขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้วิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมของลกูค้า เพื่อหาสิง่ที่จะตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั โดยเน้นการสร้างคณุค่า (Value Creation) และเน้น
การบริการลกูค้าให้ได้รับความประทบัใจสงูสดุ รวมถึงพฒันาศกัยภาพของพนกังาน การสร้างความเข้าใจ และการปรับวิถี
การท างาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และยั่งยืน  ทัง้นี เ้พื่อรักษา หรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทฯ 

7.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนัเนื่องมาจากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบนั อนั

น าไปสูภ่ยัพิบตัิต่างๆ ทัง้ในรูปแบบภยัแล้ง น า้ท่วม พาย ุฯลฯ เหลา่นี ้หากเกิดขึน้แล้วล้วนแต่สง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งหลกีเลี่ยงไมไ่ด้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจดัการควบคมุ หรือประเมินรูปแบบ และ
ระดบัความรุนแรงได้อยา่งแนช่ดั ดงันัน้ การด าเนินการเตรียมการรับมือตอ่สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงของโลกนี ้จึงเป็นการ
ช่วยบรรเทา และลดระดบัความรุนแรงจากผลกระทบที่บริษัทฯ ไมอ่าจหลกีเลีย่งได้ 

การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนส ารองในการด าเนินธุรกิจยามฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการ

ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดผู้ ด าเนินการและผู้ รับผิดชอบ พร้อมให้ด าเนินการติดตามข้อมูลและ
สถานการณ์สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลต่างๆ รายงานต่อคณะผู้บริหารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพิจารณาเตรียมการรับมือ
และการปรับปรุงพฒันาแผนส ารองอยา่งตอ่เนื่อง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1  ลกัษณะส าคญัของทรัพย์สนิถาวรหลกัที่กลุม่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดนิ       

1.1 ท่ีดนิส าหรับโรงงานผลิต      

 -  ช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ จ านวน 4 แปลง  

     รวมเนือ้ท่ี 46-1-85.25 ไร่ จ.สมทุรปราการ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

  

153.96 ตดิจ านอง 4 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

มลูคา่ 327 ล้านบาท 

-  ผลติอาหารสตัว์ จ านวน 24 แปลง รวมเนือ้ท่ี 

    295-3-174.10 ไร่ จ.สมทุรปราการและจ.ชลบรีุ 

บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 100.55 ตดิจ านอง 13 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

มลูคา่ 675 ล้านบาท 

 1.2 ท่ีดนิท่ีใช้ในฟาร์มเลีย้งไก่      

 -  จ านวน 13 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ท่ี 

 736-1-11 ไร่ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

  

43.23 ตดิจ านอง 1 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

มลูคา่ 110 ล้านบาท 

 -  จ านวน 67 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ท่ี 

 3,852-0-6 ไร่ 

บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 

  

218.14 ตดิจ านอง 18 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

มลูคา่ 319 ล้านบาท 

 - จ านวน 29 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ท่ี 

 2,292-0-41 ไร่ 

บริษัทย่อย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 

  

78.49 ตดิจ านอง 28 แปลง กบัสถาบนัการเงิน 

มลูคา่ 80 ล้านบาท 

 - จ านวน 4 แปลง จ.ชลบรีุ รวมเนือ้ท่ี  

 1,824-0-76 ไร่ 

บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 

  

60 ไม่มีภาระผกูพนั 

  

2. โรงงาน      

2.1 โรงงานส าหรับผลิต      

 -  ช าแหละไก่และผลติสนิค้าส าเร็จรูป 1แหง่ 

     จ.สมทุรปราการ 

บริษัทเป็นเจ้าของ 

  

363.47 ตดิจ านองพร้อมท่ีดนิ 

  

 -  ผลติอาหารสตัว์ 2 แหง่ จ.สมทุรปราการ 

    และ จ.ชลบรีุ 

บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 

  

493.79 ตดิจ านองพร้อมท่ีดนิ 

  

 -  อาคารผลติไก่ยอและไส้กรอก 1แหง่ บริษัทเป็นเจ้าของ 43.30 ตดิจ านองพร้อมท่ีดนิ 

2.2 โรงงานฟาร์มเลีย้งไก่และโรงฟักลูกไก่      

 -  จ านวน 206 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 1,636.12 ไม่มีภาระผกูพนั 

 -  จ านวน 99 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 472.80 ตดิจ านองพร้อมท่ีดนิ 

 -  จ านวน 13 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 261.38 ไม่มีภาระผกูพนั 

 -  จ านวน 13 หลงั จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 51.19 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เคร่ืองจักร      

 3.1 เคร่ืองจักรใช้ในการผลิต      

 -  ช าแหละและแปรรูปเนือ้ไก่ จ านวน 69 ชดุ บริษัทเป็นเจ้าของ 272.73 ไม่มีภาระผกูพนั 

 -  ผลติอาหารสตัว์ 2 แหง่  จ านวน 5 ชดุ บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 105.23 ตดิจ านอง 4 ชดุ มลูคา่ 100 ล้านบาท 

 -  ผลติไก่ยอและไส้กรอก จ านวน 5 ชดุ บริษัทย่อย บจก.จีเอฟฟูดส์ เป็นเจ้าของ 18.43 ไม่มีภาระผกูพนั  
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

 3.2 เคร่ืองจักรใช้ในฟาร์มเลีย้งไก่      

 -  ประเภทอปุกรณ์ในการฟักลกูไก่      

    จ านวน 43 ชดุ จ. ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 18.22 ไม่มีภาระผกูพนั 

    จ านวน 252 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 73.90 ไม่มีภาระผกูพนั 

-  ประเภทอปุกรณ์ในการเลีย้งไก่      

 จ านวน 12 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.จีพี บรีดดิง้ เป็นเจ้าของ 4.46 ไม่มีภาระผกูพนั 

 จ านวน 96 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.ฟาร์มกรุงไทย เป็นเจ้าของ 11.09 ไม่มีภาระผกูพนั 

 จ านวน 1 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บมจ.กรุงไทยอาหาร เป็นเจ้าของ 0.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

 จ านวน 206 ชดุ จ.ชลบรีุ บริษัทย่อย บจก.เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นเจ้าของ 321.91 ไม่มีภาระผกูพนั 

นอกจากทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุม่บริษัทข้างต้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทได้ท าสญัญาเช่า
อาคารส านกังานเพื่อใช้เป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และหน่วยงานจัดส่งสินค้า และเช่าที่ดินเพื่อใช้ท า
ฟาร์มเลีย้งสตัว์และอาคารพกัอาศยัของพนกังานจากผู้ให้เช่าที่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ล าดับ 
ท่ี 

ประเภทการเช่า ผู้ให้เช่า 
ระยะเวลาการเช่า 

จ านวนปี วันเร่ิมสัญญา วันสิน้สุดสัญญา 

1 อาคารส านกังาน บจก.ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 3 1 สงิหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2564 

2 อาคารส านกังาน บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 3 1 สงิหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2564 

3 อาคารส านกังาน บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 3 1 เมษายน 2561 31 มีนาคม 2564 

4 อาคารโรงงาน บจก.ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ 3 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2564 

5 ท่ีดนิ บจก.ป.เจริญพนัธ์โปรดิว๊ส 20 1 สงิหาคม 2550 31 กรกฎาคม 2570 

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

7 ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง บจก.ป.เจริญพนัธ์โปรดิว๊ส 3 1 สงิหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2564 

หมายเหต ุ: 1.  สญัญาเชา่อาคารส านกังาน และทีด่ินพร้อมสิ่งปลกูสร้างที่มีระยะเวลาการเชา่ 3 ปี สามารถตอ่อาย ุสญัญาเชา่ได้ภายใต้
เง่ือนไขของแตล่ะสญัญา     

 2.  สัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างอาคารพักอาศัย และฟาร์มเลีย้งไก่ที่มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้
ภายใต้เงื่อนไขของแตล่ะสญัญา หากไม่มีการตอ่อายสุญัญาเช่า ผู้ เช่ายอมให้ถือวา่สิ่งปลกูสร้าง อาคาร อปุกรณ์และสว่น
ควบที่เป็นสว่นประกอบของอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างบนที่ดินที่เชา่ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เชา่ทัง้สิน้ 

4.2  นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทนุให้ครบวงจรในอตุสาหกรรมการผลิตเนือ้ไก่ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารสตัว์ ฟาร์ม

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

กลุม่บริษัทมีคดีความที่ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั แบง่ออกเป็นคดีความที่เกิดขึน้จากการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การฟ้องร้องลกูหนีก้ารค้าในคดีเช็ค และคดีความที่เกิดจากการถกูบคุคลภายนอกฟอ้ง
ละเมิดดงันี ้

เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยสองแห่งถูกบุคคลภายนอกฟ้องละเมิดและเรียกค่าเสียหายจากสญัญา
ประนีประนอมยอมความ ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้มีค าสัง่ให้เพิกถอนหมายบงัคบัคดี ฉบบั
ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 และตอ่มาเมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 โจทก์ได้ยื่นอทุธรณ์ และศาลอทุธรณ์พิพากษาให้บริษัท
ยอ่ยดงักลา่วได้ช าระหนีใ้ห้แก่บคุคลภายนอกจ านวน 1.88 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.50 ตอ่ปี นบัแตว่นัที่ 
28 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 

เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 2560 บริษัทย่อยสองแห่งได้ยื่นฎีกาต่อศาล คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งยงัไม่
ทราบผลที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบค่าเสียหายเพียงผู้ เดียวและได้บนัทึกประมาณการ
หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากคดีดงักลา่วไว้แล้วจ านวน 1.54 ล้านบาท (รวมดอกเบีย้) โดยเป็นยอดหลงัจากหกัเงินที่จ่ายส่วน
แรกในสญัญาประนีประนอมยอมความแล้ว 

เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2561 ศาลฎีกาพิพากษาให้ด าเนินการบังคับคดีบริษัทย่อยทัง้สองแห่งตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความตามศาลอุทธรณ์ และในวันที่ 11 มีนาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ช าระเงินตามสญัญา
ประนีประนอมยอมความให้แก่บคุคลภายนอกจ านวน 1.71 ล้านบาททัง้จ านวน คดีถือเป็นสิน้สดุ 
  



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                    ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ 
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 49  

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
6.1  ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
บริษัท  : บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  : ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 
   และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : 312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  
   กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537001471 
โทรศพัท์  : 0-2473-8000 
โทรสาร  : 0-2473-8398 

เว็บไซต์  : www.gfpt.co.th  
เลขานกุารบริษัทและสายงาน 
นกัลงทนุสมัพนัธ์  : 0-2473-8000   e-mail: ir@gfpt.co.th  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  : 0-2473-8000   e-mail: independentdirector@gfpt.co.th         
ทนุจดทะเบียน  :  1,400,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว  :  1,253,821,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  1,253,821,000 หุ้น 
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  หุ้นสามญั 

 
  

http://www.gfpt.co.th/
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นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นเกนิร้อยละ 10 
บริษัทย่อย 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์ และจ าหนา่ยลกูไก ่
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  :  312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  
   กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0107537001463 
โทรศพัท์  :  0-2473-8000 
โทรสาร  :  0-2473-8398 
เว็บไซต์  : www.ktfood.co.th 
ทนุจดทะเบียน  :  400,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว  :  400,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  40,000,000 หุ้น 
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  หุ้นสามญั 
สดัสว่นการถือหุ้น  :  98.26% 
 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีพี บรีดดิง้ จ ากัด 
ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ เพื่อผลติและจ าหนา่ยลกูไก่ 

พอ่แมพ่นัธุ์เนือ้ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  :  312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0105536132457 
โทรศพัท์  :  0-2473-8000 
โทรสาร  :  0-2473-8398 
ทนุจดทะเบียน  :  200,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว  :  200,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  20,000,000 หุ้น 
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  หุ้นสามญั 
สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

 
  

http://www.ktfeedmill.co.th/
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บริษัทย่อย 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด 
ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์ เพื่อผลติและจ าหนา่ยลกูไก่พนัธุ์เนือ้ 

    และลกูไก่พนัธุ์ไข ่
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  :  312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0105521016944 
โทรศพัท์  :  0-2473-8000 
โทรสาร  :  0-2473-8398 
ทนุจดทะเบียน  :  350,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว  :  350,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  35,000,000 หุ้น 
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  หุ้นสามญั 
สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 

 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากัด 
ประเภทธุรกิจ  :  ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  :  312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0105524028536 
โทรศพัท์  :  0-2473-8000 
โทรสาร  :  0-2473-8398 
ทนุจดทะเบียน  :  550,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว  :  550,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  55,000,000 หุ้น 
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  หุ้นสามญั 
สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 
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บริษัทย่อย 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากัด 
ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  :  312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง  

กรุงเทพฯ 10150 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0105525001496 
โทรศพัท์  :  0-2473-8000 
โทรสาร  :  0-2473-8398 
ทนุจดทะเบียน  :  160,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว  :  160,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  1,600,000 หุ้น 
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  หุ้นสามญั 
สดัสว่นการถือหุ้น  :  99.99% 
 
บริษัทร่วม 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  :  210 หมู ่1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ต าบลบางเสาธง  

อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10570 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0115536003282 
โทรศพัท์  :  0-2315-4763-4, 0-2315-4766-7 
โทรสาร  :  0-2315-4765 
ทนุจดทะเบียน  :  100,000,000 บาท 
ทนุช าระแล้ว  :  100,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  1,000,000 หุ้น 
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  หุ้นสามญั 
สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 
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บริษัทร่วม 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ  :  ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนือ้ไก่แปรรูป 

และผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  :  77 หมูท่ี่ 4 ต าบลห้างสงู อ าเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรีุ 20190 
เลขทะเบียนบริษัท  :  0105551130397 
โทรศพัท์  :  038-932-900 
โทรสาร  :  038-932-999 
ทนุจดทะเบียน  :  3,014,000,000 บาท  
ทนุช าระแล้ว  :  3,014,000,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  30,140,000 หุ้น 
ชนิดของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้ว  :  หุ้นสามญั 
สดัสว่นการถือหุ้น  :  49.00% 
 

6.2 บุคคลอ้างอิงอื่น 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้  :  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์  :  0-2009-9000 
โทรสาร  :  0-2009-9991 
เว็บไซต์  :  www.set.or.th/tsd  
 
ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้  : -ไม่ม-ี 
 
ผู้สอบบัญช ี  :  บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด 
ที่ตัง้  :  191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 19 ถนนสลีม แขวงสลีม  

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์  :  0-2231-3980-7 
โทรสาร  :  0-2231-3988 
เว็บไซต์  :  www.amc-mri.com  

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

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

หลักทรัพย์ของบริษัท 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
ณ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท เรียกช าระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามญั 1,253,821,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

7.2  ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
(ก) ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 
1) กลุม่ตระกลูศิริมงคลเกษม (1) 666,104,940 53.13% 
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 85,599,199  6.83% 
3) NICHIREI FOODS INC. 56,716,050  4.52% 
4) น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชยั 40,000,000  3.19% 
5) STATE STREET EUROPE LIMITED 23,708,037  1.89% 
6) นายอนชุา กิจธนามงคลชยั 20,400,000 1.63% 
7) นางเพยีงใจ ชยาวิวฒัน์กลุ 20,000,000  1.60% 
8) นายก้องภพ ลมิทรง 20,000,000  1.60% 
9) SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 
15,910,200 1.27% 

10) NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 10,013,480 0.80% 
รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 958,451,906 76.44% 

หมายเหตุ 
(1) กลุม่ตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ านวน 27 ราย (เป็นกลุม่ acting in concert ตามประกาศวา่ด้วยเร่ืองการก าหนด
ลกัษณะความสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตัิการตาม
มาตรา 246 และมาตรา 247) 
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รายนามผู้ถอืหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 

1) นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 33,800,000 2.70% 
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42% 
3) นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 4,134,080 0.33% 
4) นางสมสริิ อิงโพธ์ิชยั 2,550,400 0.20% 
5) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม 10,100,000 0.81% 
6) นายสจิุน ศิริมงคลเกษม 59,901,080 4.78% 
7) นางปรานี ภาคสขุ 1,193,930 0.10% 
8) น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม 38,707,200 3.09% 
9) นายขจร ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98% 
10) น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98% 
11) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม 37,583,000 3.00% 
12) นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98% 
13) น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม 35,939,000 2.87% 
14) น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม 35,350,000 2.82% 
15) น.ส.วริสรา ศิริมงคลเกษม 36,375,300 2.90% 
16) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม 60,000,000 4.79% 
17) นางชลลดา ศิริมงคลเกษม 53,000,000 4.23% 
18) นายพิษณ ุศิริมงคลเกษม 60,000,000 4.79% 
19) นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม 12,230,410 0.98% 
20) นายจรงกร ศิริมงคลเกษม 12,335,910 0.98% 
21) น.ส.อลนีา ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40% 
22) นายอชิระ ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40% 
23) น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั 5,000,000 0.40% 
24) นายพงศธร อิงโพธ์ิชยั 5,149,930 0.41% 
25) นายวิน ภาคสขุ 5,105,000 0.41% 
26) นายวรภทัร ภาคสขุ 5,100,000 0.41% 
27) บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส จ ากดั * 200 0.00% 

รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 666,104,940 53.13% 
หมายเหต:ุ * บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส จ ากดั ประกอบธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุม่ตระกลูศิริมงคลเกษมทัง้หมด 
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(ข) กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงาน ณ 30 ธนัวาคม 2562 มี
ดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น 
1 นายประสทิธ์ิ ศิริมงคลเกษม 33,800,000 2.70% 
2 นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42% 
3 นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม 4,134,080 0.33% 
 รวม 68,283,580 5.45% 

(ค) ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ agreement)  
      -ไมม่ี- 

7.3  การออกหลกัทรัพย์อื่น 
- ไมม่ี - 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ

ประจ าปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี ้
การจ่ายเงินปันผลจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสด สภาพคลอ่ง และแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม” 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 
 2557 2558 2559 2560 2561 

อตัราก าไรสทุธิต่อหุน้– งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น) 0.61 (0.17) 0.41 0.26 0.31 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.40 0.25 0.30 0.30 0.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ – งบเฉพาะกิจการ(%) 65.63 N/A(1) 73.38 117.48 81.14 
หมายเหต:ุ  
(1) บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ านวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558   

มีผลประกอบการขาดทนุสทุธิ จึงไมส่ามารถค านวณอตัราจ่ายเงินปันผลในปี 2558 

7.4.2  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้ และเงินส ารอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ต้องไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติ และขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุในอนาคต 
โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคลอ่งของแตล่ะบริษัท โดยไมไ่ด้มีการก าหนดอตัราขัน้ต ่าแตอ่ยา่งใด  

ในปี 2562 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมจ านวน 49.00 ล้านบาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 

 

หมายเหต ุ: 1 – 7   คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
                  8 – 10 คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่เพิม่เตมิด้วยหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
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การจัดการ 
ในปี 2562 โครงสร้างการจดัการของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน)  ประกอบด้วย  
1)  คณะกรรมการบริษัท  
2)  คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน   

และก ากบัดแูลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร  
3)  ผู้บริหาร 

8.1  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัท    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง 

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

คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ, รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส และรอง
กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานบริหาร 

4. นพ.สาธิต        กรเณศ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายปารเมศ    เหตระกลู กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

6. นายธนาธิป     พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

7. นางสมสริิ        อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท  
9. นายสจิุน         ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูล

กิจการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง, กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการสายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 

หมายเหตุ: - น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
- (1) เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท โดยก าหนดให้กรรมการผู้มีอ านาจ 2 ใน 3 ทา่นลงลายมือช่ือ
ร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

- ข้อมลูของกรรมการและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ที่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อยตามเอกสาร
แนบ 2 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 

จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล                   ต าแหน่ง 

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

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที 

จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล                     ต าแหน่ง 

  1. นพ.สาธิต       กรเณศ  ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

  2. นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

  3. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

  4. นพ.อนนัต์      ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

  5. นายสจิุน        ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

หมายเหตุ: - นายฉตัรชยั  รัตนาวะไล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย

กรรมการ จ านวน 8 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – ชื่อสกุล              ต าแหน่ง 
1.  นายเจษฎา   ศิริมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2.  นายสจิุน      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.  น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4.  นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5.  น.ส.วิวรรยา       ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6.  น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7.  นายวงศกร ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสีย่ง 

8.  น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมายเหตุ: - นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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คณะกรรมการบริหาร 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 

7 ทา่น ดงันี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล              ต าแหน่ง 

1.  นพ.อนนัต์       ศิริมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2.  นายวิรัช          ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

3.  นางสมสริิ        อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริหาร 

4.  นางปราน ี ภาคสขุ กรรมการบริหาร 

5.  นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

6.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

7.  นายวงศกร ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร 

8.2 ผู้บริหาร*  
ในปี 2562 ผู้บริหารของบริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มจี านวน 10 ทา่น ดงันี ้

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

และรักษาการต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่ายขายภายในประเทศ 
 3.  นางปราน ี ภาคสขุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานการเงิน 
 4.  นายสจิุน ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 
 5.  นายกิตตชิยั ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานการผลติและการตลาด 
 6.  น.ส.วิภาวดี   ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
 7.  น.ส.จฑุามาส อิงโพธ์ิชยั  รองกรรมการผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานกุารบริษัท 
 8.  นายฐิต ิ วรรณเชษฐ์ ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
 9.  นายธีระศกัดิ ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
10. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

หมายเหตุ: *  นิยามผู้บริหารของบริษัท ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
**   ต าแหนง่รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ซึง่รับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริหาร-ฝ่าย

บญัชี จึงถือเป็นผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)   
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562  

รายนามกรรมการและผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 

ณ 28 ธ.ค. 2561 ณ 30 ธ.ค. 2562 เพิ่มขึน้ / 
ลดลง 

%การถือ
หุ้น ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม 

1. นายประสิทธ์ิ             ศริิมงคลเกษม 33,000,000 - 33,800,000 - +800,000 2.70% 

2. นายวรัิช                     ศริิมงคลเกษม 30,349,500 - 30,349,500 - - 2.42% 

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

4. นพ.สาธิต                  กรเณศ - - - - - - 

5. นายปารเมศ             เหตระกลู 50,000 - 50,000 - - 0.00% 

6. นายธนาธิป              
พิเชษฐวณิชย์
โชค 

- - - - - - 

7. นางสมสิริ                 อิงโพธ์ิชยั 2,500,000 - 2,550,400 - +50,400 0.20% 

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

9. นายสุจิน                  ศริิมงคลเกษม 59,801,080 - 59,901,080 - +100,000 4.78% 

10. นางปรานี              ภาคสขุ 1,193,930 - 1,193,930 - - 0.10% 

11. นายกิตตชิยั          ศริิมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98% 

12.  น.ส.วภิาวดี  ศริิมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98% 

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

14. นายฐิต ิ                วรรณเชษฐ์ - - - - - - 

15. นายธีระศกัดิ ์      เป่ียมสภุคัพงศ์ 1,000 - 1,000 - - 0.00% 

16. น.ส.รัชนีกร    ปวติรปก - - - - - - 

รวม 220,929,590 - 221,879,990 - +950,400 17.70% 
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8.3 เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 

89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2551 ตัง้แต่วนัที่ 16 ตลุาคม 2551 เป็นต้นมา 
โดยข้อมลูของเลขานกุารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 

ส าหรับรายละเอียดข้อมลูโครงสร้างการบริหาร คณุสมบตัิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การเข้าประชมุ และคา่ตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ปรากฏภายในรายงานการก ากบัดแูลกิจการ 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตวัเงิน ปรากฏภายในรายงานประจ าปี หวัข้อ การ
ก ากบัดแูลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น  
-ไมม่ี- 

8.5 บุคลากร  
บริษัทฯ มีพนกังานทัง้หมด 5,623 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้ 

1,448.34 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ 
เงินประกันสงัคม เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกันกับบริ ษัทฯ รวม 
1,417.76 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดงันี ้

ปี 2562 

GFPT 
ธุรกิจผลิต 
เนือ้ไก่แปร

รูป 

บริษัทย่อย 
บริษัท KT 
ธุรกิจผลิต
อาหารสัตว์  

 

บริษัท GP 
ธุรกิจฟาร์ม 
เลีย้งไก่ปู่ ย่า

พันธ์ุ 

บริษัท FKT 
ธุรกิจฟาร์ม 
เลีย้งไก่พ่อแม่
พันธ์ุและโรงฟัก

ไข่ 

บริษัท MKS 
ธุรกิจฟาร์ม 
เลีย้งไก่เนือ้ 

บริษัท GFF
ธุรกิจผลิต 
ผลิตภัณฑ์

อาหารแปรรูป 

พนกังานปฏิบตัิการ/บริการ (คน) 5,487 1,050 283 1,687 3,371 373 
พนกังานบริหาร (คน) 12 103 6 11 43 25 

พนกังานในส านกังานใหญ่ (คน) 124 248 4 37 25 134 
รวม (คน) 5,623 1,401 293 1,735 3,439 532 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ลบ.) 1,448.34 526.77 62.94 190.65 496.68 140.72 

 ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังาน
อย่างมีนยัส าคญัแตอ่ย่างใด และส าหรับนโยบายในการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน ปรากฏรายละเอียดภายใน
รายงานประจ าปี แบบบรูณาการ หวัข้อ ความมุง่มัน่เป็นท่ีท างานคณุภาพท่ีพนกังานเห็นถึงความมัน่คงและความไว้วางใจ
ในอนาคต   
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการ ก ากบัดแูลกิจการที่ดี  และเช่ือมัน่ว่าระบบการ

บริหารจดัการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคมุและการ
ถ่วงดลุอ านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสทิธิความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และ
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส าคญัในการเพิ่มมลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในระยะยาว 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย1 และข้อก าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้มี

ความสอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)3 ที่ออกโดยส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ
ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงซึง่อาจเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code รวมถึงศึกษาจนเข้าใจประโยชน์ 
เพื่อน าไปใช้สร้างคณุค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยัง่ยืน ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
เป็นผู้ ประเมินการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือพัฒนาให้
เหมาะสมกบัธุรกิจ ซึง่ในปี 2562 มีการปรับให้สอดคล้องกบันโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้ 

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคณุค่าให้แก่
กิจการอยา่งยัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

- คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามนโยบายที่ก าหนดไว้  โดยบริหาร
จดัการให้เป็นไปตามเปา้หมายของบริษัทฯ โดยประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ระมดัระวงั (Duty 
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บนหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  รวมไปถึงเคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

หลกัปฏิบตัิ 2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน (Define Objectives 
that Promote Sustainable Value Creation) 

-  คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดเปา้หมาย และนโยบายธุรกิจ ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์
ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายให้ฝ่ายจดัการมีหน้าที่ควบคมุ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก รวมไปถึงมีการ
วิเคราะห์ปัจจยัความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย นอกจากนีม้ีการน านโยบายก ากบัดแูล

                                                 
1 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2 หลกัการก ากบัดแูลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004 
3 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 Corporate Governance Code for listed companies 2017 
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กิจการมาปฏิบตัิ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 
และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี จะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในระยะยาว 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
-  บริษัทฯ มีการก าหนดแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ครอบคลมุในด้านต่างๆ  มี

การทบทวนแนวทางปฏิบตัิเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบ 
รวมไปถึงให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสอแนะต่างๆ มาเสริมสร้างประสิทธิผลของการท างานของ
คณะกรรมการบริษัท 

หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 
Management) 

-  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพฒันาและสืบทอดต าแหนง่  
(Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อม และให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัท จดั
ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจ าทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนว
ทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

หลักปฏิบัติ  5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  (Nurture Innovation and 
Responsible Business) 

-  บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  โดยมีการจัดท าระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ซึง่เป็นการเช่ือมโยงข้อมลูจากผลติภณัฑ์ไปยงักระบวนการผลติจนถึงต้นทางแหลง่ทีม่า
ของวตัถดุิบ ถือเป็นการตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าและผู้บริโภคในการได้รับสินค้าที่มีคณุภาพ ปลอดภยัต่อการ
บริโภค 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control) 

-  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งท าหน้าที่ดแูลบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยให้มีความเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ โดยมีการจดัท านโยบายและการจดัการความเสีย่งไว้อยา่งชดัเจน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลตุาม
วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิผล 

-  คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน จึงก าหนดเปา้หมายและแผนการด าเนินงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและสามารถวดัผลได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดูแลระบบ
ควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม มีการทบทวนแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประเมิน
ประสทิธิภาพการด าเนินงานของระบบการควบคมุภายในให้มีความเพียงพอ 

หลักปฏิบัติ  7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 65  

 

-  คณะกรรมการบริษัทควบคมุ ดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคญัตา่งๆ อยา่ง
ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลทัว่ไปสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเทา่เทียม 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication 
with Shareholders) 

-  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญั และดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้
รายใหญ่และรายย่อย และไม่มีผู้ ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ มีการด าเนินการก่อนการประชมุผู้ ถือ
หุ้น การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และการด าเนินการภายหลงัการประชมุ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ควบคู่
ไปกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตาม AGM Checklist 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่าง
สม ่าเสมอ และมีการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานทกุคนทราบถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและแนวปฏิบตัิ ผ่านระบบ
สารสนเทศ ทัง้ภายใน (Intranet) และได้แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้
หวัข้อ การก ากบัดแูลกิจการ 

จากความมุง่มัน่ในการถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของทกุคนในองค์กร ท าให้บริษัทฯ ได้รับผลการ
ประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รับสัญลักษณ์ของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหง่ชาติ จ านวน 5 ดวง ซึ่งจดัโดย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบั ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. โดยได้รับผลการประเมินระดบั “ดีเลศิ” เป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนั  
  

http://www.gfpt.co.th/
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการคุ้ มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้ น และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิของตน โดย

ครอบคลมุสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย อนัได้แก่ สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู ่สทิธิในการ
รับสว่นแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิใน
การเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อเลือกตัง้หรือถอดถอน
กรรมการบริษัท การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และเร่ือง
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพืน้ฐานของบริษัทฯ อันได้แก่ การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือ       
บริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น   

คณะกรรมการก าหนดให้มีแนวปฏิบตัิที่ดีในการดแูลผู้ ถือหุ้นมากกวา่สทิธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิ
ในการได้รับทราบข้อมลูข่าวสารที่มีนยัส าคญัของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ ทนักาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ ค า
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ จดหมายขา่วถึงผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  

1.2  การประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี

บญัชีของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัเง่ือนไข กฎเกณฑ์ 
หรือกฎหมายที่ใช้บงัคบัจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

คณะกรรมการมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั เข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น โดยก าหนดให้ภายในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นมีการชีแ้จงรายละเอียดขัน้ตอนการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ใน
การลงทะเบียนส าหรับผู้ ถือหุ้นในแตล่ะประเภท รวมถึงก าหนดให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. พร้อมจดัให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ลว่งหน้า
อย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุมฯ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสยีงลงมติในท่ีประชมุอยา่งเต็มที่ และจะไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. 
อีกทัง้ยงัค านงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1.2.1  การด าเนินการก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลผู้ มี

คณุสมบตัิเพื่อรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ รวมถึงการสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัระเบียบวาระการประชมุ เป็นการ
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และได้เปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่ง
ทัว่ถึง ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น วนัก าหนดสิทธิ (Record 
Date) ในการเข้าประชุม และรับเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ทนัที ภายในวนัท่ีมีการประชมุคณะกรรมการผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3) บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบ ถ้วน รวมถึง 
ข้อมูลที่เก่ียวกบั วนั / เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบุถึงค าชีแ้จง เหตุผล
ประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา พร้อมหนงัสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวง
พาณิชย์ก าหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ  

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประชุมอย่างเพียงพอ บริ ษัทฯ ได้
เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ และได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบ ซึง่
เป็นชุดเดียวกบัที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนลว่งหน้าเป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประชมุ ซึง่
มากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้ให้มีการลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวนั  ฉบับ
ภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษติดตอ่กนั 3 วนั ลว่งหน้า 8 วนัก่อนการประชมุ  

1.2.2 การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) บริษัทฯ ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ี ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้น

ที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ ท าให้การ
เดินทางเป็นไปได้สะดวก 

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมลว่งหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชัว่โมง และ
จดัระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน  

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก., ข. หรือ ค. (ส าหรับ Custodian) ตามรูปแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าก าหนดไว้ หรือตามที่
เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้ หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. จึงได้จดัสง่
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม รวมทัง้ได้ระบุเก่ียวกับเอกสาร / หลกัฐาน ค า แนะน า
ขัน้ตอนการมอบฉันทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบไว้อย่างชัดเจน และผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย  

4) บริษัทฯ จดัให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด) และบตัรลงคะแนน (ทกุ
วาระ) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
และความถกูต้อง เช่ือถือได้ของข้อมลู  

5) บริษัทฯ ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ ประธาน
คณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดบัสงูสดุฝ่ายการเงิน และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบค าถามใน
เร่ืองที่เก่ียวข้อง  
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6) บริษัทฯ ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ซึ่งเป็นอาสาสมคัรจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (บคุคลท่ี
เป็นอิสระ) ท าหน้าที่ผู้แทนของที่ประชมุเพื่อเป็นสกัขีพยาน ในการตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามญั
หรือวิสามญัผู้ ถือหุ้น  

7) บริษัทฯ จดัให้มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ เช่น ในวาระของการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นสามารถลง
มติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

8) บริษัทฯ แจ้งหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้น ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิ
การออกเสียงลงคะแนน โดยให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่าง
ชดัเจนตัง้แตเ่ร่ิมประชมุ 

9) ประธานในที่ประชมุมีการจดัสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นอยา่งเป็น
อิสระ และตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุ ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ หรือเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ได้ในท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

10) บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจนบัคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นอยา่งชดัเจนและโปร่งใส 

11) บริษัทฯ จะไมเ่พิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุ และไมม่ีการเปลีย่นแปลงข้อมลู
ส าคญัในที่ประชมุอยา่งกะทนัหนั  

1.2.3  การด าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) บริษัทฯ จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่มีสาระส าคัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อน าส่งตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 
3) บริษัทฯ เผยแพร่การบนัทกึภาพพร้อมเสยีงในลกัษณะสือ่วีดิทศัน์ แยกเป็นแตล่ะวาระ เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลงัได้ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและช่ือบุคคลล่วงหน้า เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการและเสนอ

ค าถาม เป็นเวลา 3 เดือนก่อนวนัสิน้ปี ระหวา่งวนัท่ี 27 กนัยายน ถึง 28 ธนัวาคม 2561 และเมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่ว 
พบวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอช่ือบคุคล หรือสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุ  

ในวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 4 เมษายน 2562 
เวลา 9.30 น. โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทัง้
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2562 
นบัเป็น 34 วนัก่อนวนัประชุม และบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนาย
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ทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตัง้แต่วนัที่ 20 มีนาคม 2562 
นบัเป็น 14 วนัก่อนวนัประชมุ  

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟ
พีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับ
มอบฉนัทะ รวมจ านวน 293 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 896,804,405 หุ้น คิดเป็น 71.53% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมด ซึ่งภายหลงัการประชุมเสร็จสิน้ บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
ภายในวนัที่ประชมุ อีกทัง้ บริษัทฯ มีการเผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พร้อมภาพและเสยีงที่
บนัทกึการประชมุ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวนัท่ี 17 เมษายน 2562 

จากการด าเนินการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัด
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ด้วยคะแนน 99 คะแนน อยูใ่นระดบั “ดี”  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัและดแูลให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และ

รายยอ่ย และไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดมีสทิธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด าเนินการ ดงันี  ้

2.1 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้ข้อมูล

ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์จากบคุคลซึง่รู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน โดยได้ก าหนดนโยบายปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน และข้อปฏิบตัิใน
การเก็บรักษาข้อมลู และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
คูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่จะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนกังานเมื่อแรกเข้าท างาน โดยสรุปสาระส าคญั 
ดงันี ้

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ 4 

อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 
รวมถึงบคุคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ามด าเนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จากการที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลภายในที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการเข้าผกูพนัตามสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ไมว่า่เพื่อตนเองหรือผู้อื่น อนัเป็นการกระท าผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ส าคญัทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลบั
เก่ียวกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สดุและอยู่ในวงจ ากัด โดยไม่เปิดเผยต่อ  ผู้ ไม่
เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้จะเกษียณอาย ุ

                                                 
4 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน บคุคลท่ีอยู่ในฐานะท่ีสามารถรู้หรือครอบครองข้อมลูภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามค านิยามท่ีก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและหลกัเกณฑ์ของ
บริษัทฯ พนกังาน ลกูจ้างทกุระดบั ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือท่ีได้รับ ครอบครอง หรือสามารถเข้าถึง
ข้อมลูภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบพุการี พ่ี น้อง บตุร ญาติ-สนิท และคูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยาของบคุคลดงักลา่วข้างต้นด้วย เป็นต้น   
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ลาออก หรือสิน้สดุการท างานกบับริษัทฯ แล้วก็ตาม เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกตามกฎหมายตา่งๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมลูสารสนเทศอยา่งเข้มงวด 
เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้อมลูข่าวสารที่ส าคญัถกูเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน น าข้อมลูภายใน ของบริษัทฯ 
ไปใช้ในทางมิชอบ  

• บคุคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในที่ส าคญัของบริษัทฯ ต้องลงนาม   
ในข้อตกลงการรักษาความลบัข้อมลู (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มัน่ใจว่าบคุคลเหลา่นัน้จะใช้ความระมดัระวงั
รักษาความลบัและข้อมลูภายในท านองเดียวกบับคุลากรของบริษัทฯ 

• การเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอ านาจหน้าที่ เมื่อได้รับค าถาม
เก่ียวกบัข้อมลูที่ส าคญัทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูนัน้ ควรแนะน าให้ผู้ถามติดต่อไปยงัผู้มีหน้าที่
เปิดเผยข้อมลู 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่อยูใ่นฐานะที่สามารถรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบคุคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของบคุคลตามมาตรา 
243 ห้ามน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ งบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันน ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่อยูใ่นฐานะที่สามารถรู้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ อนัเนื่องมาจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และบคุคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบคุคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดของบคุคลตามมาตรา 
243 ที่ได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในที่ส าคญั ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
ข้อมลูตอ่สาธารณชน และภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว (Blackout Period)  

• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน ท่ีได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในที่ส าคญั คนใดกระท าผิดวินยั หรือมีความ
ประพฤติที่สอ่ไปในทางที่จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จะได้รับโทษตัง้แต่การตกัเตือน การตดั
คา่จ้าง การพกังานโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง จนถึงการเลกิจ้าง 

• บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ซึ่ง
รวมถึงจ านวนหลกัทรัพย์ที่ถือครองของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภรรยา บตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้) มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ5 ต่อส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 
3 วนั นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท าบนัทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคล เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท

                                                 
5 รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 
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ทราบในการประชุมครัง้ถัดไป และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ในรายงานประจ าปี และแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตกุารณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน
มาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน หรือมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในแตอ่ยา่งใด  

อีกทัง้ กรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ในการแจ้งข้อมลูเก่ียวกบั
การจะซือ้จะขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย อย่างน้อย 1 วัน และภายหลงัการซือ้ขาย หรือ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ได้มีการปฏิบตัิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 อยา่งเคร่งครัด  

2.2  การก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั 

ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้ อาจเกิดขึน้ได้หลายรูปแบบ ดงันัน้ เพื่อผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางที่ทกุคนพึงถือปฏิบตัิ 
ดงันี ้

2.2.1  การรับเงนิหรือประโยชน์ตอบแทน 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า คู่ค้า

ของบริษัทฯ หรือจากบคุคลใด อนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัทฯ 

2.2.2  การเสนอเงนิ สิ่งจูงใจ หรือรางวัล 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก านลั สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลกูค้า คู่ค้าของ

บริษัทฯ หนว่ยงานภายนอกหรือบคุคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ธุรกิจ ยกเว้นการให้ การเลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม 
ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบัติดงักล่าวนี ้ได้ถูกน าไปใช้เป็นพืน้ฐานการ
ก าหนดนโยบายการตอ่ต้านทจุริต และคอร์รัปชนั ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th) 
ภายใต้หวัข้อนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

2.2.3  การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ  
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปมีสว่นร่วมโดยเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีอ านาจจดัการในกิจการที่แขง่ขนั

กบัธุรกิจของบริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น ลายลกัษณ์
อกัษร ยกเว้นการด ารงต าแหนง่กรรมการในองค์กรการกศุลท่ีไมแ่สวงหาก าไร ทัง้นีก้ารด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว จะต้องไมข่ดั
ตอ่บทบญัญตัิของกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไมใ่ช้ต าแหนง่งานในบริษัทฯ 
ไปใช้อ้างอิงเพื่อสง่เสริมธุรกิจภายนอก 

2.2.4  การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
การท าธุรกิจสว่นตวัใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ และเวลา

ท างานของบริษัทฯ และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย ไมว่า่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม 
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2.2.5  การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ท่ี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน นัน้มีสว่นได้สว่นเสยี จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าท ารายการ อีกทัง้
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมตัิในการตกลงเข้าท ารายการหรือกระท าการใดๆ ในนาม
บริษัทฯ ผู้ท ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความสมัพนัธ์ของคู่ค้าว่าเก่ียวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานหรือไม ่ก่อนท ารายการ เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้นิยามของความสมัพนัธ์
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั” ภายใต้
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.2.6  การท ารายการระหว่างกัน 
ในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะดแูลให้การเข้าท ารายการระหว่างกนัทกุรายการจะต้อง

ผา่นการพิจารณา และอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดบั โดยการพิจารณารายการ
ที่เก่ียวโยงกนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก 
(Fair and  Arm's Length Basis) มีการก าหนดราคาตามการด าเนินธุรกิจปกติ และค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูรายการระหวา่งกนัไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เก่ียวข้อง ประพฤติฝ่าฝืน
หลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด 

2.3  การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะมีหน้าที่รายงานการมีสว่นได้

เสียของตนเองและของบคุคลที่มีความเก่ียวข้องที่เข้าข่ายการมีสว่นได้เสีย รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่เก่ียวกบั
การได้มาและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยให้ยดึแนวปฏิบตัิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิทุกครัง้ก่อนท ารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติใน
วาระท่ีเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสยีของตน ซึง่เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีให้แก่
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

3.1  นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการให้ความส าคญัในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย หรือตาม

ข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลตา่งๆ ทัง้ในด้านสิทธิมนษุยชน การจดัการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
โดยได้มีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุ่มตา่งๆ ดงันี ้
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ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการสร้างความเติบโตและผลตอบแทนท่ีดีให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง โดยค านงึถึง
สภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว รวม
ไปถึงการให้ข้อมลูที่ถกูต้องและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม 

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนกังานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 
เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวสัดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสม ่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแล
สขุอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าสินค้า มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืน มีการติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูค้า
เพื่อการพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้ยงัจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลการปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด และปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

คู่ ค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอยา่งยตุิธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือซึง่กนั
และกนั รวมถึงมีกระบวนการและข้อตกลงที่เป็นธรรม และจดัให้มีระบบการควบคมุดแูลมิให้มี
การน าข้อมลูของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อด าเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการ
คดัเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจของคู่ค้าที่
สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการชีแ้จงและดแูลให้คูค้่าเคารพสิทธิมนษุยชนและ
ปฏิบตัิตอ่แรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

เจ้าหนี ้: บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อก าหนดของสญัญา และพันธะทางการเงินอย่าง
เคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการช าระคืนหนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้ โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค า้ประกนัต่างๆ 
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี ้

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนบัสนุนและส่งเสริมการ
แข่งขนัทางการค้าอยา่งเสรี ไม่กระท าผิดกฎหมายหรือขดัต่อจริยธรรมธุรกิจ และจะไมก่ลา่วหาคู่
ค้าในทางเสือ่มเสยีโดยไมม่ีข้อมลูจริง 

ชุมชน สังคม : 
และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
ควบคู่กบัการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืน โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ 
จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้คนในองค์กร
ตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตส านึก และรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการร่วมกิจกรรม และการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชา
สงัคมในทกุๆ สว่น เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยืนเคียงคู่ไปกบัการพฒันา
ชมุชนสงัคม และสิง่แวดล้อม 

ทัง้นี ้ข้อมลูการด าเนินการ การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย เร่ืองการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรและผู้มีสว่นได้
เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯในปี 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานแบบบูรณาการ ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.gfpt.co.th) หวัข้อ การก ากบัดแูลกิจการ 

http://www.gfpt.co.th/
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3.2  ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรือ ข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุก

รูปแบบจากผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ทกุกลุม่ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี  ้
• ติดต่อกรรมการอิสระ 

ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

• ติดต่อกรรมการบริษัท 
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

• ติดต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ หรือ
ช่องทางอื่นใด ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จะท าการพิจารณา
เบือ้งต้นว่า เร่ืองที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเร่ืองที่ร้องเรียนเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียน จะด าเนินการรวบรวมข้อมลูเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาด าเนินการ รวบรวมหลกัฐาน สบืค้นข้อมลู และพิจารณาตดัสนิเร่ือง
นัน้ๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดงักลา่วเข้าข่ายการกระท าผิด ทจุริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หน่วยงานท่ี
รับเร่ืองจะด าเนินการประสาน เสนอเร่ืองให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด าเนินการ และน าเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

ส าหรับข้อร้องเรียน และ/หรือการแจ้งเบาะแสของพนกังาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองที่พนกังาน
ร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเร่ืองที่พนกังานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิด

mailto:independentdirectors@gfpt.co.th
mailto:bod@gfpt.co.th
mailto:nrgc@gfpt.co.th
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ระดบัไหน เพื่อที่จะได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าผิดนัน้ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถกูต้อง โดยเพื่อเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน พนกังานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้
หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกลอ่งแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริษัทฯ หรือแจ้งโดยตรงผา่นทาง
อีเมล์ หรือสง่เป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ ไปยงัหน่วยงานท่ีบริษัทฯ ก าหนดความรับผิดชอบ ทัง้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ/
หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีรายละเอียดก าหนดภายในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งพนกังานทกุคนมีหน้าที่ต้อง
รับทราบตัง้แตก่ารปฐมนิเทศเข้าเป็นพนกังานใหมแ่ล้ว 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯให้ความส าคญักบั
การเก็บข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และ/หรือผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงเร่ืองที่
ร้องเรียนเป็นความลบั และได้ก าหนดขัน้ตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน ซึ่งเร่ืองร้องเรียนดงักลา่วจะรับรู้เฉพาะในกลุม่
บคุคลที่เก่ียวข้องด้วยเทา่นัน้ 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดทจุริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชนั (Corruption) 
หรือการกระท าผิดจริยธรรม หรือเกิดกรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของ
คณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอนัเนื่องมาจากการก ากบัดแูลกิจการที่ผิดพลาดของ
บริษัทฯ ตลอดจนไมม่ีกรณีพิพาททางกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน สทิธิของผู้บริโภค และการด าเนินธุรกิจการค้าแตป่ระการ
ใด 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

4.1  นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ทางการ

เงิน6 อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการ
เปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานอื่นของรัฐ  

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวตัิการสง่รายงาน
ตามมาตรา 56 ทัง้ แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีลา่ช้า 

4.2  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างเท่าเทียม

กนั โดยเผยแพร่ข้อมลูทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
1) ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ 
2) รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)  
3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.gfpt.co.th ) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง “Subscribe to our news” ภายใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ มีการอพัเดทอย่าง
สม ่าเสมอ 

                                                 
6 ข้อมลูขัน้ต ่าของบริษัท ที่ระบใุน หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 

http://www.gfpt.co.th/
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4.3  นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน 
บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมลูขา่วสาร สือ่โฆษณา หรือสือ่ประชาสมัพนัธ์ อยา่งถกูต้อง ชดัเจน เป็นธรรม ไมบ่ิดเบือน      

ความจริง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบับริษัทฯ ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 
ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั  

4.4  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัทฯ จดัตัง้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ท าหน้าที่รับผิดชอบใน

การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์และประชาชนทัว่ไป ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่วม
นกัวิเคราะห์ การประชมุทางโทรศพัท์ การท าโรดโชว์ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จดัท าค าอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เป็นรายไตรมาสและวารสารนกัลงทนุ 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้บคุคลทัว่ไปได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจ
ผลประกอบการได้ดียิ่งขึน้ ซึง่การให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัทฯ ต้องอยูบ่นพืน้ฐานข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วย
ความระมัดระวัง ผู้ ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อนัอาจสง่ผลกระทบต่อช่ือเสียง และการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถติดตอ่หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ที่ โทรศพัท์ 0 2473 8000 หรือที่ www.gfpt.co.th หรือ ที่
อีเมล์ ir@gfpt.co.th 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ให้แก่นกัลงทนุอยา่งต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ปี และจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้รับการประเมินจากนกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุมนกัวิเคราะห์ โดยผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ทัง้นี ้กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ปี 
2562 สรุปได้ดงันี ้

 
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2562 จ านวนครัง้ 

การประชมุนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) 4 
การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit) 1 
การพบปะนกัลงทนุตา่งประเทศ (International Roadshow) 2 
การพบปะนกัลงทนุในประเทศ (Local Roadshow) 8 
การสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั (One on One Meeting) 64 

 

 

 

 

http://www.gfpt.co.th/
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้

ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
5.1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนอยา่งน้อยห้า (5) คน และไมเ่กินสบิสอง (12) คน  
2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมถ่ิีน

ที่อยูใ่นราชอาณาจกัรไทย  
3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทัง้คณะ (ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552) 
4) คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะ

ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคณุวฒุิด้าน
กฎหมายอยา่งน้อย 1 ทา่น ผู้ทรงคณุวฒุิด้านบญัชีและการเงินอยา่งน้อย 1 ทา่น และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารอยา่งน้อย 
1 ทา่น เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯด าเนินการอยู ่โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุ
หรือคณุสมบตัิเฉพาะด้านอื่นๆ 

5) ประธานกรรมการบริษัทต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย และไม่
เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการจ านวนทัง้หมด 9 ทา่น ประกอบด้วย 

• กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

• กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

• กรรมการอิสระ 3 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษัท)  

5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท 
1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน มาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551; 
ข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่กจ. 8/2553 เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาด
ความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในลกัษณะการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และอตุสาหกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู ่อีกทัง้มีประวตัิการท างานดี มีความซื่อสตัย์ สจุริต และจริยธรรมที่ดี
งาม 

3) กรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการผู้จดัการซึ่งเป็นผู้บริหารสงูสดุ) ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
ต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูสดุในบริษัทมหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท  

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทยอ่ย หรือ 
บริษัทร่วม จะต้องรายงานข้อมลูการด ารงต าแหนง่ให้บริษัทฯ ทราบด้วย 
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5.1.3 คุณสมบัติต าแหน่งประธานคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 
1) เป็นผู้มีอาวโุส  
2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอตุสาหกรรมของบริษัทฯ  
3) เป็นท่ียอมรับของกรรมการ  

5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยก าหนดให้เข้มข้นกว่าข้อก าหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ใน
เร่ืองสดัสว่นการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก าหนดร้อยละ 1) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
กบับริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบั ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะ ที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ที่มีมลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 
3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าตามวิธีการค านวณ 
มลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 
ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย 

5) ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
กบับริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดย
นบัรวมผู้ที่เก่ียวข้องด้วย) ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น ของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ได้รับ คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วยทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็น กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยั ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนัน้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อเป็นการให้กรรมการอิสระ
สามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการทัง้หมดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5.1.5 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตัง้กรรมการบริษัท 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดออกจากต าแหน่ง

จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่
ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วอาจได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้  

โดยการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแตง่ตัง้จะต้องผา่นกระบวนการพิจารณาสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ราย จาก
จ านวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการที่ครบก าหนดวาระ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตัง้
กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามล าดบั จะเป็นผู้ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท โดยจะแต่งตัง้เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บคุคล ซึ่งมีคณุสมบตัิและไมต้่องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สอง
เดือน โดยกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะมีวาระการด ารงต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้
การแต่งตัง้ดงักล่าวต้องผ่านมติอนุมตัิของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงั
เหลอือยู ่ 

5.1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
บริษัทฯ ได้แบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ดงันี  ้
1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบั

นโยบาย  
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2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จดัการ เป็นหวัหน้าและผู้น า
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ในการบริหารจดัการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด โดยครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

• บริหารจดัการและควบคมุการด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

• พิจารณาแผนการลงทนุในธุรกิจตา่งๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

• มีอ านาจในการท านิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตัิของบริษัทฯ เร่ืองอ านาจอนมุตัิด าเนินการ 

• การด าเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง ที่ท าให้กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการ สามารถอนมุตัิรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดกับทาง  
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาอนมุตัิไว้ โดยการอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.1.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการแยกต าแหนง่ระหวา่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการออกจากกนั ดังนี ้
1) ประธานกรรมการ 

• เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมถึงก ากบัดแูลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนกุรรมการอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

• เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

• เป็นผู้ ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
ลงคะแนนเสยีง 2 ฝ่าย เทา่กนั 

2) กรรมการผู้จดัการมีหน้าท่ีรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทน ามาปฏิบตัิให้สมัฤทธ์ิผล  
ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่าน

การคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ดแูลและจดัการให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติ  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  ด้วยความซื่อสัต ย์สุจ ริต  (Duty of Loyalty)  ระมัดระวัง  (Duty of Care)  มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
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2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสยัทัศน์ พันธกิจ      
กลยทุธ์ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น รวมทัง้
ติดตามให้มีการน าไปปฏิบตัิ และจดัให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ าทกุปี 

3) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึง การระดมทนุ การบริหารเงินทนุ การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และก ากบัดแูล  

4) ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล  

5) พิจารณาอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระส าคญั เช่น การอนุมตัิใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงิน การกู้ ยืม การค า้ประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่ เก่ียวโยงกัน และ
รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบั
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย และ
ข้อบงัคบัหรือระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 

6) พิจารณาอนมุตัิงบการเงินก่อนน าสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
7) จดัให้มีระบบบญัชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ 
8) จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง ทัง้ด้านการด าเนินงานและการรายงานทางการเงิน 

ที่เพียงพอและมีประสทิธิผล ซึง่สามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสีย่งที่ส าคญัได้ 
9) ก ากบัดแูลให้มีการรายงานข้อมลูทางการเงินและเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั อย่างครบถ้วน ถกูต้อง และเพียงพอ 

และจดัให้มีช่องทางการสือ่สาร กบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 
10) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และ
ก าหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชดัเจน เพื่อช่วยในการก ากบั
ดแูลกิจการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้นีส้มาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็น
สว่นใหญ่ 

11) ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
12) จดัให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพฒันาบคุลากร ทัง้พนกังาน กรรมการ

และผู้บริหาร อยา่งตอ่เนื่อง  
13) คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 
14) คณะกรรมการมีอ านาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอยา่งใด

อยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ านาจนัน้จะต้องอยูใ่นภายใต้ขอบเขตแหง่อ านาจของคณะกรรมการ และ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ รับมอบอ านาจไว้อยา่งชดัเจน 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่กรอง โดยเฉพาะเร่ืองที่ต้อง

อาศยัความเป็นกลางในการวินิจฉยั อีกทัง้ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการใน
แตล่ะชดุ โดยก าหนดให้สมาชิกสว่นใหญ่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย
เป็นกรรมการอิสระอีกด้วย 
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ปัจจุบัน บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหาร 

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการอยา่งน้อย 1 ท่าน 

ต้องมีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 
3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหนง่  

ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัท  

3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิและไม่
มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ด้านการรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี 
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่ รายการ
ดงักลา่วสมเหตผุลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ และดแูลการบนัทกึบญัชีให้มีความถกูต้องครบถ้วน และโปร่งใส  

3) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหวัข้อตา่งๆ 
เช่น 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสีย่ง 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการท ารายการระหวา่งกนั 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคล ที่มีความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อท าหน้าที่ผู้ สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ รวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีได้ 

5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
6) สง่เสริมความเป็นอิสระและไมม่ีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี  

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

Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  
2) ก ากบัดแูลนโยบาย และมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน ก าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 
3) ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบันโยบาย และระดบัการปฏิบตัิงาน 

โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
4) จดัให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 

(Independent Quality Assessment Review) อยา่งน้อยในทกุ 5 ปี 
5) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน 

เพื่อมุง่ไปสูป่ระสทิธิภาพและประสทิธิผลของกิจกรรมตา่งๆ  
6) พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มีความเหมาะสมท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลกิ

จ้างผู้ตรวจสอบภายในได้  

ด้านการบริหารความเสี่ยง 
1) พิจารณาเร่ืองที่มีความเสีย่งสงูที่อาจน าไปสูเ่ร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั และก าหนดมาตรการปอ้งกนัไว้ชดัเจน 
2) ให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท  
3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่

ก าหนด 
4) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ ยง รวมถึงความมี

ประสทิธิผลของระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด  

ด้านอื่นๆ 
1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ

องค์กร และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
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3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม
กระบวนการรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางตา่งๆ รวมถึงเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนัด้วย 

4) สอบทานความถกูต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิงเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

5) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 

จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 ทา่น และอยา่งน้อย 3 ทา่น ต้องเป็นกรรมการอิสระ 
3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณา

คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 
4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ สามารถแต่งตัง้พนักงานของ   

บริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 

ปี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ ที่พ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบั
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัการครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ วา่งลง ให้คณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการที่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ที่เข้าด ารงต าแหนง่แทนนัน้จะอยูใ่นต าแหนง่
ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
ด้านการสรรหา 
1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทฯ 
2) ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และเลขานกุารบริษัท เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองรายช่ือและประวตัิของผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างลง เพื่อ
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น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาประกอบกับการใช้เคร่ืองมือช่วย
ตรวจหาคณุสมบตัิ หรือทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกบัการใช้ฐานข้อมลูตา่งๆ 
ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้ บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) , ท าเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD (IOD 
Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอรายช่ือเดิมใน
กรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ จะมีการค านงึถึงผลการปฏิบตัิงานของต าแหนง่นัน้ๆ 

4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดต าแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
6) จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ผู้ มีอ านาจในการจัดการ และผู้ บริหารระดับสูง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

7) ก าหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็น
ประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับ
ดแูลกิจการ ด้วยตนเอง เป็นประจ าทกุปี และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

10) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1) ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี  

2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้ บริหาร ให้มี
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจดัท า
รายงานการก าหนดคา่ตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

4) ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการพิจารณาคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 
1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 
2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน 
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5) จดัให้มีการประชาสมัพันธ์เร่ืองนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีให้พนกังานในองค์กร
ทราบ 

6) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 
1) จดัท าคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกับหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังาน 
5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชีแ้จง

ข้อซกัถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสยั 
6) ดแูลการสร้างจิตส านกึและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้

พนกังานทกุคนยดึถือและปฏิบตัิ 
7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้

คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเร่ืองส าคญั ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบตัิ
และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการ

บริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานในกลุม่บริษัท 
3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตัง้พนกังานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสีย่ง   

ที่พ้นต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 
2) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีวาระการด ารงต าแหนง่เทา่กบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการ

บริษัท โดยจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัท 
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3) กรณีที่ต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งวา่งลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลอืกกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เข้าด ารงต าแหนง่แทนนัน้
จะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1) พิจารณาและระบคุวามเสี่ยงที่ส าคญัของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสีย่งด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง และความเสีย่ง
ด้านช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดท าคู่มือแนว
ทางการจดัการบริหารความเสีย่ง 

2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจดัการบริหารความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk 
Owner พร้อมจดัให้มีการประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเสีย่งของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ ประกอบตวัชีว้ดัด้านความเสีย่ง (Key Risk Indicators) 

3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอ
แนวทางปอ้งกนั และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงความมีประสทิธิผลของระบบและแผนการปฏิบตัิ โดยให้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

5) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจดัการความเสี่ยง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ เป็นประจ าทกุปี 

6) มีอ านาจขอข้อมลูจากหน่วยงานตา่งๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในเร่ืองเก่ียวเนื่องกบัการบริหารความเสีย่งได้ 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

5.3.4 คณะกรรมการบริหาร 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 
2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 

อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1) ก าหนดเปา้หมาย แนวนโยบายในด้านตา่งๆ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
2) พิจารณากลัน่กรองงานทกุประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้

หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ โดยตรง 
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3) ด าเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมมีอ านาจสัง่การ ถ่ายทอด วางแผน 
และด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4) มีอ านาจในการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีอ านาจแตง่ตัง้ หรือมอบหมาย
ให้บคุคลอื่นกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ 

5) มีอ านาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการด าเนินกิจการตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ 
6) มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดข้อปฏิบตัิ ข้อบงัคบั ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการด าเนินงานของ 

บริษัทฯ 
7) มีอ านาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน      

ที่ก าหนด 
8) ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา แนวนโยบายตอ่กรรมการผู้จดัการและคณะท างานตา่งๆ ท่ีได้มอบหมาย 
9) ด าเนินการด้านตา่งๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การประชุม: อยา่งน้อยปีละ 12 ครัง้ 

5.4 การจัดประชุมคณะกรรมการ 
5.4.1 การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชุมไว้
ลว่งหน้าตัง้แต่เดือนมกราคมของทกุปี และก าหนดให้เป็นวนัพฤหสับดีสดุท้ายของทกุเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 6 ครัง้ตอ่
ปี) โดยหน่วยงานเลขานกุารบริษัทได้จดัสง่ก าหนดการและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้า อย่างไรก็ตาม 
การก าหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับความส าคญัของวาระการประชุมที่
จะต้องน าเข้าพิจารณา 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสง่รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

ในปี 2562 ที่ผา่นมา กรรมการได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
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9 ครัง้ 4 ครัง้ 2 ครัง้ 4 ครัง้ 12 ครัง้ 1 ครัง้ 

1 นายประสิทธ์ิ  ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 8/9 - - - - 1/1 

2 นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

9/9 - - - 12/12 1/1 
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9 ครัง้ 4 ครัง้ 2 ครัง้ 4 ครัง้ 12 ครัง้ 1 ครัง้ 

3 นพ.อนนัต์    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ 

9/9 - 2/2 - 12/12 1/1 

4 นพ.สาธิต     กรเณศ กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

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

5 นายปารเมศ   เหตระกลู กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ 

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

6 นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ 

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

7 นางสมสิริ     อิงโพธ์ิชยั กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 

9/9 - - - 12/12 1/1 

8 น.ส.วรรณี    ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 9/9 - - - - 1/1 

9 นายสจุิน      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 
กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 

9/9 - 2/2 3/4 12/12 1/1 

5.4.2 การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ร่วมกนัพิจารณาเลอืกเร่ืองเข้าวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ โดยดใูห้แน่ใจวา่เร่ืองที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะ
เสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 
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5.4.3 เอกสารการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุ และ

ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การตดัสนิใจในแตล่ะวาระ และจดัสง่ให้กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนการประชมุ
เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลู  

5.4.4 การด าเนินการประชุม 
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาในแตล่ะวาระของการด าเนินการประชมุ 

ซึง่ขณะด าเนินการประชมุจะสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

5.4.5 การนับองค์ประชุม 
การนับองค์ประชุม กรณีเร่ิมด าเนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 การประชุม

คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่จึงเป็นองค์ประชุม ส าหรับการนบัองค์ประชมุ กรณีที่
คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ ก าหนดให้ต้องมีจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ในขณะที่จะมีการลงมติของแต่ละวาระให้มี
กรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการเชิญฝ่ายจัดการระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้

รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงูส าหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนสบืทอดงาน 

5.4.7 การเข้าถงึสารสนเทศ 
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท 

ผู้บริหารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตาม

ความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย (ไมน้่อยกวา่ปีละ 3 ครัง้) ซึง่ในปีที่ผา่นมากรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้มีการ
ประชมุระหวา่งกนั โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม จ านวน 4 ครัง้ 

5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการเป็นผู้

พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ให้อยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
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ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับผล
การด าเนินงาน  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการ 
โดยใช้ข้อมูลผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจัดท าขึน้ ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเทียบเคียงได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ จ านวน 9 ทา่น เป็นจ านวนเงินรวม 5,395,000 บาท 
ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอตัราซึ่งได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้
กรรมการบางท่านยงัได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จ านวน 650,000 บาท โดย
คา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะทา่นมีรายละเอียด ดงันี ้
                      หนว่ย : บาท 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

คา่ตอบแทนกรรมการ  
กรรมการและ 
กรรมการอิสระ  
บมจ. จีเอฟพีท ี

กรรมการ 
บริษัทยอ่ย 

รวม 

1. นายประสทิธ์ิ  ศิริมงคลเกษม 650,000 130,000 780,000 
2. นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000 
3. นพ.อนนัต์  ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000 
4. นพ.สาธิต  กรเณศ 650,000 - 650,000 
5. นายปารเมศ  เหตระกลู 585,000 - 585,000 
6. นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค 585,000 - 585,000 
7. นางสมสริิ  อิงโพธ์ิชยั 585,000 130,000 715,000 
8. น.ส.วรรณี  ศิริมงคลเกษม 585,000 - 585,000 
9. นายสจิุน ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000 

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ เป็น

ผู้พิจารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนผู้บริหารในแตล่ะปี และเสนอคา่ตอบแทนผู้บริหารตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท
ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริ ษัทฯ ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้
หลกัเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยูใ่นอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริษัทชัน้น าในประเทศ
ไทย โดยใช้ข้อมลูผลส ารวจคา่ตอบแทนผู้บริหารที่มีการจดัท าขึน้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอื่น ให้กบัผู้บริหาร 
จ านวน 9 ทา่น รวมทัง้สิน้ 49,385,049 บาท (ไมร่วมผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี) 
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 
(CEO) 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และประธานกรรมการบริหาร (CEO) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และ
ผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
หลักเกณฑ์ 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

คณะกรรมการบริษัท ทัง้รูปแบบประเมินรายคณะ และรายบคุคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ าทกุปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และสง่เสริมให้มีการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ในประเด็นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และให้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี ้ 
1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชมุคณะกรรมการ  
4) การท าหน้าที่ของกรรมการ  
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  
7) ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี ้
1)  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2)  การประชมุของคณะกรรมการ 
3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขัน้ตอน 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินถึงการ

ด าเนินงานในปีที่ผา่นมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่นด าเนินการประเมนิ
ทัง้รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากับดูแลกิจการ เพื่อท าการประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ 
ทัง้นีส้ าหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงประสทิธิผลของการท างานของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการก ากบัดแูลกิจการ 

                                                 
7 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 ( เอกสารชดุท่ี 1 และชดุท่ี 4 ) 
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ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายคณะ และรายบคุคล ในปี 2562 ในหวัข้อ โครงสร้าง
และคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การ
ท าหน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายการจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร พบวา่ผล
การประเมินอยูใ่นเกณฑ์ที่ดี 

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
หลักเกณฑ์ 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็น

ประจ าทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย8 ซึ่งมีหัวข้อเก่ียวกับ โครงสร้างและคุณสมบัติของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส าคญั ใช้
เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเร่ืองตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 

ขัน้ตอน 
บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจ าทกุปี เพื่อ

ประเมินถึงการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินให้ประธานกรรมการบริหารท าการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ และน าผลการประเมินไปหารือในท่ีประชมุคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พบว่าผลการ
ประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ในปี 2562 อยูใ่นเกณฑ์ที่ดี 

5.6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร (CEO) 
หลักเกณฑ์ 
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็น

ประจ าทกุปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในหวัข้อเก่ียวกบั ความเป็นผู้น า การก าหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ การวางแผน
และผลปฏิบตัิทางการเงิน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบั
บคุลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน การก ากบั

ดแูลกิจการ และคณุลกัษณะสว่นตวั โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย9 

ขัน้ตอน 
บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินถึง

การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทจะจดัสง่แบบการประเมินดงักลา่วให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมด หรือ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ เพื่อท าการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก าหนดความเหมาะสมของ
คา่ตอบแทนตอ่ไป  

                                                 
8 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทนุ, กมุภาพนัธ์ 2558 ( เอกสารชดุท่ี 3 ) 
9 แบบประเมินผลงานของ CEO ศนูย์พฒันาการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554 
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ในรอบปี 2562 ที่ผา่นมาผลการประเมินทกุรูปแบบข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบตัิงาน
ในช่วงปีที่ผ่านมา ในภาพรวม จึงได้มีการรายงานสรุปผล ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึน้ 

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
5.7.1 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 10 โดยจัดให้มีคู่มือ
กรรมการ เอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่รวมถึงการจดัแนะน าลกัษณะธุรกิจ และ
แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ แนะน ากรรมการใหม่ให้ทราบถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  

นอกจากนีย้งัให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

5.7.2 แผนการสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร 
1) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการวางแผนการพฒันาและสืบทอด

ต าแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดบัสงูไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ 

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าถึงแผนสืบทอด
ต าแหน่ง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการคดัสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคญัทกุ
ระดบัอยา่งเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี โดยส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท ตลอดจน 
ผู้บริหารระดบัสงูอื่นๆ ในเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการ การปฏิบตัิหน้าที่ และการพฒันาความรู้ด้านตา่งๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประสทิธิภาพในการด าเนินงาน และพฒันาการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง 

5.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ในการดแูลและควบคมุระบบการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรายงานผลการสอบทานระบบ
การควบคมุภายใน การท ารายการระหวา่งกนั การพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การ
ดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้ ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การด าเนินการ
ในด้านตา่งๆ โดยรวมให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

 

                                                 
10 แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 



               บริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน)                                                                  ส่วนท่ี 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1)                                                                                                                             หน้า 95  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แตง่ตัง้ นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ 
2) พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิผา่นความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
3) สอบทานรายงานทางการเงิน  
4) ดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 
5) จดัท าแผนการตรวจสอบภายในทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 
6) ควบคมุงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน  
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 
8) จดัท าหรือสอบทานงบประมาณประจ าปีของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
9) ฝึกอบรมพนกังานหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
10) ปฏิบตัิงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ: ข้อมลูของผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจ าปี 

2562 

5.9 เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธ์ิชัย ซึ่งได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และผ่านการอบรมหลักสูตรเก่ียวข้องกับกา รปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ (หลักสูตร
ประกาศนียบตัรส าหรับเลขานกุารบริษัท และหลกัสตูรผู้ปฏิบตัิงานเลขานกุารบริษัท) เป็นเลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 
89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551 โดยเร่ิมปฏิบตัิหน้าที่ตัง้แตว่นัท่ี 16 ตลุาคม 2551 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

1) ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัิ 

2) จดัการและประสานงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อก าหนดทางด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบตัิ    
อยา่งถกูต้องตามมติที่ประชมุ 

4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมและรายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ   

5) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสีย ซึ่งจดัท าโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ 

7) จดัอบรมและให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหม ่ 
8) เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่งๆ  
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9) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 

หมายเหตุ: ข้อมลูของเลขานกุารบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ในรอบปีบญัชี 2562 ได้แก่ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ทะเบียนผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขที่ 5369 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 
ส าหรับในรอบปีบญัชี 2562 ค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายให้แก่ บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั มี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2562 จ านวนเงินรวม 3,630,000.00 บาท ดงันี ้

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ   จ านวนรวม 1,250,000.00  บาท 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 5 บริษัท  จ านวนรวม 2,380,000.00  บาท 

2.  ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2562 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายธุรกิจ   
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจในการเป็นผู้น าของอตุสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสตัว์และ

เกษตรอยา่งครบวงจร เน้นความปลอดภยัทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลบั อีกทัง้ความ
รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยนื 
บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจปกติที่ยัง่ยืนโดยค านึงผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ด้วยการยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดทางการต่างๆ  ประกอบการเปิดโอกาส
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวงัของกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียทกุประเภท เพื่อสร้างสมดลุระหวา่ง
องค์กรและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ให้สามารถอยูร่่วมกนัได้ เกิดดลุยภาพทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

การวางแผนการพัฒนาความยั่งยนื  
การวางแผนการพฒันาความยัง่ยืน ถกูก าหนดขึน้เป็นกรอบแนวทางในการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยพิจารณา

จากนโยบายธุรกิจ การก ากบัดแูลกิจการที่ยึดหลกัธรรมาภิบาล และแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างคณุค่า
ร่วมกนัทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่กระบวนการวางแผนการพฒันาความยัง่ยืนนี ้ด าเนินการภายใต้การ
บริหารจดัการของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ซึง่มีหน้าที่รายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัท  
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ สนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ซึง่จากการพิจารณาพบวา่ สอดคล้องกบัเปา้หมายและการด าเนินงานของบริษัทฯ อาทิ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ค านงึถึงผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ที่อาจสง่ผลตอ่บคุคล สภาพแวดล้อม และการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อช่วยให้มีการสื่อสารกบัผู้มี

สว่นได้เสยี ท าให้เข้าใจถึงความคาดหวงั และความต้องการของผู้มีสว่นได้เสีย ลดมลูเหตทุี่ก่อให้เกิดปัญหา ไม่สร้างภาระ
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ซึ่งกนัและกนัเอือ้เฟือ้เกือ้กลูให้คณุภาพแวดล้อมต่างๆ ดีขึน้ เพื่อการด ารงอยู่ร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน ดงันัน้ กระบวนการศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียจึงเกิดขึน้และก าหนดให้จดัขึน้เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูที่มี

ความเป็นปัจจบุนัและทนัตอ่เหตกุารณ์ สามารถน ามาใช้ในการก าหนดประเด็นส าคญัเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนขององค์กรได้ 

โดยกระบวนการศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ สามารถสรุปได้ ดงันี  ้

1.  ระบุกลุ่มผู้มีสว่นได้เสีย พร้อมระบุผลกระทบส าคญัที่ผู้มีสว่นได้เสียแต่ละประเภทได้รับจากบริษัทฯ ในช่วงที่
ผา่นมา 

2.  รวบรวมประเด็นปัญหา ประเด็นความต้องการ และผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจที่ส าคญัต่างๆ ด้วยการ
เปิดรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น จากกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุประเภท ผา่นช่องทางการสือ่สารตา่งๆ เช่น การส ารวจความพึง
พอใจ, การตอบแบบสอบถาม, การจดักิจกรรมและการจดัประชมุในรูปแบบตา่งๆ รวมทัง้การจดัการเก่ียวกบัข้อร้องเรียน  

3.  น าข้อมูลความต้องการ ความคาดหวงัและผลกระทบข้างต้นทัง้หมด มาประมวลผล วิเคราะห์เป็นประเด็น
ส าคญัของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ท่ีมีความส าคญัตอ่บริษัทฯ ตามล าดบั  

4.  หาแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส าคญัตามล าดบัการวิเคราะห์ข้างต้น พร้อมทัง้การตอบสนองต่อปัจจยั
ความต้องการจากข้อมลูทัง้หมด เทา่ที่บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ และไมก่่อให้เกิดภาระตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

5.  ด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส าคญัและปัจจยัความต้องการข้างต้น พร้อมจดัเก็บข้อมลู
เพื่อการพฒันา ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยน าหลกัเกณฑ์ของ GRI 
Standard มาเป็นตวัชีว้ดัด้วย 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ สามารถจดักลุม่ประเภทผู้มีสว่นได้เสียได้ 6 กลุม่ คือ ลกูค้า, พนกังาน, ผู้ ถือหุ้น, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้า

ธุรกิจ เจ้าหนี ้และคูแ่ขง่), ชมุชนและสงัคม และสิง่แวดล้อม 

1. ลูกค้า 

ช่องทางการสือ่สาร ความต้องการ / ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ 

1.การส ารวจความพงึพอใจ
ของลกูค้า  

2. ช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนและการรับฟัง
ความคิดเห็น  

3. การพบปะ เยีย่มเยียน
ลกูค้าของผู้บริหาร เพื่อ
เข้าถงึทกุปัญหา และ
สร้างความสมัพนัธ์อนัดี
อยา่งยัง่ยืน 

1. สนิค้าดี มีคณุภาพ ปลอดภยั 
ได้มาตรฐาน  

2. ก าหนดราคาด้วยความ
ยตุิธรรม 

3. สง่มอบสนิค้าภายในก าหนด
ระยะเวลา  

4. รักษาความพงึพอใจของลกูค้า 
5. การสร้างความเช่ือมัน่ในสนิค้า 
และผลติภณัฑ์ 

 

1. มุง่มัน่พฒันาคณุภาพและมาตรฐานความปลอดภยัตลอด
หว่งโซอ่าหารของสนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง ด้วยกระบวนการผลติ
ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้
จากแหลง่ที่มาก่อนถงึมือลกูค้า  

2. ควบคมุต้นทนุสนิค้าเพื่อการก าหนดราคาเป็นไปอยา่ง
ยตุิธรรม  

3. มุง่พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืน รวมทัง้จดัให้มี
ระบบการควบคมุดแูลการปฏิบตัติามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั
ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต 
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2. พนักงาน 

ช่องทางการสือ่สาร ความต้องการ / ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ 

1. การส ารวจความพงึพอใจ
ของพนกังาน 

2. ช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนและการรับฟัง
ความคิดเห็น  

3.การจดัอบรม พฒันา
ความรู้ สง่เสริมศกัยภาพ 
และความสามารถในการ
ปฏิบตัิงาน  

4. การจดักิจกรรมแรงงาน
สมัพนัธ์ตา่งๆ 

5. คูม่ือการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบริษัทฯ และ
คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ  

6. ประกาศค าสัง่ / ขา่วสาร
ตา่งๆ ท่ีประชาสมัพนัธ์
ผา่นบอร์ดกิจกรรม หรือ
ระบบอินทราเน็ต 

1. ผลตอบแทนทัง้ในรูปแบบ
คา่จ้าง เงินเดือน และ
สวสัดิการตา่งๆ  

2. การจดัการสภาพแวดล้อมการ
ท างานท่ีดี ปลอดภยั ถกู
สขุอนามยั  

3. การฝึกอบรมและพฒันา
ศกัยภาพพนกังาน                                                                                                                                                  

4. ความมัน่คงก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 

5. ความนา่เช่ือถือจากประวตัิการ
เกิดข้อพิพาทแรงงาน 

6. การจดัการตอ่ข้อร้องเรียนและ
การเคารพตอ่สทิธิมนษุยชน 

1. เคารพสทิธิมนษุยชนปฏิบตัิตอ่พนกังานและแรงงานอยา่ง
เป็นธรรมเสมอภาค และเทา่เทียม 

2. มีการก าหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมและยตุิธรรม  

3. จดัให้มีการพฒันาศกัยภาพสง่เสริมความรู้ในการ
ปฏิบตัิงานอยา่งสม า่เสมอ  

4. เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้พนกังานและแรงงานทกุระดบั 
สามารถแสดงความสามารถเสนอความคิดเห็นในการ
ปฏิบตัิงานได้  

5. จดัให้มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี ปลอดภยั มกีารดแูล
สขุอนามยั สง่เสริมคณุภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
และแรงงานให้ดยีิ่งขึน้  

6. เคารพในสทิธิสว่นบคุคลของพนกังานทกุคน เข้าใจความ
ต้องการพืน้ฐานของพนกังานและแรงงานเพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีภายในองค์กร 

 

3. ผู้ถอืหุ้น 

ช่องทางการสือ่สาร ความต้องการ / ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ 

1. การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. การเปิดเผยสารสนเทศ
ตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์
ของหนว่ยงานทางการท่ี
ก ากบัดแูลกิจการ  

3. การเปิดเผยช่องทาง
ติดตอ่เลขานกุารบริษัท
และหนว่ยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ์  

4. การสือ่สารผา่น
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ผู้
ได้รับอนญุาตแนะน าการ
ลงทนุแก่นกัลงทนุทัว่ไป

1. ผลตอบแทนทางการเงิน (เงิน
ปันผล และมลูคา่หุ้น) ผล
ประกอบการท่ีดี และการ
จ่ายเงินปันผลที่สม ่าเสมอ 

2. การบริหารงานด้วยหลกัธรร
มาภิบาล 

3. ความโปร่งใส และความถกู
ต้องของข้อมลู 

1. ก ากบัดแูลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล  
2. ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมธุรกิจ  
3. ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีม ด้วยความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

4. หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์มหีน้าที่เปิดเผยข้อมลู ขา่วสาร
ตา่งๆทีถ่กูต้อง และมีการปฏิบตัหิน้าที่ด้วยความระมดัระวงั 
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ช่องทางการสือ่สาร ความต้องการ / ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ 

จากส านกังาน ก.ล.ต. 
เป็นประจ า 

4. คู่ ค้า 

ช่องทางการสือ่สาร ความต้องการ / ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ 

1. ช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนและการรับฟัง
ความคิดเห็น  

2. เปิดเผยนโยบายและ
แนวทางการปฏิบตัติอ่คู่
ค้า ซึง่เป็นมาตรฐานของ
บริษัทฯ ให้ชดัเจน  

3. ผู้บริหารมีการประชมุ
ร่วมกบัคูค้่าเพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีอยา่ง
ยัง่ยืน และเพื่อรับทราบ
ปัญหา และหารือถึงแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงกบัคู่
ค้า 

1. ความซื่อสตัย์ โปร่งใส ในการ
ด าเนินธุรกิจ 

2. ก าหนดราคาด้วยความ
ยตุิธรรม 

3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้า 
และเง่ือนไขการช าระหนีอ้ยา่ง
เคร่งครัด ตรงตอ่เวลา 

4. ให้ความร่วมมือในการปอ้งกนั
ขจดัปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนั
ทกุรูปแบบ 

1. ก ากบัดแูลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล และปฏิบตัิ
ตามหลกัจริยธรรมธุรกิจ  

2. จดัให้มีสว่นงานตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบและ
ควบคมุการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและ    
คอร์รัปชนั  

3. แบง่ปัน แลกเปลีย่น ให้ความช่วยเหลอืทางเทคนิค เพื่อให้
เกิดความเช่ือถือ และความไว้วางใจทางธุรกิจ พร้อมด้วย
ร่วมกนัหาแนวทางการจดัการท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  

5. ชุมชนและสังคม 

ช่องทางการสือ่สาร ความต้องการ / ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ 

1. ช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนและการรับฟัง
ความคิดเห็น  

2. กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และ
การพฒันาชมุชน 

3. จดัให้มีหนว่ยงานชมุชน
สมัพนัธ์ เพื่อรับผิดชอบ
ด าเนินการตัง้แตก่ารรับ
เร่ืองร้องเรียน การจดัหา
แนวทางแก้ไขปัญหา 
รวมถงึการรายงานผล
ตามล าดบัขัน้ 

1. ด าเนินธุรกิจภายใต้การ
ค านงึถึงชมุชนและสงัคม ทัง้
บริเวณใกล้เคยีงและสว่นรวม 

2. การพฒันาคณุภาพชีวิตรวมถึง
การสร้างรายได้ให้แก่คนใน
ชมุชน 

1. ได้ปฏิบตัิตามนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่ง
เคร่งครัด  

2. ก าหนดขัน้ตอน กระบวนการ และหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบใน
การจดัการรับเร่ืองร้องเรียน การติดตามผล และการรายงาน
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้  

3. จดักิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคม สร้างความสมัพนัธ์ และ
การมีสว่นร่วมให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงชมุชนบริเวณ
ใกล้เคยีง ท าให้เกิดการแลกเปลีย่นข้อมลู สร้างความเข้าใจ
ซึง่กนัและกนั 
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6. สิ่งแวดล้อม 

ช่องทางการสือ่สาร ความต้องการ / ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ 

1. ช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียน และการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีสว่น
ได้เสยีตา่งๆ ทัง้ลกูค้า 
ชมุชน สงัคม และ 
หนว่ยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ให้การดแูล
ควบคมุเร่ืองสิง่แวดล้อม 

1. ด าเนินธุรกิจภายใต้การ
ค านงึถึงสิง่แวดล้อม ไม่
ก่อให้เกิดมลพษิตอ่สิง่แวดล้อม  

2. มีการจดัการภายในสถาน
ประกอบการ ไมก่่อให้เกิดการ
แพร่เชือ้โรค  

3. มีการจดัการน า้ทิง้ และของ
เสยี และการจดัการมลพิษทาง
อากาศ 

1. ด าเนินธุรกิจตามนโยบายสิง่แวดล้อม ท่ีมีการทบทวนความ
เหมาะสมสม ่าเสมอ  

2. สร้างจิตส านกึ สง่เสริมวฒันธรรมองค์กรให้มคีวาม
รับผิดชอบ ค านงึถึงเร่ืองผลกระทบตา่งๆ ตอ่สิง่แวดล้อม  

3. ให้ความส าคญัตอ่การศกึษา ปอ้งกนั และจดัการตอ่ทกุ
กระบวนการด าเนินธุรกิจที่สามารถสง่ผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อม  

4. ให้ความส าคญัตอ่การจดัการรับเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวกบั
ผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม รวมถงึการติดตามผล  

5. ก าหนดหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ และการรายงานตอ่
ผู้บงัคบับญัชา ตามล าดบัขัน้ 

การวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 
เมื่อพิจารณาถึงความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ สามารถก าหนดเป็นประเด็นส าคญั 

(Materiality) และประเมินนยัส าคญัของแต่ละประเด็น (Prioritization) ทัง้จากบทบาทของผู้มีสว่นได้เสียและบทบาทของ
บริษัทฯ ได้ดงันี ้

 
จากผลการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสี่ยงธุรกิจผนวกกับ      

พนัธกิจและกลยทุธ์ที่องค์กรก าหนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพฒันา ปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้มีการตระหนกัถึงความส าคญัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ทัง้กลุม่ลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น คูค้่า ชมุชนสงัคม 
และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลเุป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ตัง้ไว้และน าไปสู่การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม  
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อีกทัง้ ยงัท าให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมัน่ในการสง่มอบคณุค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้วยคณุภาพที่หลากหลาย 
เป็นค าตอบที่สร้างคณุคา่ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ “GFPT aims for EXCELLENCE” 

 

การบริหารอย่างยั่งยนื 

1. เป็นผู้ผลิตสนิค้าคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อม่ัน 

การผลิตสินค้า 
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ การผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเช่ือวา่การสง่มอบสินค้าที่ดีมี

คณุภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า ถือเป็นหวัใจส าคญัและเป็นพืน้ฐานในการพฒันาธุรกิจ
อย่างยัง่ยืน ตลอดระยะการด าเนินงานกวา่ 30 ปี บริษัทฯ ได้พฒันาการผลิตสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปในหลายมิติ ทัง้การขยาย
ฐานการผลิตสู่ต้นน า้เพื่อเป็นผู้ผลิตเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร การใช้เคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตเนือ้ไก่แปรรูป  การใช้วตัถดุิบอาหารสตัว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้เนือ้ไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี การ
พฒันาสตูรอาหารไก่และมีระบบการเลีย้งไก่เนือ้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการเลีย้งไก่ที่ต ่าลง การตรวจรับรอง
มาตรฐานการบริหารคณุภาพการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปในทกุๆ ขัน้ตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลบัตัง้แตแ่หลง่ที่มา
ของวัตถุดิบจนถึงมือผู้ บริโภคเพื่อให้ผู้ บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนือ้ไก่ของบริษัทฯ ในทุก
กระบวนการผลติ การพฒันาของบริษัทฯ ที่ผา่นมานัน้ มุง่เน้นการสร้างความมัน่ใจให้แกล่กูค้าและผู้บริโภค วา่สนิค้าเนือ้ไก่
แปรรูปปรุงสกุของบริษัทฯ มีคณุภาพดี มีความปลอดภยัทางด้านอาหารและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ในฐานะผู้น าธุรกิจกลุม่อตุสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้าปศสุตัว์และเกษตรอยา่งครบวงจร จีเอฟพีทีจึงให้

ความส าคญัในเร่ืองของการควบคมุคณุภาพความปลอดภยัตลอดหว่งโซอ่าหาร บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่ “คณุภาพและความ
ปลอดภยัทางด้านอาหาร” เป็นพืน้ฐานส าคญัยิ่งของการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบคุลากรท่ีมีคณุภาพ ควบคู่
ไปกบัมาตรการเข้มงวดในการประกนัคณุภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตัง้แต่วตัถดุิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และ
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สื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเร่ืองการบริโภคอย่างถกูสขุอนามยัตามหลกัโภชนาการที่ดี โดยยึด
หลกัในการด าเนินงาน ดงันี ้

ประกันคุณภาพ และความปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อาหาร 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัคณุภาพและความปลอดภยัในวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ทกุชนิด จึงได้เช่ือมกระบวนการ

ผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจร ตัง้แตธุ่รกิจอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ ธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลติภณัฑ์จากเนือ้ไก่ เข้า
กบัระบบควบคมุคณุภาพแบบครบวงจรจากฟาร์มสูผู่้บริโภค และให้มีการทดสอบคณุภาพทัง้ทางกายภาพและชีวภาพใน
แต่ละกระบวนการผลิต ตัง้แต่การคดัเลือกวตัถดุิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนสง่และการจ าหน่าย เพื่อให้เนือ้ไก่และ
ผลติภณัฑ์อาหารจากเนือ้ไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภยัทางอาหาร โดยจดัให้มีการด าเนินงานในการควบคมุคณุภาพใน
แตล่ะขัน้ตอนการผลติเนือ้ไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่ส าคญั ดงันี ้

โรงงานผลิตอาหารสัตว์  
โรงงานผลิตอาหารสตัว์เป็นจดุเร่ิมต้นของคณุภาพความปลอดภยั บริษัทฯ จดัให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” 

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

ฟาร์มเลี้ยงไก่ 
ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้เป็นกระบวนการหลกัในการผลิตไก่เนือ้แบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนือ้มีชีวิตเป็นทรัพย์สินที่มี

ความส าคญัอย่างมาก ไก่เนือ้ของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน า้อย่างเพียงพอ ได้รับการดูแลตามหลกัสวสัดิ
ภาพสตัว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (Environmental Enrichment) และปลอดภยัจากโรค อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัจดัให้
มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อท าหน้าที่ในการดแูลสขุภาพสตัว์ วางมาตรการป้องกนัโรค ก าหนดและควบคมุการใช้ยา
วัคซีนและเคมีภัณฑ์ระหว่างการเลีย้งไก่เนือ้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสตัวแพทย์ขึน้
ทะเบียนกบักรมปศสุตัว์ ประสานงานกบัฝ่ายผลิตในการวางแผนการจดัการด้านสขุภาพสตัว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ด้านสขุภาพสตัว์และการปอ้งกนัโรคแก่บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

 

โรงงานแปรรูปเน้ือไก่ 

โรงงานแปรรูปเนือ้ไก่มีความส าคญัมากเนื่องจากเป็นปลายทางในการผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลกูค้าและผู้บริโภค 
ดังนัน้ ความปลอดภัยอาหารและคุณภาพเนือ้ไก่จึงได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุกขัน้ตอนการผลิตก่อนส่ง
ผลิตภณัฑ์ไปยงัลกูค้าและผู้บริโภค นอกจากการมีระบบควบคมุคณุภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP, 
HACCP ฯลฯ บริษัทฯ จดัให้มีฝ่ายห้องปฏิบตัิการ ซึง่ประกอบด้วย “ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยา

Environmental Enrichment ในการเลีย้งไก่ คือ การเสริมสร้างสวสัดิภาพสตัว์ให้กบัไก่ โดยการเสริมสภาพแวดล้อมที่
ดี เสริมอปุกรณ์เพื่อให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและสญัชาตญาณของสตัว์ เช่น จดัหากองฟางหรือหญ้าให้ไก่
ได้เดิน นอน หรือจิกก้อนฟาง เพื่อสร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียดในไก่ได้ 
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ฆ่าแมลง คณุค่าทางโภชนาการและสารเคมีตา่งๆ และ“ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชือ้จุลินทรีย์ที่ก่อ
โรคและจลุนิทรีย์ที่บง่ชีถ้ึงสขุลกัษณะของผลติภณัฑ์และสายการผลติ การตกค้างของยาปฏิชีวนะ เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่
ลกูค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความปลอดภยั โดยฝ่ายห้องปฏิบตัิการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 
2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบตัิการทดสอบและสอบเทียบ  จากนัน้ได้มีการ
ขยายงาน และขยายขอบขา่ยการรับรองเพิ่มขึน้เร่ือยมา ซึ่งฝ่ายห้องปฏิบตัิการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถ
รวมทัง้สิน้ 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภทตวัอย่าง โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบที่ให้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว 
เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องจดัเก็บสนิค้า และยงัได้มีการพฒันาวิธีการทดสอบขึน้ใหมท่ี่ลดการใช้สารเคมี เพื่อลดภาระการ
จดัการสารเคมี และลดปัญหาสิง่แวดล้อมแตย่งัคงไว้ซึง่ผลการทดสอบที่ถกูต้อง แมน่ย าเช่นเดิม  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับการขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถตามข้อก าหนดคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 ของส านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) และได้รับการ
ขึน้ทะเบียนเป็นห้องปฏิบตัิการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศสุตัว์ ของกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ท าให้บริษัทสามารถใช้ผลการทดสอบสนิค้าที่ออกโดยห้องปฏิบตัิการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate 
จากกรมปศสุตัว์ได้ 

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ 
ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคณุภาพการผลิตเนือ้ไก่แปรรูปในทกุๆ ขัน้ตอนการผลิต โดยทัง้ที่เป็น การ

ตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลกูค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่
ลกูค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทัง้อาหารสตัว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนือ้ไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสกุ จะเป่ียมไป
ด้วยความเช่ือมัน่ในคณุภาพ ซึง่ผา่นการรับรองมาตรฐานระดบัสากลจากหนว่ยงานให้กบัการรับรองและกรมปศสุตัว์ ตา่งๆ 
ดงันี ้
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ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถงึมือผู้บริโภค 
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่ส าคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้ บริโภคถึง

ผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคณุภาพและปลอดภยั รวมถึงเป็นเคร่ืองยืนยนัขีดความสามารถของการด าเนินธุรกิจในระดบั
สากลโดยผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ในทกุขัน้ตอน (Traceability) ด้วยการเช่ือมโยงข้อมลูจาก
เทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสตัว์เข้ากบัการจดัการฟาร์มที่ทนัสมยั และผสานต่อกบัการผลิตของโรงงานอาหาร
แปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล ท าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้จากผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทาง
แหลง่ที่มาของวตัถดุิบ 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยงัได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงผลิตภณัฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการ
ขนสง่และกระจายสินค้าสูล่กูค้า และผู้บริโภค จึงท าให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภณัฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร 
โดยหากพบวา่มีปัญหาใดๆ เกิดขึน้กบัลกูค้าและผู้บริโภค อนัมีสาเหตมุาจากผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะท าการ
เรียกคืนผลติภณัฑ์ได้อยา่งเป็นระบบ ถกูต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมัน่ใจได้วา่ผลติภณัฑ์มีความปลอดภยัตอ่การบริโภค 
100%  

หลักสวัสดิภาพสัตว์ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองสวสัดิภาพสตัว์ในการด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์มเลีย้งไก่ของบริษัทฯ ได้

ปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีส าหรับสตัว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ตลอดจนมาตรฐาน
สินค้าเกษตรที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิที่ดีทางด้านสวสัดิภาพสตัว์ การขนสง่สตัว์ทางบกของส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแหง่ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสตัว์ปีกส าหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตามมาตรฐาน 
Genesis GAP ซึง่เป็นมาตรฐานของกลุม่สหภาพยโุรป และมาตรฐานคูค้่าส าหรับการผลติเนือ้ไก่เพื่อการสง่ออกตลอดหว่ง
โซ่อปุทาน ภายใต้มาตรฐานดงักลา่ว ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการทกุขัน้ตอนโดยค านงึถึงความสขุของไก่ตลอดระยะเวลาการ
เลีย้ง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลีย้งจะต้องมีอิสระจากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลีย้งที่ให้อาหารและน า้เพียงพอ) มีอิสระ
จากความอดึอดั(สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มี
ระบบการป้องกนัโรคที่ดี การจบัไก่แต่ละครัง้เป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยูอ่ย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความ
กลวัและกงัวล (ด้วยสภาวะการเลีย้งดทูี่ไมท่ าให้เกิดความทกุข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหวา่งการจบัไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)  

จากการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบตัิของกรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
กฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้านสวสัดิภาพสตัว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ครอบคลมุตัง้แต่การเลือกสถานที่ การ
จดัการเลีย้งอาหารและการให้อาหาร การจดัการสขุภาพและการป้องกนัโรค การจับหรือการเก็บเก่ียวผลผลิต การขนสง่
สขุอนามยัฟาร์ม การจดบนัทกึข้อมลูและการฝึกอบรมพนกังานนัน้ บริษัทฯ จึงมัน่ใจและรับรองได้วา่ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 
มาจากฟาร์มที่มีคุณภาพ ถูกสขุอนามยั ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต 
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ 

ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองระบบความปลอดภยัทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นมาตรการปอ้งกนัโรคระบาดสตัว์ โดยจดัให้

มีการบริหารจดัการสขุอนามยัอยา่งเข้มงวดในทกุขัน้ตอน อาทิเช่น 
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• อาหารไก่ : บริษัทฯ มีผู้ เช่ียวชาญด้านโภชนาการอาหารสตัว์เพื่อท าการวิจัยและพฒันาสตูรอาหารสตัว์ มี
ระบบการผลิตอาหารสตัว์ที่ทนัสมยั ควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์จึงมีคณุภาพตรงตามความต้องการ
และความปลอดภยัตอ่สตัว์ในแตล่ะช่วงอาย ุ

• การเลี้ยงไก่เน้ือ : บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ(Evaporative Cooling System) มีระบบการ
ให้อาหารและน า้อตัโนมตัิ มีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกนัสตัว์พาหะน าโรคต่างๆ ตลอดจนน าระบบกล้อง
วงจรปิดเข้ามาใช้ในการดแูลความเป็นอยูข่องไก่เนือ้ 

• บุคคลและยานพาหนะ : บริษัทฯ ได้ก าหนดระเบียบข้อบงัคบัอยา่งเข้มงวดส าหรับการเข้าฟาร์มของบคุลากร
และยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เก่ียวข้องกบัการเลีย้งไก่และพืน้ที่ที่เลีย้งไก่
เท่านัน้ โดยบคุลากรที่จะเข้าฟาร์มเลีย้งไก่จะต้องผ่านน า้ยาฆา่เชือ้ อาบน า้สระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจดัเตรียมไว้ 
ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชือ้เช่นเดียวกัน เพื่อมัน่ใจได้ว่าจะไม่มีพาหะน าโรค ฝุ่ นละออง และสิ่งปนเปือ้นจาก
ภายนอกเข้าไปท าอนัตราย และก่อให้เกิดโรคกบัสตัว์เลีย้งภายในฟาร์ม 

ระบบคอมพาร์ทเมนต์ 
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวดันก บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามประกาศของกรมปศุสตั ว์เร่ืองระบบ  

คอมพาร์ทเมนต์ในอตุสาหกรรมสตัว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดงันี ้

• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Management) ตามหลักการ
วิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตที่ต้องควบคมุหรือ HACCP ส าหรับโรคไข้หวดันก 

• มีการเฝา้ระวงัโรคไข้หวดันกในฟาร์ม และพืน้ท่ีกนัชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance) 

• มีการควบคมุโรคไข้หวดันกในฟาร์ม และพืน้ท่ีกนัชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 

• จดัให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability)  
จากความตัง้ใจ เอาใจใสท่กุขัน้ตอนกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานสากล ในปี 2562 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้รับการ

ตอบรับที่ดีจากลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดบัความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดบัสงู 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า เพื่อสง่มอบสนิค้าที่ดี และมีคณุภาพให้แก่ลกูค้า 
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2.  เป็นที่ท างานคุณภาพที่พนักงานเหน็ถงึความม่ันคงและความไว้วางใจในอนาคต 

นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์  
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และจัดสภาพการท างานของพนักงานให้

เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ 
ผู้บงัคบับญัชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตวัอย่างที่ดีของพนกังาน รวมถึงการสง่เสริมกิจกรรมพนกังาน เพื่อสร้างสมัพนัธภาพ  
ที่ดี 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเทา่เทียมกนัโดยไมม่ีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมตอ่พนกังาน

ทกุระดบั ทัง้ในเร่ืองของการก าหนดคา่ตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนกังาน การฝึกอบรม การพฒันาฝีมือแรงงาน 
สขุภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภยั ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มีฝ่ายแรงงาน
สมัพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์
ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกปอ้งสทิธิมนษุยชนโดยจดัให้มีการดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไป
มีสว่นเก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน  (Forced Labour) ต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของ
ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติ
ตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้
บริษัทยอ่ย ผู้ ร่วมทนุ คูค้่า และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ปฏิบตัิตามหลกัการสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสทิธิ
ของผู้มีสว่นได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชย
คา่เสยีหายให้ไมต่ ่ากวา่อตัราที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 

นโยบาย Social Accountability  
 บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรด าเนินธุรกิจต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดในมาตรฐานสากล “เ ร่ืองจริยธรรมของผู้ ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท างานในระบบ Social 
Accountability” โดยมีการก าหนดนโยบาย Social Accountability ไว้คือ  

“ปฏิบัติตามหลกัสิทธิมนุษยชนตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อ
พนกังาน”  

โดยก าหนดแนวทางด าเนินการให้บริษัทฯ ด าเนินการปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ ตามหลกัปฏิญญาสากลว่าด้วยหลกั
สิทธิมนษุยชน ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนกังาน
ในสถานที่ท างาน ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานในการท างานที่ดี มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อมตามที่เป็นไปได้ และจดัให้มีการอบรม การสือ่สาร การตรวจติดตาม การทบทวนอยา่งตอ่เนื่อง 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี 
(Good Labour Practices: GLP), ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย , เป็น
สมาชิก SEDEX (องค์กรการคุ้มครองและความปลอดภยัในท่ีท างาน) และร่วมมือกบัองค์กร NGO Issara Institute ซึง่เป็น
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เคร่ืองยืนยนัจากหนว่ยงานทางการภายนอก แสดงถึงการท่ีบริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่แรงงานและบคุลากรทกุระดบัอยา่งเป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ อีกทัง้ บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน         
อนัเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณี
พิพาททางกฎหมายทัง้ในเร่ืองแรงงาน การบงัคบัใช้แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้แรงงานเด็ก สทิธิของผู้บริโภค และการ
ด าเนินธุรกิจการค้าแตป่ระการใด  

การจ้างงาน (Employment) 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จ ากัดหรือกีดกันในเร่ืองของเพศ เชือ้ชาติ 

ศาสนา และวฒันธรรม โดยในปี 2562 บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) มีพนกังานทัง้หมด จ านวน 5,623 คน โดยมีช่วง
อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา และลกัษณะการปฏิบตัิงานท่ีหลากหลาย 
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อัตราการเข้า - ออก (Turnover Rate) 
อตัราการเข้า - ออก (Turnover Rate) ของพนกังานปี 2562 เฉลี่ยร้อยละ 1.85 เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.07 จากปี 2561 

แตน้่อยกวา่ร้อยละ 3.50 ตามเปา้หมายที่วางไว้ 

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธ์ิลาคลอด 
ในปี 2562 พนกังานหญิงจ านวน 3,139 คน มีพนกังานหญิงใช้สิทธ์ิลาคลอด 118 คน ซึ่งภายหลงัการใช้สิทธ์ิกลบั

เข้าท างานตามปกติจ านวน 98 คน คิดเป็นอตัราการคงอยูข่องพนกังาน หลงัการใช้สิทธ์ิลาคลอดร้อยละ 83 ของพนกังาน
หญิงใช้สทิธ์ิลาคลอด       

นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ 
บริษัทฯ ได้เห็นถึง การยกระดบัการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึน้ และเพื่อเป็นการสง่เสริมให้คนพิการได้มี

โอกาสแสดงความสามารถ ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสงัคมที่ ต้องให้การ
อุปการะเลีย้งดู รวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลงัส าคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและ
ประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุม่คนพิการที่อยู่ในกลุม่วยัแรงงาน ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบญัญัติเพื่อก าหนดมาตรการ
ส าคญัเก่ียวกบัการสง่เสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท าของคนพิการ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม พ.ร.บ.สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และ
มาตรา 35 โดยมีการรับผู้พิการเข้าท างานในแผนกตา่งๆ ร่วมกบัการให้สมัปทานจดัสถานท่ีจ าหนา่ยสนิค้า จ้างเหมาบริการ
ลา่มภาษามือ และผู้ดแูลคนพิการ รวมจ านวน 55 คน คิดเป็นอตัราสว่นระหวา่งคนปกติกบัคนพิการท่ี 1 ตอ่ 100 คน ตามที่
กฎหมายก าหนด  

 

นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่สนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีท างานที่ดี 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกนัอบุตัิเหตทุี่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึกด้าน
ความปลอดภยั อีกทัง้มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม และสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพอนามยัที่ดี (และไม่ท าการใดที่
เป็นผลร้ายตอ่สขุภาพ อนามยัแก่ลกูค้า) รวมถึง ดแูลสถานท่ีท างานให้ถกูสขุลกัษณะ และมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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การป้องกนัโรคร้ายแรง  
บริษัทฯ ได้ด าเนินการในการป้องกนัเก่ียวกบัโรคร้ายแรงต่างๆ โดยการให้ความรู้ การให้ค าปรึกษา การฝึกอบรม

จากบคุลากรเช่ียวชาญ พร้อมทัง้การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนกังาน และชุมชน รวมถึงการด าเนินแผน
ปอ้งกนัโรคระบาดโดยการฉีดวคัซีนให้แก่พนกังานเป็นประจ าทกุปีอีกด้วย 

การป้องกนัอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีจิตส านึกด้านความปลอดภยั ด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมและสง่เสริม

ให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท างาน เพื่อจดัท าแผนป้องกนัอบุตัิเหตจุาก
การปฏิบตัิงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตเุพื่อป้องกนัมิให้เกิดอุบตัิเหตซุ า้ และมีการรณรงค์ให้ด าเนินโครงการสร้าง
จิตส านกึด้านความปลอดภยัอยา่งตอ่เนื่อง 

• โครงการ NEAR MISS : บริษัทฯ ได้จัดท าแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เน้นการค้นหาสาเหตุ
ป้องกันมิให้เกิดอุบตัิเหตุซ า้ และส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการ
ท างาน  

• โครงการกิจกรรม 5ส. : บริษัทฯ ได้จัดให้พนกังานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบของส านกังาน และบริเวณที่ปฏิบตัิงาน 

• โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างาน :  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสมัพนัธ์เร่ือง 
ความปลอดภยัเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้นพนกังานให้ตระหนกัถึงอบุตัิเหตใุนการปฏิบตัิงาน เช่น 
นิทรรศการสปัดาห์ความปลอดภยัในการท างาน ครัง้ที่ 19 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24-25 กนัยายน 2562 ที่ผา่นมา 

• โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภยั : บริษัทฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัมุง่เน้นการ
ให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้อปุกรณ์ในการปฏิบตัิงานและวิธีปฏิบตัิในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ไมค่าดฝัน 

• โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย : บริษัทฯ จัดให้มีการท าวารสาร เพื่อประชาสมัพันธ์ถึง
มาตรฐานความปลอดภัยที่ควรรู้ วิ ธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัดท าขึน้เป็นประจ าทุกเดือน มีการ
สือ่สาร ผา่นทาง Intranet ของบริษัทฯ และยงัจดัท าเป็นวารสารแจกให้กบัพนกังานทัว่ไป 

       

         

              

       
 

การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉิน
รังสร่ัีวไหล ประจ าปี 2562 

การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยั
ในการท างาน ระดบัหวัหน้างาน 

โครงการสปัดาห์ความปลอดภยั ประจ าปี 2562 
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ 

ในปี 2562 อตัราการหยดุงานจากการบาดเจ็บลดลงจากปี 2561 และไมพ่บการเสยีชีวิตจากการท างาน ซึง่บริษัทฯ 
ได้มีการวิเคราะห์สาเหตกุารเกิดอบุตัิเหต ุเพื่อน ามาป้องกนัและแก้ไข ลดอตัราการเกิดอบุตัิเหต ุรวมถึงลดอตัราการหยดุ
งานจากการบาดเจ็บด้วย นอกจากนี ้มีการตรวจสอบความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข 

 
บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายอตัราการบาดเจ็บที่มีการหยดุงาน ไว้ไม่เกิน 10 ครัง้ต่อ 1 ล้านชัว่โมงการท างาน 

โดยใช้อตัราการบาดเจ็บที่มีการหยดุงานของปีก่อนหน้าเป็นเกณฑ์ในการก าหนดเป้าหมาย ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีอตัรา
การบาดเจ็บท่ีมีการหยดุงาน 9.76 ครัง้ตอ่ 1 ล้านชัว่โมงการท างาน ซึง่ถือวา่ดีกวา่เปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

 

ฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินอคัคีภยัและอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2562 
 

ฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้น ประจ าปี 2562 
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จากเหตกุารณ์เพลิงไหม้เมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2562 สาเหตเุกิดจากไฟฟ้าลดัวงจรเคร่ืองมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ใน
บริเวณห้องเคร่ืองท าความเย็นใกล้กบัโรงงานแปรรูปอาหารปรุงสกุ ซึ่งท าให้ทรัพย์สินส่วนที่อยู่ในบริเวณดงักล่าวได้รับ
ความเสยีหาย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการท าประกนัการคุ้มครองความเสยีหายจากอคัคีภยั ภายหลงัจากเหตกุารณ์ บริษัทฯ มีการ
ประเมินความเสยีหาย และด าเนินการแก้ไข โดยเพิ่มมาตรการความปลอดภยัในทกุๆ ขัน้ตอน เพื่อปอ้งกนัการเกิดอบุตัเิหต ุ
และเพิ่มความปลอดภยัให้แก่พนกังาน 

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน  
บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนของพนกังาน และกระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทัง้  ยงั

ได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลบัของผู้ ร้องเรียน ดงันี ้

ช่องทางการรับเร่ือง 
ผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเร่ืองที่จะร้องเรียน พร้อมช่ือ ที่อยู่และหมายเลข

โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ และสง่มายงัคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ 
1. ตู้ รับข้อร้องเรียนที่ติดตัง้อยูภ่ายในโรงงาน 
2. หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายงัฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อส่งต่อ

ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป  

การด าเนินการเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ

สอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนและด าเนินการแก้ไขอยา่งเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะแจ้งผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้
ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

มาตรการคุ้มครองและรักษำควำมลับของผู้ร้องเรียน 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิด ช่ือ ที่อยู่ หรือ

ข้อมลูใดๆ ที่สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั 
โดยจ ากัดเฉพาะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ที่จะเข้าถึงข้อมลูดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้ ได้รับ
ข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสารหลกัฐานของผู้
ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื่นที่ไมม่ีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตาม
หน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้า ใน

อาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส าหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
ประกันสงัคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทัง้พนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวดั ให้การช่วยเหลือส าหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทัง้เงินช่วยเหลือ
ประเภทตา่งๆ เช่น เงินช่วยเหลอืพนกังาน ส าหรับคา่พิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสยีชีวิตของพนกังาน ทนุการศกึษาส าหรับ
บตุรพนกังาน เป็นต้น 
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นอกจากนี ้การค านึงเร่ืองความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือเวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งส าคัญที่บริษัทฯ 
ตระหนกัถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวสัดิการช่วยเหลือที่พกัอาศยับริเวณใกล้ที่ท างานจ านวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร 
ประกอบด้วยห้องพกัมากกว่า 1,750 ห้องพกั พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภยั และสาธารณปูโภคต่างๆอย่างครบครัน 
รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลีย้งเด็ก ท่ีมีมาตรฐานได้รับใบอนุญาตจัดตัง้สถานรับเลีย้งเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของ
พนกังาน ในขณะท่ีพนกังานปฏิบตัิงานด้วย 

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

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

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้สนบัสนนุการพฒันาองค์กรและทรัพยากรบคุคล โดยเน้นกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนกังานให้ชัดเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน     
ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ การพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท างานของพนกังาน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ภาวะผู้น าพลงักลุ่ม หลกัสตูรระบบบริหารคณุภาพ เป็นต้น 

การฝึกอบรม 
บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลกัสตูรการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางของ

องค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง 
ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้านบริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหมท่ี่จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกเหนือจากนัน้ บริษัทฯ ได้
มีการจดัอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน อาทิ พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบบั
ปรับปรุงใหม)่ มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนกังาน ตลอดจนสนบัสนนุให้มีการสมัมนา 
ดูงาน เพื่อให้พนกังานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กบัองค์กรอื่นๆ และน ามาประยกุต์ใช้เพื่อพฒันา
องค์กร  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีจ านวนชัว่โมงการอบรมพนกังานทัง้หมด 695,600 ชัว่โมง ซึง่คิดเป็นชัว่โมงการอบรมพนกังาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 129 ชัว่โมงตอ่คนต่อปี หลกัสตูรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลมุทกัษะที่จ าเป็น เช่น นโยบายการตอ่ต้าน
การทุจริตและการคอร์รัปชัน, การอบรมความปลอดภัยเบือ้งต้น, การเพิ่มประสิทธิภาพพลงังานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม, ระเบียบปฏิบตัิงานการจดัการข้อก าหนดกฎหมายด้านแรงงาน , การบริหารความเสี่ยง, ความปลอดภยัชีว 
อนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน และธุรกิจกบัสทิธิมนษุยชน เป็นต้น 
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3.  เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ ผู้ถอืหุ้นรับทราบถึงธรรมาภิบาล และเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพที่คู่ ค้าเชื่อถือใน
จริยธรรม 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเช่ือมัน่ว่าระบบการ

บริหารจดัการที่ดี  การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสยัทศัน์และมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ มีกลไกการควบคมุและ
การถ่วงดลุอ านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือ
หุ้นและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย จะเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว  

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้อก าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิ เป็นประจ าทกุปี 
เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 
(รายละเอียดอยูใ่น www.gfpt.co.th ภายใต้หวัข้อ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ)  

ท าให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ตามโครงการ Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 
จ านวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 92% จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) ร่วมกับ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยคะแนน 99 คะแนน 

นโยบายก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบตัิตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระท าความผิด หรือกระท าการใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่ก ากบัดแูล อาทิเช่น ส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตอ่ยา่งใด  

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ยึดหลกัการด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย์ สจุริต มีคณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจน

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน 
ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกนั ทัง้ยงัสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่ างเสรี 
หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการ
ทจุริตทกุรูปแบบ รวมถึงสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยูใ่น 
www.gfpt.co.th ภายใต้หวัข้อ คูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ) 
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นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 
ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตวัตน และไม่มีตวัตน เช่น สงัหาริมทรัพย์ อสงัหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี 

สตูรการผลิต เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ ท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมลูด้านทรัพยากรบคุคล  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดแูลทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไมใ่ห้เสือ่ม
เสีย สญูหาย และใช้ทรัพย์สินของกลุม่บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และไม่น าทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น รวมทัง้พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคญัและยงัมิได้
เปิดเผยสูส่าธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ อยา่งเด็ดขาด  

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ   
บริษัทฯ มีนโยบายให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะ

เป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายก าหนด อาทิ
เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การสง่เสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูที่ใช้
ในการปฏิบตัิงานวา่ไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น   

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทจุริต บริษัทฯ มีการจดัการบริหารความเสี่ยง ในเร่ืองการทจุริต คอร์รัปชนั และก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต
และคอร์รัปชัน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีก าหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตัง้แต่
ขัน้ตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผนพัฒนาการรณรงค์เร่ืองการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต      
คอร์รัปชันไปยงัองค์กรผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ในอนาคตตามล าดบัด้วย ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการรณรงค์ 
ส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ร่วมปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อน
ด าเนินการส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏิบัติตามโครงการ Collective Action 
Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชนัเป็นล าดบัตอ่ไป 

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

ยอมรับการทจุริตและการคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครัว เพื่อน 
คนรู้จกั ไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ หรือผู้ เสนอให้สินบน ทัง้ที่เป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน โดยนโยบายการตอ่ต้าน
การทุจริตและการคอร์รัปชันนีค้รอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทัง้ภายนอกและภายในที่เก่ียวข้องกับบริษัท            
จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และจะให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการ
คอร์รัปชนันีอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของทางบริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมาย” 

โดยรายละเอียด ค านิยาม ข้อพึงปฏิบตัิ ช่องทางการแจ้ง และการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการคอร์รัปชนั 
ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th ภายใต้หวัข้อ นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั)  

http://www.gfpt.co.th/
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ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกบั
การต่อต้านการแข่งขนั การท าลายความน่าเช่ือถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบตัิ เหตุทุจริตคอร์รัปชนั 
ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

นโยบายจริยธรรมความรับผิดชอบส าหรับคู่ ค้าธุรกิจ 
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายจริยธรรมความรับผิดชอบส าหรับคู่ค้าธุรกิจ โดยตระหนกัถึงการบริหารจัดการให้

เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล ซึ่งให้คู่ค้าธุรกิจลงนามปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิของคู่ค้าธุรกิจ โดยครอบคลมุใน
เร่ืองการเคารพสิทธิมนษุยชน การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การจ้างงานอยา่งถกูกฎหมาย ความปลอดภยัในการ
ท างาน การจดัการตอ่สภาพแวดล้อม และการมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากคู่ค้า โดยมีการจดัท า Supplier Self-Assessment เพื่อ
เป็นการจดัล าดบัคูค้่ารายส าคญัที่มีนยัตอ่ความเสีย่งของบริษัทฯ 

4. เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพืน้ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง พร้อมทัง้น าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรือข้อร้องเรียน (Whistle-Blowing Service) 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุก
รูปแบบ จากผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ทกุกลุม่ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี  ้

• ติดต่อกรรมการอิสระ 
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

• ติดต่อกรรมการบริษัท 
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

bod@gfpt.co.th 
0 2473 8398 
กรรมการบริษัท 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

mailto:independentdirectors@gfpt.co.th
mailto:bod@gfpt.co.th
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อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18  
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

• ติดต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
ทางอีเมล์ : 
โทรสาร : 
ทางไปรษณีย์ : 

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

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ หรือ
ช่องทางอื่นใด ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีสว่นได้เสีย บริษัทฯ จะท าการพิจารณาเบือ้งต้นว่า 
เร่ืองที่ได้รับร้องเรียนเข้าขา่ยประเภทใด หากเร่ืองที่ร้องเรียนเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียน จะด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการพิจารณาด าเนินการ รวบรวมหลกัฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตดัสินเร่ืองนัน้ๆ 
ตอ่ไป หรือหากข้อร้องเรียนดงักลา่วเข้าขา่ยการกระท าผิด ทจุริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชนั (Corruption) หนว่ยงานท่ีรับเร่ือง
จะด าเนินการประสาน โดยเสนอเร่ืองให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด าเนินการ และน าเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม  
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคม สรุปได้ดงันี ้

1.  ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ 
บริษัทฯ เช่ือว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวันหน้า” ดังนัน้ บริษัทฯ จึงตระหนักถึง

ความส าคญัของเด็กและเยาวชน โดยการสนบัสนนุไข่ไก่และผลิตภณัฑ์สินค้าไก่ปรุงสกุของบริษัทฯ, การมอบทนุ พร้อม
อปุกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสง่เสริมคณุภาพชีวิตนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในพืน้ที่ใกล้เคียง 
และโครงการสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนกังานกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังานที่ดี
อย่างยิ่งแล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมกิจกรรมทางด้านสงัคมทัง้ชมุชนโดยรอบและชมุชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นเร่ือง
การพัฒนาความรู้ของเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทางสงัคม ตลอดจนสนบัสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านโครงการตา่งๆ รวมจ านวนทัง้สิน้ 77 กิจกรรม ดงัเช่น กิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียนตา่งๆ 
รวม 38 แหง่ และกิจกรรมสง่เสริมคณุภาพชีวิตแก่เยาวชนด้านตา่งๆ เช่น โครงการ “สองล้อสร้างอนาคต จาก GFPT สูน้่อง 
ปันฝัน ป่ันไปโรงเรียน” รร.ละมูลรอดศิริ, กิจกรรมการแข่งขันป่ันจักรยานเพื่อการกุศล “ป่ันปันน า้ใจเพื่อเด็กก าพร้า” 
มลูนิธิอลัเกาษัร, มอบสินค้าสนบัสนนุโครงการเลีย้งอาหารกลางวนันกัเรียน ณ รร.มลูรอดศิริ , ร่วมบริจาคอปุกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนและอาหารกลางวนัมอบให้โรงเรียนบ้านสองแคว อ.เมือง จ.น่าน และมอบเงินสนบัสนนุการศึกษาให้บตุร
พนกังาน ประจ าปี 2562 เป็นต้น 

mailto:nrgc@gfpt.co.th
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2. สร้างสังคมที่ดี หน่ึงในภารกิจที่ส าคัญ  
บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคมในถ่ินชนบท และทรุกนัดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

ภยัพิบตัิตา่งๆ และมีนโยบายสง่เสริมให้คณุภาพชีวิตชมุชน ทัง้ชมุชนโดยรอบและชมุชนหา่งไกล มีความเป็นอยูท่ี่ดี มีการ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จึงมีการด าเนินการตา่งๆ ผา่นกิจกรรมที่บริษัทฯ จดัท าขึน้เอง และ/หรือผา่นหนว่ยงานภาครัฐ องค์กร
การกศุลและองค์กรเอกชน ซึง่การจดักิจกรรมที่บริษัทฯ มีสว่นร่วมกบัชมุชนนัน้ มีการพดูคยุ และรับฟังความคิดเห็นจาก
ชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและผลกระทบท่ีชมุชนได้รับจากการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงัมีการจดั
กิจกรรมที่เป็นการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมที่ได้ท าร่วมกบัชมุชน เพื่อให้ชมุชนและสงัคมมีสภาพแวดล้อมที่ดขีึน้ โดยในปี 2562 
บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมรวมทัง้สิน้ 69 กิจกรรม เช่น จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัชุมชน
คลองสี่ศอก ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงบัอคัคีภยัแก่ชุมชน, ซือ้เคร่ืองอุปโภคบริโภค มอบให้กับคน
พิการที่ยากจนในเขตของ อบต.บางเสาธง, ร่วมบริจาคเงินในการจดักิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านยา ฯลฯ สนง.
มลูนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, ร่วมบริจาคเพื่อจดัซือ้อปุกรณ์การแพทย์ใช้ในโรงพยาบาล
สมเด็จพระสงัฆราช และบริจาคเงินสนบัสนนุโครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุต.คลองพล ูอ.หนอง
ใหญ่ จ.ชลบรีุ เป็นต้น 

3. ท านุบ ารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย 
ศาสนาและวฒันธรรมเป็นสถาบนัทางสงัคมที่ส าคญัซึ่งมีอิทธิพลในการก าหนดความเช่ือ ค่านิยม และ

พฤติกรรมอนัเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสงัคม บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าสงัคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึด
เหน่ียวทางจิตใจ จึงให้ความส าคญักบัการมุง่มัน่สง่เสริมและท านบุ ารุงพทุธศาสนา ตลอดจนสนบัสนนุศิลปวฒันธรรมไทย
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านท านุบ ารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมผ่าน
หนว่ยงานภาครัฐ องค์กรการกศุลและองค์กรเอกชนตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 54 กิจกรรม    

 ตวัอยา่งภาพกิจกรรมวนัเด็ก 

     
ตวัอยา่งภาพกิจกรรมมอบผลติภณัฑ์ไก่แปรรูปแก่โรงเรียน และชมุชน 

   
ตวัอยา่งภาพกิจกรรมฝึกอบรมการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแก่ชมุชน 
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ตวัอยา่งภาพกิจกรรมบริจาคเงินให้มลูนิธิตงฮัว้การแพทย์  

 
             ตวัอยา่งภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต  

 
 ตวัอยา่งภาพกิจกรรมบริจาคข้าวสารให้แก่ผู้ประสบภยัน า้ทว่ม 

 
 ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการท านบุ ารุงศาสนา 

   

บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้ามีสว่นร่วมในการเป็นสมาชิก “สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก” ผู้ท าหน้าที่เป็น
ศนูย์กลางสง่เสริมกิจการผู้ท าฟาร์มเลีย้งไก่ ผู้ผลิตไก่และผลิตภณัฑ์จากไก่เพื่อสง่ออก โดยสมาคมฯ จะให้การสนบัสนุน 
ข้อมูลข่าวสาร สถิติทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องรวมถึงบทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพไก่ และ
ผลิตภณัฑ์จากไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ดียิ่งขึน้ เป็นไปตามมาตรฐานในการสง่ออกรวมถึงเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมลูการเฝา้ระวงัและแนวทางการป้องกนัโรคระบาด รวมถึงท าหน้าที่เป็นตวัแทนที่มีศกัยภาพใน
การเจรจา ข้อตกลง แก้ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆที่เก่ียวข้อง ให้กบัสมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยประสานความสามคัคีแก่
เหล่าสมาชิกได้ ซึ่งเหล่านีล้้วนเป็นการช่วยส่งเสริมรายได้อุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่ ช่วยกระตุ้นภาค
เศรษฐกิจทัง้ในและระหวา่งประเทศให้มีความมัน่คงขึน้ ช่วยพฒันาคณุภาพสงัคมทัง้ในเร่ืองการจ้างงานและคณุภาพชีวิต
จากสนิค้าบริโภคที่มีคณุคา่ รวมถึงช่วยในเร่ืองการด าเนินธุรกิจที่ค านงึถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมให้ดียิ่งขึน้ นบัเป็นความ
ภาคภมูิใจให้บริษัทฯ อยา่งหนึง่ด้วย 
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5. เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิเพื่อให้บรรลถุึงปรัชญา บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตและบริการอย่างมีคณุภาพ ตระหนกัถึง

ความส าคญัของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ภายใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดงเจตจ านง
ที่จะบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมไว้ ดงันี ้  

 “ลดการใช้ทรัพยากร ปกปอ้งสิง่แวดล้อม ปฏิบตัิตามข้อผกูมดับงัคบั 
ร่วมสร้างจิตส านกึรักษ์สิง่แวดล้อม และรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนบัสนนุและสร้างจิตส านึกแก่พนกังาน รวมถึง  
ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิง่แวดล้อม เพื่อผลกัดนัการด าเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้ทกุหน่วยงานต้องด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และตามกฎหมายก าหนด จากนโยบายสู่
การปฏิบตัิด้านสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระ
ด้านการจัดการพลงังานตามระบบมาตรฐานสากล และสนบัสนุนให้มีการสื่อสารถึงการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน
สิง่แวดล้อมผา่นช่องทางการสือ่สารตา่งๆ ทัง้ภายในองค์กรและสูส่าธารณชนภายนอก  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ดังนี ้

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เพราะถือเป็นต้นทนุและต้น

ทางที่ส าคัญของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศของโลกด้วย 

ทรัพยากรน า้  
ทรัพยากรน า้เป็นสิ่งส าคญัในกระบวนการผลิตเนือ้ไก่แปรรูป บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการก าหนดปริมาณการใช้น า้

อย่างเหมาะสมในทกุขัน้ตอนการผลิต มีระบบการจดัเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนควบคมุ
การใช้น า้อยา่งตอ่เนื่องรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกบัการวิจยัและพฒันาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยี
การผลติ เพื่อลดปริมาณการใช้น า้ หรือเพิ่มประสทิธิภาพการใช้น า้ให้คุ้มคา่มากที่สดุ 

โดยในการใช้น า้เพื่อการผลิตและการอปุโภคของบริษัทฯ มีการใช้น า้ทัง้จากน า้ประปาและน า้บาดาล โดยบริษัทฯ 
ได้รับใบอนญุาตใช้น า้บาดาลจากส านกัควบคมุกิจการน า้บาดาล กรมทรัพยากรน า้บาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอตุสาหกรรม 
ในปริมาณรวมวนัละไมเ่กิน 3,463 ลกูบาศก์เมตร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น า้จ านวน 2.078 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิต ปริมาณ
การใช้น า้เพิ่มขึน้จากร้อยละ 12.73 เป็นร้อยละ 14.51 
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พลังงาน  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนรัุกษ์พลงังานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้พลังงาน
ขณะเดียวกนัยงัได้ออกแบบเคร่ืองจกัรอปุกรณ์และกระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพสงูสดุและใช้พลงังานน้อยที่สดุ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รณรงค์และสง่เสริมการประหยดัพลงังานทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 120 วตัต์ ทดแทน
หลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์ ในห้องเก็บสินค้าและในสายการผลิต , การใช้ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (VDO 
Conference) และมีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยการลดค่าไฟฟ้าในโรงงาน ซึ่งจะช่วย
ประหยดัพลงังานไฟฟา้และค่าใช้จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ านวน 63.11 ล้านกิโลวตัต์ ลดลงร้อยละ 1.90 จากปีก่อน ซึ่งปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าสว่นใหญ่ร้อยละ 70 ใช้ในระบบท าความเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้า และร้อยละ 17 ใช้ในกระบวนการผลิต โดย
บริษัทฯ มีมาตรการปรับปรุงระบบห้องท าความเย็น เพื่อประหยดัการใช้งานพลงังานไฟฟา้ 
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การอนุรักษ์พลังงาน 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ และประโยชน์สงูสดุ โดยก าหนดให้การอนรัุกษ์พลงังานเป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินงานบริษัทฯ ด าเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกบัธุรกิจ ก าหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนรัุกษ์
พลงังานในแตล่ะปี และสือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้อง โดยถือว่าการอนรัุกษ์พลงังานเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันก าหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม 
ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะท างานด้านการจดัการพลงังาน อีกทัง้ บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุทรัพยากร
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัด
การพลงังาน และให้มีการทบทวน  ปรับปรุงนโยบาย เปา้หมาย และแผนด าเนินงานด้านพลงังานเป็นประจ าทกุปี 

การจัดการมลพิษและของเสีย 

มลพิษทางอากาศ 
บริษัทฯ มีระบบก าจดัมลพิษก่อนปลอ่ยออกสูภ่ายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝา้ระวงัผลการตรวจวดัคา่ที่ปลอ่ย

ออกสูภ่ายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยผู้ที่รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะท าการตรวจวดั ปีละ 2 
ครัง้ โดยในปี 2562 ผลการตรวจวัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทัง้ปริมาณฝุ่ น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  และ
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ไนโตรเจนออกไซด์ พบว่าระบบก าจดัมลพิษทางอากาศของโรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากมีการปรับเปลีย่น
ระบบก าจดัมลพิษทางอากาศ ท าให้ปริมาณมลพิษที่ปลอ่ยออกสูภ่ายนอกอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

 

มลพิษทางน า้ 
บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ าบดัน า้เสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก าหนด รวมถึงมี

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพสงูในการบ าบดัน า้เสยี และมีการติดตามและวดัผลคณุภาพน า้ทิง้ก่อนปลอ่ยออก
สูภ่ายนอก โดยมีการใช้ระบบการบ าบดัน า้เสยี คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated Sludge 
(AS) เพื่อให้ได้คณุภาพน า้ทิง้ที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและไม่สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี ้ยงัให้
ความส าคญักบัการน าน า้เสียที่ผ่านการบ าบดัแล้วหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม ่แต่เนื่องด้วยมีกฎหมายเก่ียวกบัคณุภาพและ
ความปลอดภยัของอาหาร และข้อก าหนดของลกูค้า จึงท าให้มีข้อจ ากดัในการน าน า้กลบัมาใช้ใหม่ โดยปริมาณน า้เสยีที่
เกิดจากกระบวนการผลติ และการอปุโภคบริโภคตอ่วนัเฉลีย่อยูท่ี่ 5,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั ซึง่ระบบบ าบดัน า้เสยีที่บริษัทฯ 
มีอยู่มีความสามารถรองรับน า้เสียที่เกิดขึน้ต่อวนัได้ถึง 7,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั โดยปริมาณน า้ทิง้ที่ผ่านการบ าบดัและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน า้ทิง้จะถกูปลอ่ยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 3,500 ลกูบาศก์เมตร/วนั และปริมาณน า้ทิง้ที่น ากลบัมาใช้
ใหมเ่ฉลีย่ 200-300 ลกูบาศก์เมตร/วนั  

 มลพิษทางเสียง 
บริษัทฯ มีการตรวจวดัคณุภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพื่อวดัระดบัความดงัเสียง

จากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และวดัระดบัเสียงรบกวน โดยระดบัความดงัเสียงที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ด าเนินการตรวจวดัโดยผู้ รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยในปี 2562 ผลการตรวจวดัระดบั
ความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายก าหนดไว้ทัง้หมด 
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ของเสีย  
บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายก าหนด และมีระบบป้องกันการปนเปือ้น

สิง่แวดล้อมตัง้แตก่ารจดัเก็บ การขนสง่ และการก าจดั อีกทัง้มีระบบบริหารจดัการของเสยีอนัตราย การคดัแยกของเสยีใน
แต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงการจัดท าระบบการจัดการภายใน บญัชีปริมาณของเสียที่เกิดขึน้ในแต่ละเดือน การรวบรวม
จดัเก็บอย่างถกูวิธี การสง่ไปก าจดัโดยผู้ที่ได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้ทัง้ระบบงาน อาทิ 

• ขยะอนัตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสือ่มสภาพ, ภาชนะปนเปือ้น และน า้มนัหลอ่ลืน่ใช้แล้ว สง่ก าจดั
กบับริษัทท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมาย โดยวิธีการก าจดัจะมีทัง้น ามารีไซเคิล และฝังกลบ 

• ขยะทัว่ไป(ไม่อนัตราย) เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่งก าจัดกับบริษัทที่ได้รับ
อนญุาตตามกฎหมาย เพื่อน าไปรีไซเคิล ทัง้การคดัแยกเพื่อจ าหนา่ยตอ่ ท าอาหารสตัว์ หมกัเพื่อท าเป็นปุ๋ ย และอื่นๆ 

โดยสามารถสรุปปริมาณน า้หนกัของเสยี ส าหรับปี 2562 ได้ดงันี ้

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยมีโครงการลดปริมาณขยะจาก

ถงุพลาสติก ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมดัระวงั ลดความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานขัน้ตอนการบรรจุสินค้า 
เพื่อลดต้นทนุท่ีสิน้เปลอืงและปริมาณขยะจากถงุพลาสติกได้ 

 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายในเร่ืองการปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรับจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้าน
สิง่แวดล้อมแตอ่ยา่งใด 
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11. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน เพราะเป็นสิ่งส าคญัที่จะสร้าง
ความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหาร ในการป้องกนัความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและ
แผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและสามารถวดัผลได้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่าย
บริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และมุ่งเน้นให้มีการ
พฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีความ
เหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีให้ปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง ติดตามการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเพื่อไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการท ารายการเก่ียวโยง เพื่อช่วยปอ้งกนั
ทรัพย์สินไม่ให้ร่ัวไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบตัิงานภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่าง
ตอ่เนื่อง โดยบริษัทฯ จดัให้มีสายงานตรวจสอบภายในท่ีมีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสทิธิภาพการด าเนินงาน 
มีความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

สาระส าคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ได้ก าหนดไว้มีดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้ก าหนดภาระหน้าที่อ านาจการด าเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง

ชดัเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุ และการประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกัน
อยา่งเหมาะสม ท าให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน ปอ้งกนัการกระท าท่ีไมส่จุริต หลกีเลีย่งการละเมิดลขิสทิธ์ิ  และมี
มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั จึงมีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในแต่ละธุรกรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

2. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศและนโยบายการรักษาความปลอดภยัในด้าน 
IT(Information Technology) เพื่อให้ข้อมลูของบริษัทฯ มีความถกูต้อง สมบรูณ์ทนัสมยั และมีข้อมลูอยา่งเพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

3. บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทกุไตรมาส ในกรณีที่ผล
การด าเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีนยัส าคญั  ทางผู้บริหารจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตทุี่ท าให้ผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมายและจดัท าข้อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตอ่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
กิจกรรมส าคญัที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการไปในระหว่างปี 2562 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดงันี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ซึง่ครอบคลมุถึงการสอบทานการปฏิบตัิตามมาตรฐาน

การบญัชี การเลอืกใช้นโยบายการบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
2. สอบทานการเข้าท ารายการและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีมกีบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2562 
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3. สอบทานความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุ
ภายใน 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

5. สอบทานการเข้าท ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ว่าเหมาะสม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ความสมเหตุสมผล และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศไว้ 

6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้ก าหนดไว้ 

7. สอบทานนโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั รวมทัง้ก าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกมุ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

8. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบญัชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้คา่สอบบญัชี ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

9. ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถรายงานเหตุการณ์และ
ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ ได้อยา่งอิสระ และสามารถแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนัได้อยา่งเต็มที่ รวมทัง้ความเห็นตอ่ระบบการ
ควบคมุภายในท่ีมีอยูข่องบริษัทฯ 

10. สอบทานกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิและกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีความถ่ี
ในการสอบทานกฎบตัรปีละ 1 ครัง้ 

จากการสอบทานตามที่กลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้จดัให้
มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุล
วา่ งบการเงินของบริษัทฯ มีความนา่เช่ือถือ และได้จดัท าขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญั การเข้าท ารายการท่ีอาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตสุมผล ส าหรับรายการธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการที่มี
เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป เป็นไปตามหลกัการท่ีอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท สว่นธุรกรรมระหวา่งกนัท่ีมิใช่ธุรกิจปกติหรือ
ที่สนบัสนนุธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด โดยมีการเปิดเผย
ข้อมลูของรายการเหลา่นีไ้ว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลและงบการเงินประจ าปี การปฏิบตัิตามกฎหมาย
ต่างๆ ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระส าคัญ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปี ตาม
กรอบการควบคุมภายในของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Tread Way Commission)  ซึง่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีความสมัพนัธ์กนั ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการ
ควบคมุภายในที่ดี โดยมีโครงสร้างองค์กรและสายงานที่ชดัเจนเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันีชี ้
วัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานสอดคล้องกับ
เป้าหมายของบริษัทฯ ก าหนดให้มีคู่มือในการปฏิบตัิงานของทกุระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
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การปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนกัถึง
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยก าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ รวมทัง้สง่เสริมให้มีการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้
การปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุ่ม 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึน้กบัธุรกิจที่อาจท าให้ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยบริษัทฯ ก าหนดให้มีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ ยง การ
ประเมินความเสีย่งของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ ผา่นการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และ
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ บริษัทฯ มีการประเมิน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอก มีการจดัท าดชันีชีว้ดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการเตือนภยัลว่งหน้า  ส าหรับความเสี่ยงระดบัองค์กรและความเสีย่งระดบัหน่วยงานท่ีส าคญัทกุรายการ ซึ่งครอบคลมุ
ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและความปลอดภยั ด้านช่ือเสยีง ด้านอื่นๆ และ
ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่  ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า นอกจากนี ้มีการทบทวนปัจจยั
เสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชดัเจน และมีคู่มือ/ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบั
โครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบตัิงานในปัจจุบนั รวมทัง้มีการสอบทานผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั คู่มืออ านาจด าเนินการ และคู่มือการปฏิบตัิงานตา่งๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญั
ต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาระบบอย่างต่อเนื่อง มีการรักษาความ
ปลอดภยัอย่างรัดกุมและมีมาตรฐาน เพื่อให้ข้อมลูต่างๆ มีความถกูต้อง และเป็นปัจจุบนั โดยบริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีความปลอดภยัของข้อมลู เพื่อให้การปฏิบตัิงาน และการน าข้ อมลูที่
ส าคญัไปใช้ในการบริหารจดัการข้อมลูของผู้บริหาร หรือผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ มีความครบถ้วนถกูต้องอยา่งเพียงพอภายใน
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้มีการจดัให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายใน
บริษัทฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบค าสัง่ และคู่มือการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ขา่วสารตา่งๆ ได้อย่างทัว่ถึง นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับนกัลงทุนต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานและการลงทนุของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เช่น Website ของบริษัทฯ, E-mail 
เป็นต้น 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ควบคมุภายในและผลการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมี
ประสทิธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน เช่น ด้านบญัชีและการเงิน 
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน โดยมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อให้
มัน่ใจวา่สิง่ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยา่งเหมาะสมทนัทว่งที 
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จากกรอบการควบคมุภายในข้างต้นนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการน าเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคมุภายในร่วมกบัการสอบทานข้อมลูจากฝ่ายบริหารแล้ว มีความเห็น
ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีความเพียงพอ และเหมาะสมกบั
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ 
หรือโดยไม่มีอ านาจ มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน มี
มาตรการการควบคมุภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั หรือบคุคลที่อาจมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งเพียงพอแล้ว เนื่องจากมีการตรวจสอบและประเมินผล
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปี ตามรูปแบบและข้อก าหนดที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก าหนดไว้ รวมถึงตามมาตรา 123/5 แหง่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2558) ทัง้นี ้ในการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานและประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ 
เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านัน้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และในกรณีพบ
ข้อบกพร่องที่มีสาระส าคญัจะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งทราบและพิจารณาสัง่การแก้ไข 

นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี 2562 ได้ท าการประเมินและให้ความเห็นเก่ียวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในรอบปี 2562 ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัซึง่จะมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เป่ียมสุภัคพงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน อีกทัง้เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี  รวมถึงการผ่านขัน้ตอนการ
พิจารณาคดัเลอืกผู้ที่มีความเหมาะสมในการท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญัต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้สอบบญัชี คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการพฒันาระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 
เพื่อให้บรรลเุปา้หมายของบริษัทฯ อยา่งมีคณุภาพ 
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12. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การจดัการบริหารความเสี่ยงเป็นอยา่งยิ่ง เพราะเป็นสิง่
ส าคญัที่จะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้ก าหนด
เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานและสามารถวดัผลได้ มีการจดัโครงสร้างองค์กรที่จะ
ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และมุ่งเน้น
ให้มีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการจดัแบง่สายงาน โดยมีกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดแูล มีการจดัท านโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบตัิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีระบบการจดัการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบตัิงานแก่พนกังาน
เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทัง้ยังจัดให้มีคู่มือพนกังาน 
ก าหนดระเบียบวินยัของพนกังาน ทัง้นี ้เพื่อให้การปฏิบตัิงานของพนกังานมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การบริหารและจดัการความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้วิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยงให้แต่ละฝ่ายงานทราบถึงวตัถปุระสงค์ นโยบายและการจดัการความเสี่ยงไว้อยา่งชดัเจน ทัง้นี ้เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการประเมินจดุเสี่ยง การระบปุระเภทความเสี่ยง การวดัความเสี่ยง การควบคมุ การลดความเสี่ยง รวมทัง้
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ผลการปฏิบตัิงานบรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพคุ้มคา่ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ดแูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีการทบทวนงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง ติดตามการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน การจดัการบริหารความเสี่ยง โดยน ากรอบแนวทางของ 
COSO- ERM ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission- Enterprise Risk 
Management) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรมาประยกุต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสมบรูณ์
มากยิ่งขึน้ เพื่อให้บริษัทฯ เกิดประสทิธิภาพในการด าเนินงานมากที่สดุ   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กิจกรรมส าคญัที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการไปในระหว่างปี 2562 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดงันี ้
1. พิจารณาและระบคุวามเสี่ยงที่ส าคญัของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยง

ด้านการด าเนินงาน ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสีย่งด้านกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  และความเสีย่งด้านช่ือเสียง
และภาพลกัษณ์ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจดัท าคูม่ือแนวทางการจดัการบริหารความ
เสีย่ง 

2. สือ่สารนโยบาย และแนวทางการจดัการบริหารความเสีย่ง แก่ทกุหนว่ยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อม
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
สม ่าเสมอ ประกอบตวัชีว้ดัด้านความเสีย่ง (Key Risk Indicators) 

3. ติดตาม ควบคมุและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน 
และวิธีลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ 
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4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระบบการจดัการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมี
ประสทิธิผลของระบบและแผนการปฏิบตัิ โดยให้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็น
ประจ าทกุปี 

6. มีอ านาจขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ือง
เก่ียวเนื่องกบัการบริหารความเสีย่งได้ 

ส าหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ได้แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจโดยตรง 
ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ ซึง่
อาจเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหวา่งนโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแขง่ขนั ทรัพยากร การปฏิบตัิตามแผน และสภาพแวดล้อม 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยทุธ์ และนโยบายตา่งๆ ที่ส าคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานขององค์กร
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลเุปา้หมายในเชิงกลยทุธ์ที่วางไว้ 

2.  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตัิงานทกุๆ ขัน้ตอน 
โดยครอบคลมุถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบักระบวนการ อปุกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บคุลากรในการปฏิบตัิงาน ซึง่อาจสง่ผล
กระทบต่อการปฏิบตัิงานขององค์กรได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง โดย
จะต้องระบคุวามเสี่ยงที่ส าคญั ประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุและก าหนดแผนในการลดหรือป้องกนัความเสี่ยง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ เหมาะสมกบัธุรกิจ ส าหรับความเสี่ยงที่ส าคญั หน่วยงานจะระบดุชันีชีว้ดัความ
เสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อติดตามความเสี่ยงและเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือเกิดการ
จดัการแก้ไขอยา่งทนัทว่งที กรณีที่เกิดเหตกุารณ์ความเสยีหายขึน้ 

3.  ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) เป็นความเสีย่งที่เกิดจากความไมพ่ร้อมในเร่ืองงบประมาณ ปัญหา
ทางการเงิน รวมทัง้ความเสี่ยงที่สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ค านึงถึง
การจดัหาแหลง่เงินทนุให้เพียงพอและทนัเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบตอ่การลงทนุตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ 
และความเสี่ยงที่เกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงินทัง้ในรูปของ
สกุลเงินท้องถ่ิน และเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินส าหรับรองรับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึน้ รวมทัง้ยงัใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง เช่น Forward 
Contract เป็นต้น 

4.  ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรรวมถึง
กฎหมายต่างๆ ท่ีส าคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการด าเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตาม
กฎระเบียบและกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

5.  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ (Reputational Risk) เก่ียวข้องกับการรับรู้ (Perception) ของ
สาธารณชน ซึ่งยากแก่การระบุหรือประเมินได้อย่างชดัเจน เพราะอาจจะได้รับอิทธิพลหรือเก่ียวพนักับประเด็นทัง้ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมในขณะหนึง่ขณะใด ในการบริหารความเสีย่งด้านช่ือเสยีง บริษัทฯ จึงยดึหลกัการมีสว่นร่วม
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ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเป็นส าคญั เพื่อให้ได้รับข้อมลูจากหลายแง่มมุและหลากหลายประสบการณ์ ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ตอ่การประเมินความเสีย่งด้านช่ือเสยีงที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

6.  ความเสี่ยงด้านอื่นๆ (Other Risk) เป็นความเสี่ยงอนัได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ซึง่มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการบริหารงาน เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการ และควบคมุคะแนนเสยีงในการลง
มติที่ส าคญัได้เกือบทัง้หมด 

7.  ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) เป็นความสญูเสยีที่เกิดขึน้จากความเสีย่งที่ยงัไมไ่ด้ปรากฏขึน้ใน
ปัจจุบนั แต่อาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงประเภทนีเ้ป็นความเสีย่งที่
เกิดขึน้อย่างช้าๆ มีความถ่ีของการเกิดต ่าแต่เมื่อเกิดขึน้แล้วจะสง่ผลกระทบอย่างรุนแรง ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่นีม้กัจะ
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือ การ
เปลีย่นแปลงตามธรรมชาติ ในบางครัง้ผลกระทบของความเสีย่งประเภทนีอ้าจจะไมส่ามารถระบไุด้ในปัจจบุนั ตวัอยา่งเชน่ 
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Extreme 
Weather Events) และ ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) เป็นต้น 
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13. รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการตกลงเข้าท ารายการระหวา่งกนั โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือ
รายการระหว่างกนัอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
สอดคล้องกบัข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถกูต้องและครบถ้วน โดยให้ฝ่ายจดัการมีอ านาจเข้าท ารายการระหวา่ง
กนัที่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ฝ่ายจดัการสามารถท าธุรกรรมดงักลา่ว ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง โดยใช้ราคาที่ยตุิธรรม เหมาะสม เสมือนการท า
รายการกบับคุคลภายนอก 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

โดยขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนันัน้ บริษัทฯ จะยึดแนวปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบัการท ารายการอื่นๆ 
ทัว่ไป โดยมีการก าหนดอ านาจของผู้มีสิทธิอนมุตัิตามวงเงินที่ก าหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าที่
เป็นผู้สอบทาน การท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นประจ าทกุ
ไตรมาส เพื่อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นส าคญั ซึ่งมี
ความเห็นว่า รายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้ ในปี 2562 นัน้ เป็นรายการที่มีเง่ือนไขและราคาที่ยตุิธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ผ่าน
การอนุมตัิจากการฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนท ารายการ ทัง้นี ้ส าหรับงวดบญัชีรายปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มีรายการระหวา่งกนั โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานแล้วและมี
ความเห็นวา่รายการระหวา่งกนั เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีเง่ือนไขตา่งๆ ปกติของธุรกิจ 

การท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยดึถือและปฏิบตัิ
ตามกฎข้อบังคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก ากับดูแลอื่นในเร่ืองรายการระหว่างกันอย่าง
เคร่งครัด และค านงึถึงความสมเหตสุมผล ความเหมาะสม ในเง่ือนไขทางการค้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย
ได้รับการดแูลผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  แตอ่ยา่งไรก็ตาม การท า
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิที่ได้กลา่วไว้แล้วข้างต้น  
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รายการระหว่างกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา 
ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องมีการท ารายการระหว่างกัน  ตามท่ีได้มีการเปิดเผยไว้ใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 5. รายการธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั สามารถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส าหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส าหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ของการท ารายการ / 

เงื่อนไขการก าหนดราคา 
งบการเงนิ 
เฉพาะ 

งบการเงนิ 
รวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะ 

งบการเงนิ 
รวม 

1. บริษัท ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ จ ากดั / 
มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. ขาย 
2. ซือ้ 
3. รายได้คา่เชา่ 
4. รายได้อ่ืน 
5. คา่เชา่ 
6. คา่ใช้จา่ย 

- 
- 
- 

0.66 
7.92 
2.19 

478.73 
771.72 
0.60 
26.25 
22.02 
22.65 

- 
- 
- 

0.93 
7.92 
2.16 

537.98 
673.10 
0.60 
23.89 
17.82 
41.71 

เป็นบริษัทที่ขายไก่เนือ้ / ก าหนดราคา
ตามสญัญา โดยอิงราคาตลาด 
เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าส านักงาน / 
ก าหนดราคาโดยผู้ประเมินอิสระ โดยอิง
ราคาตลาด 
 

2. บริษัท ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส จ ากดั /  
มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. คา่เชา่ 
 

1.15 2.65 1.12 2.62 เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่ที่ดินและสิ่งปลกู
สร้าง / ก าหนดราคาตามสญัญาที่ตกลง 

3. บริษัท ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม จ ากดั / 
มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. คา่เชา่ 
 

- 
 

0.48 - 
 

0.48 
 

เป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าที่ดิน เพื่อท า
ฟาร์มเลีย้งไก่ / ก าหนดราคาตามสญัญา
ที่ตกลง 

4. บริษัท กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ จ ากดั/ 
มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. ขาย 
2. ซือ้ 
3. รายได้อ่ืน 

- 
- 
- 

27.49 
1,918.34 
15.14 

- 
- 
- 

20.46 
2,237.37 
6.47 

เป็นบริษัทที่ มีความช านาญด้านการ
จดัหาวตัถดุิบข้าวโพดในการผลิตอาหาร
สตัว์ / ก าหนดราคาตามราคาตลาด 

5. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ จ ากดั/ 
มีผู้บริหารร่วมกนั 

1. รายได้อ่ืน 
2. คา่เชา่ 
3. คา่ใช้จา่ย 

2.40 
0.36 
0.07 

2.40 
0.36 
0.07 

1.47 
0.36 
0.07 

1.47 
0.36 
0.07 

เป็นบริษัทที่ให้บริการเชา่ที่พกั /  
ก าหนดราคาตามราคาตลาด 

6. Nichirei Foods Inc. /  
บริษัทที่เก่ียวข้อง โดยเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทร่วม 

1. ขาย 
2. รายได้อ่ืน 
 

790.93 
- 

790.93 
- 

1,133.11 
0.21 

1,133.11 
0.21 

เป็นบริษัทที่ซื อ้สินค้าเนือ้ไก่แปรรูป / 
ก าหนดราคาร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

 7. KEYSTONE FOODS(AP) LTD. /  
บริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัทร่วม โดยมี
บริษัทใหญ่ร่วมกบับริษัทร่วม 

1. ขาย 915.00 915.00 888.71 888.71 เป็นบริษัทที่ซื อ้สินค้าเนือ้ไก่แปรรูป / 
ก าหนดราคาร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 
 

8. บริษัท สรุพลฟูด้ส์ จ ากดั (มหาชน) / 
บริษัทที่เก่ียวข้องกบับริษัทร่วม โดยเป็น
ผู้ ถือหุ้นของ บจก.สรุพลนิชิเร ฟูด้ส์ 

1. ขาย 
2. รายได้อ่ืน 
 

2.31 
0.30 

2.31 
0.30 

1.73 
- 

1.73 
- 

เป็นบริษัทที่ซือ้สินค้าเนือ้ไก่ / 
ก าหนดราคาร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 
 

9. MCKEY FOODS (CHINA) 1. ขาย 54.88 54.88 7.50 7.50 เป็นบริษัทที่ซื อ้สินค้าเนือ้ไก่แปรรูป / 
ก าหนดราคาร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

10. MCKEY KOREA LLC 1. ขาย 4.16 4.16 - - เป็นบริษัทที่ซื อ้สินค้าเนือ้ไก่แปรรูป / 
ก าหนดราคาร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง / 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส าหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส าหรับปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท) 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ของการท ารายการ / 

เงื่อนไขการก าหนดราคา 
งบการเงนิ 
เฉพาะ 

งบการเงนิ 
รวม 

งบการเงนิ 
เฉพาะ 

งบการเงนิ 
รวม 

11. บคุคลที่เก่ียวข้องกนั /  
กรรมการและผู้ ถือหุ้นและบคุคลซึง่มี
ความเก่ียวข้องกบักรรมการและผู้ ถือหุ้น 

1. ดอกเบีย้จา่ย 54.64 96.10 44.74 91.24 เป็นวงเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เก่ียวข้องเพื่อ
เป็นทนุหมนุเวียนในกิจการให้กับบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบก าหนดช าระภายในปี 2564, 2565 
และ 2567 คิดอตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.25 
- 5.50 ตอ่ปี 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัท จเีอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                          

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 736.26 4.26 1,240.09 6.84 1,087.26 5.78 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,013.27 5.87 974.80 5.38 889.86 4.73 

สินค้าคงเหลือ 3,608.19 20.88 3,527.98 19.46 3,716.83 19.75 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 14.10 0.08 27.15 0.15 19.60 0.10 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,371.82 31.09 5,770.02 31.83 5,713.54 30.36 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,671.77 15.46 2,687.52 14.82 2,891.82 15.37 

ไก่ปู่ ย่าพนัธุ์ 110.82 0.64 104.49 0.58 99.90 0.53 

ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 366.22 2.12 396.12 2.18 438.39 2.33 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 354.07 2.05 349.77 1.93 346.91 1.84 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 8,017.76 46.40 8,447.16 46.59 9,038.06 48.02 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 297.63 1.72 275.85 1.52 180.28 0.96 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 89.31 0.52 98.73 0.55 111.20 0.59 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,907.58 68.91 12,359.64 68.17 13,106.56 69.64 

รวมสินทรัพย์ 17,279.40 100.00 18,129.66 100.00 18,820.10 100.00 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,650.00 9.55 1,380.00 7.61 830.00 4.41 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 160.00 0.92 - - - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 924.02 5.35 1,143.42 6.31 982.01 5.22 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีถงึก าหนดรับรู้ในหนึง่ปี 9.17 0.05 9.17 0.05 9.17 0.05 

เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 66.70 0.39 300.00 1.66 - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 165.39 0.96 155.59 0.85 115.83 0.62 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,975.28 17.22 2,988.18 16.48 1,937.02 10.29 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 1,700.00 9.84 1,760.00 9.71 2,594.40 13.79 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 384.97 2.23 520.12 2.87 551.45 2.93 

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 125.10 0.72 115.93 0.64 106.76 0.57 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 19.23 0.11 19.24 0.10 15.43 0.08 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,229.30 12.90 2,415.29 13.32 3,268.03 17.36 

รวมหนีส้ิน 5,204.58 30.12 5,403.47 29.80 5,205.05 27.66 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,074.82 69.88 12,726.19 70.20 13,615.04 72.34 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,279.40 100.00 18,129.66 100.00 18,820.10 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 16,928.47 98.15 16,647.02 98.25 16,863.74 98.42 

รายได้อ่ืน 318.24 1.85 296.85 1.75 270.64 1.58 

รวมรำยได้ 17,246.71 100.00 16,943.87 100.00 17,134.38 100.00 

ต้นทนุขาย (14,150.92) (82.05) (14,263.56) (84.18) (14,443.47) (84.30) 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,316.20) (7.63) (1,372.02) (8.10) (1,406.57) (8.21) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (15,467.12) (89.68) (15,635.58) (92.28) (15,850.04) (92.50) 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 272.02 1.58 71.13 0.42 255.90 1.49 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ 2,051.61 11.90 1,379.42 8.14 1,540.24 8.99 

ต้นทนุทางการเงิน (74.36) (0.43) (78.74) (0.46) (79.39) (0.46) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (305.49) (1.77) (252.24) (1.49) (257.80) (1.50) 

ก ำไรหลังภำษีเงนิได้ 1,671.76 9.70 1,048.44 6.19 1,203.05 7.02 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (9.57) (0.06) (10.47) (0.06) (7.60) (0.04) 

ก ำไรสุทธ ิ 1,662.19 9.64 1,037.97 6.13 1,195.45 6.98 
 
งบกระแสเงนิสดรวมของบริษัท จีเอฟพทีี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,455.45 2,478.04 2,013.25 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,349.86) (1,375.10) (1,757.92) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (680.20) (599.11) (408.17) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) 425.39 503.83 (152.84) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 310.87 736.26 1,240.10 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 736.26 1,240.09 1,087.26 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญส าหรับงบการเงนิรวมของบริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 1.81 1.93 2.95 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 2 (เท่า) 0.57 0.72 0.99 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เทา่) 0.80 0.83 0.82 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 4 (เทา่) 17.78 17.11 18.54 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 5 (วนั) 20 21 19 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เทา่) 70.75 66.25 69.01 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 7 (วนั) 5 5 5 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 8 (เทา่) 20.43 18.03 17.94 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 9 (วนั) 18 20 20 

Cash Cycle 10 (วนั) 8 7 5 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร    

อตัราก าไรขัน้ต้น 11 (%) 16.41 14.32 14.35 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 12.12 8.29 9.13 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร 13 (%) 119.70 179.64 130.71 

อตัราก าไรสทุธิ 14 (%) 9.64 6.13 6.98 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 14.55 8.37 9.08 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 9.94 5.86 6.47 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 24.86 18.97 19.62 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 1.03 0.96 0.93 

อัตรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ    

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 19 (เท่า) 0.43 0.42 0.38 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 20 (เท่า) 0.30 0.27 0.25 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ 21 (เทา่) 22.22 23.09 19.27 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 22 (เท่า) 0.19 0.24 0.25 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) 117.46 81.13 N/A * 

 
 
 
 

* อตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 ขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
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หมายเหตุ:  
1) อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้นิหมนุเวียน 
2) อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว + ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ)  
 / หนีส้นิหมนุเวียน 
3) อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หนีส้นิหมนุเวียนเฉลีย่ 
4) อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า = ขายสทุธิ / ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า (เฉลีย่) 
5) ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 
6) อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื = ต้นทนุขาย / สนิค้าคงเหลอื (เฉลีย่) 
7) ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื 
8) อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า = ต้นทนุขาย / เจ้าหนีก้ารค้า (เฉลีย่) 
9) ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 
10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ - ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ 
11) อตัราก าไรขัน้ต้น = (ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ) x 100 
12) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน = (ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ) x 100 
13) อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร = (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ก าไรจากการด าเนินงาน) x100 
14) อตัราก าไรสทุธิ = (ก าไรสทุธิ / รายได้รวม) x 100 
15) อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = (ก าไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลีย่)) x 100 
16) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = (ก าไรสทุธิ / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่)) x 100 
17) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = ((ก าไรสทุธิ + คา่เสือ่มราคา) / สนิทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉลีย่)) x 100 
18) อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สนิทรัพย์รวม (เฉลีย่) 
19) อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น 
20) อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้น 
21) อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ = (กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน  

+ ภาษี) / ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและลงทนุ 
22) อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจ่ายช าระหนีส้นิ + รายจ่าย

ลงทนุ + ซือ้สนิทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 
23) อตัราการจ่ายเงินปันผล = (เงินปันผล / ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100 
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15. ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

15.1  ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ  
กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2562 จ านวน 16,863.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 216.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.30 เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป เพิ่มขึน้ 327.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.34 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 

กลุม่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นในปี 2562 จ านวน 2,420.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.54 
จากปี 2561 เนื่องจากกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้ โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในปี 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 14.35 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 14.32 ในปี 2561 

กลุม่บริษัทมีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุม่บริษัทในปี 2562 จ านวน 255.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
184.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 259.78 จากปี 2561 นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนหกัค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี 
และ ค่าตดัจ าหน่ายใน ปี 2562 จ านวน 2,859.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน  201.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.56 
เมื่อเทียบกบัปี 2561 

จากปัจจยัตา่งๆ ที่กลา่วมาข้างต้น ท าให้กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2562 จ านวน 1,195.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
0.95 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.17 จากปี 2561 ส าหรับโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบัต ่าเพียง 0.38 เท่า และอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นผู้
ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.25 เทา่ 

15.2  ผลการด าเนินงาน  

รายได้จากการขายรวม 
กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2562 จ านวน 16,863.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 216.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.30 เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป เพิ่มขึน้ 327.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.34 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 นอกจากนี ้รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ เพิ่มขึน้ 42.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.37 และ
รายได้จากธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป เพิ่มขึน้ 22.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.11 อยา่งไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจ
ฟาร์มเลีย้งสตัว์ ลดลง 175.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.34 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 

โดยรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 46.69 ธุรกิจอาหารสตัว์ คิดเป็นร้อยละ 18.81 ธุรกิจฟาร์มเลีย้ง
สตัว์ คิดเป็นร้อยละ 30.17 และธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 4.33 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ  
รายได้แต่ละสายธุรกิจของ 
จีเอฟพีที และบริษัทย่อย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 7,554.13 44.62 7,545.44 45.33 7,872.79 46.69 
ธุรกิจอาหารสตัว์ 3,379.98 19.97  3,129.01 18.80 3,171.95 18.81 
ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์และ
จ าหนา่ยลกูไก ่

5,167.70 30.53 5,264.13 31.62 5,088.53 30.17 

ธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารแปรรูป 826.66  4.88 708.44 4.25 730.47 4.33 
รายได้จากการขายรวม 16,928.47 100.00  16,647.02 100.00  16,863.74 100.00  
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ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป 
ในปี 2562 รายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูป ประกอบด้วยรายได้จากการสง่ออกเนือ้ไก่แปรรูปและเนือ้ไก่สด สง่ออก

ทางอ้อมเนือ้ไก่ตดัแตง่ และการขายชิน้สว่นไก่สดในประเทศ ในปี 2562 ธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
46.69ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 7,872.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 327.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.34 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 จากปริมาณสง่ออกทางอ้อมเนือ้ไก่ตดัแต่ง
เพิ่มขึน้ และราคาขายชิน้สว่นไก่ในประเทศเพิ่มขึน้ 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทมีปริมาณขายสง่ออกสินค้าเนือ้ไก่แปรรูปจ านวน 34,400 ตนั เพิ่มขึน้ 1,700 ตนั หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5.20 จากปี 2561 สว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากปริมาณสง่ออกสนิค้าไก่สดแช่แข็งไปประเทศจีน  

ธุรกิจอาหารสัตว์ 
รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารสตัว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ ง ธุรกิจ

อาหารสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.81 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย
อาหารสตัว์ จ านวน 3,171.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 42.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.37 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายอาหารปลา เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.20 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2561 จากปริมาณขายอาหารปลาเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้รายได้จากการขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.06 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 จากราคาขายอาหารกุ้งเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารสตัว์บก ลดลงร้อยละ 
4.95 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 จากปริมาณขายอาหารสตัว์บกลดลง 

ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสัตว์ 
รายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กบับริษัท GFN (บริษัทร่วมทนุ) และ

รายได้จากการขายลกูไก่ให้แก่ตลาดตา่งประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์มีรายได้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30.17 
ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจฟาร์มเลีย้งสตัว์ จ านวน 5,088.53 ล้านบาท ลดลง 
175.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.34 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 

โดยรายได้จากการขายไก่เนือ้ให้กับบริษัท GFN ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 9.34 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 จาก
ปริมาณขายและราคาขายไก่เนือ้ลดลง 

ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป 
รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ มาจากการขายสินค้า ไส้กรอกไก่ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้

ไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.33 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการ
ขายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจ านวน 730.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.11 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี 2561 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปในปี 2562 เพิ่มขึน้จากราคาขายอาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่ในประเทศ เพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.90 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 
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ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น  
กลุม่บริษัทมีต้นทนุขายรวมในปี 2562 จ านวน 14,443.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 179.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

1.26 จากปี 2561 ในขณะท่ีก าไรขัน้ต้นในปี 2562 จ านวน 2,420.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
1.54 จากปี 2561 เนื่องจากกลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้ 

กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นต้นทนุขายในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 85.65 ของรายได้จากการขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อย
ละ 85.68 ในปี 2561 ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 14.35 ของรายได้จากการขาย 
เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 14.32 ในปี 2561 

รายได้อื่น  
ในปี 2562 รายได้อื่นของกลุม่บริษัทมีจ านวน 270.64 ล้านบาท ลดลงจ านวน 26.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

8.83 จากปี 2561 โดยรายได้อื่นท่ีลดลงสว่นใหญ่มาจากรับคืนภาษีม.19 ทวิลดลง รายได้อื่นของกลุม่บริษัทในปี 2562 คิด
เป็นร้อยละ 1.60 ของรายได้จากการขาย ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 1.78 ในปี 2561 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 1,406.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 34.55 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.52 จากปี 2561 โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากผลขาดทนุจากไฟไหม้ 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 8.34 ของรายได้จาก
การขาย เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 8.24 ในปี 2561 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  
ในปี 2562 สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธีสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทมีจ านวนรวม  255.90 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จ านวน 184.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 259.78 จากปี 2561 โดยกลุม่บริษัทมีสว่นแบง่ก าไรเพิ่มขึน้จาก
บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั (McKey) มีสว่นแบ่งก าไรจ านวน 253.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
111.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 78.31 จากปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากก าลงัการผลิตไก่แปรรูปปรุงสกุที่เพิ่มขึน้
ของโรงงานแปรรูปแหง่ใหม ่

นอกจากนี ้บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากัด (GFN) ซึ่งมีส่วนแบ่งก าไรจ านวน 2.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จ านวน 73.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 103.54 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากราคาขายชิน้ส่วนไก่ในประเทศ
เพิ่มขึน้ 

ต้นทุนทางการเงนิ   
ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายให้กบัสถาบนัการเงินและบคุคลที่เก่ียวข้อง ในปี 2562 

กลุม่บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน จ านวน 79.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจ านวน 0.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.82 
เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยอตัราดอกเบีย้เฉลี่ยของต้นทนุทางการเงินในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.32 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก
ร้อยละ 2.29 ในปี 2561 ต้นทนุทางการเงินของกลุม่บริษัทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของรายได้จากการขาย คงทีจ่าก
ปี 2561 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 257.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 5.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 2.20 เปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2561 จ านวน 252.24 ล้านบาท โดยมีสาเหตจุากคา่ใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 

ก าไรสุทธิ   
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิ 1,195.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.95 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้จ านวน 157.48 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.17 จากปี 2561 ซึง่มีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ จ านวน 1,037.97 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั
จากรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึน้ และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ก าไร
สทุธิของกลุม่บริษัทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.09 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึน้จากร้อยละ 6.24 ในปี 2561 

ก าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีก าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 2,859.82 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 201.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.56 เมื่อเทียบกบัปี 2561 จากการที่กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย
รวมเพิ่มขึน้ และสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ ซึง่ท าให้ EBITDA Margin ในปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 16.96 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ร้อยละ 15.97 

หนว่ย : ล้านบาท 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 2,051.61 1,379.42 1,540.24 

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 1,216.21 1,263.61 1,303.10 
คา่ตดัจ าหนา่ย 8.55 15.72 16.48 

ก าไรก่อนหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษี และคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) 3,276.37 2,658.75 2,859.82 
EBITDA Margin (%) 19.35 15.97 16.96 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีร้อยละ 9.08 เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 8.37 ในปี 2561 จาก

ประสิทธิภาพในการท าก าไรที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ให้เกิดรายได้ลดลงเล็กน้อย และมีความ
เสีย่งลดลงเลก็น้อย จากปี 2561 ดงันี ้

DuPont Analysis ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 15 (%) 14.55 8.37 9.08 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12 (%) 12.12 8.29 9.13 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 18 (เทา่) 1.03 0.96 0.93 

ตวัคณูความเสีย่ง (Equity Multiplier) (เทา่) 1.46 1.43 1.40 
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15.3  ฐานะทางการเงนิและความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 

สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 18,820.10 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์

หมนุเวียน 5,713.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.36 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 9,038.06 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 48.02 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,891.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.37 ของสินทรัพย์รวม 
ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แมพ่นัธุ์ 538.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของสนิทรัพย์รวม อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและ
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 638.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของสนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ 690.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.81 จากสิน้ปี 2561 (ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) เนื่องจาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 590.91 ล้านบาท และเงินลงทนุในบริษัทร่วม เพิ่มขึน้ 
204.30 ล้านบาท ในปี 2562 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.47 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 5.86 ใน
ปี 2561 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 33.92 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจาก 35.36 ล้านบาท 

ในปี 2561 ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูยงัอยู่ในระดบัที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.95 ของลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ
รวม ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย 19 วนั ในปี 2562 ลดลงจาก 21 วนั ในปี 2561 อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า ในปี 
2562 เทา่กบั 18.54 เทา่ เพิ่มขึน้จาก 17.11 เทา่ ในปี 2561 

สินค้าคงเหลือ  
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,716.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 188.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 5.35 จากปี 2561 จากวตัถุดิบและเวชภณัฑ์เพิ่มขึน้ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2562 เท่ากับ 5 วนั คงที่จากปี 
2561 กลุม่บริษัทมีคา่เผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือไมเ่คลื่อนไหว จ านวน 2.88 ล้านบาท และค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือลดลง
สิน้ปี จ านวน 12.02 ล้านบาท ซึง่รวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.40 ของสนิค้าคงเหลอืรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
บริหารสนิค้าคงเหลอืให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

หนีส้นิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 5,205.05 ล้านบาท ประกอบด้วย หนีส้ินหมุนเวียน 

1,937.02  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.21 ของหนีส้ินรวม เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน  จ านวน 
2,594.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.84 ของหนีส้ินรวม ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน จ านวน  551.45  ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.59 ของหนีส้นิรวม รายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า จ านวน 106.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 
ของหนีส้นิรวม และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น จ านวน 15.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของหนีส้นิรวม    

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลดลง 198.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.67 จากสิน้ปี 2561 (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561) จากการท่ีกลุม่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง จ านวน 550.00 ล้านบาท ทัง้นี ้เงินกู้ยืม
ระยะยาวและระยะสัน้ของกลุม่บริษัท เป็นการกู้ยืมในสกลุเงินบาทเทา่นัน้ ไมม่ีเงินกู้ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ หนีส้นิท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 3,424.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.79 ของหนีส้นิ
รวม 
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ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นรวมจ านวน  982.01 ล้านบาท ลดลง 161.40 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 14.12 จากปี 2561 อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารค้า ในปี 2562 เท่ากับ 17.94 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 
18.03 เทา่ ในปี 2561 กลุม่บริษัทมีระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลีย่ ในปี 2562 ที่ 20 วนั คงที่จากปี 2561   

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 13,615.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 888.85 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.98 จากสิน้ปี 2561 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีก าไรสะสมเพิ่มขึน้จ านวน 
882.04 ล้านบาท ท าให้มลูค่าหุ้นทางบญัชีปี 2562 เท่ากบั 10.86 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึน้เล็กน้อยจาก 10.15 บาทต่อหุ้นในปี 
2561 

15.4  สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

กระแสเงนิสด 
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวน 2,013.25 ล้านบาท ลดลง

จ านวน 464.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 ระยะเวลาหมนุเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2562 อยู่ที่ 5 วนั ลดลง
จาก 7 วนัในปี 2561  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จ านวน 1,757.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 382.82 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ านวน 1,263.64 ล้านบาท การลงทนุในไก่ปู่ ย่าพนัธุ์
และไก่พอ่แมพ่นัธุ์จ านวน 609.78 ล้านบาท  

กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 408.17 ล้านบาท ลดลงจ านวน 190.94 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกบัปี 2561 โดยสว่นใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล จ านวน 313.41 ล้านบาท 

ดงันัน้ ณ วนัสิน้ปี 2562 กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,087.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2561 จ านวน 152.83 ล้านบาท 

สภาพคล่องทางการเงนิ 
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และมีฐานะทางการเงินท่ี

แข็งแกร่ง เห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 2.95 เท่า เพิ่มขึน้จาก 
1.93 เท่า ในปี 2561 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่ากบั 0.99 เท่า เพิ่มขึน้จาก 0.72 เท่า ในปี 2561 อตัราสว่นสภาพ
คลอ่งกระแสเงินสด เทา่กบั 0.82 เทา่ ลดลงเลก็น้อยจาก 0.83 เทา่ ในปี 2561 

ระยะเวลาครบก าหนดหนีร้ะยะสัน้ที่มีผลต่อสภาพคล่อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนจ านวนรวม 1,937.02 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงินจ านวน 830.00 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 982.01 ล้านบาท และหนีส้ินหมนุเวียน
อื่นจ านวน  125.01 ล้านบาท  

ส าหรับหนีส้ินระยะสัน้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปีทัง้ที่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเงินกู้ ระยะสัน้และภาระดอกเบีย้
จ่ายนัน้ กลุ่มบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช าระคืนได้จากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน และเงินทนุหมนุเวียนจากการด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอตัราสว่นสภาพคล่อง เท่ากบั 2.95 เท่า อตัราสว่น
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.25 เทา่ 
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กลุม่บริษัทยงัคงมีแหลง่เงินทนุกบัสถาบนัการเงินคงเหลอืที่ยงัไม่ได้ใช้ ทัง้ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 242.00 
ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิง้เครดิตจ านวน 7,461.58 ล้านบาท และสญัญาซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าจ านวน 1,268.24 ล้านบาท 

โครงสร้างเงนิทุน 
กลุม่บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt 

to Equity Ratio) เทา่กบั 0.38 เทา่ ลดลงเลก็น้อยจาก 0.42 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 3,424.40 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจาก 3,440.00 ล้าน

บาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ดงันัน้อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบัต ่า 0.25 เท่า 
ลดลงเลก็น้อยจาก 0.27 เทา่ ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทนุวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงนิทุน  
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุเป็นจ านวน 1,757.92 ล้านบาท โดยมีการซือ้สนิทรัพย์ถาวร

จ านวน 1,263.64 ล้านบาท ลงทนุในไก่ปู่ ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แมพ่นัธุ์จ านวน 609.78 ล้านบาท 
การลงทนุในปี 2562 เป็นการขยายฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ โดยเงินลงทนุของกลุม่บริษัท มาจากกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงาน เงินทนุหมนุเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว  
ใน 3-5 ปี กลุม่บริษัทมีแผนการขยายก าลงัการผลิตไก่เนือ้ทัง้วงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตตัง้แต่

ต้นน า้ เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายก าลงัการเลีย้งไก่เนือ้สูร่ะดบั 
380,000 ตวัต่อวนั อีกทัง้ กลุม่บริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนือ้ไก่แห่งใหม่  โดยจะมีก าลงัการเชือดไก่ 
150,000 ตวัต่อวนั และมีโครงการสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสกุแห่งใหม่ ด้วยก าลงัการผลิตไก่แปรรูปเพื่อสง่ออกประมาณ 
24,000 ตนัตอ่ปี 

โดยที่กลุม่บริษัทตัง้งบลงทนุไว้ประมาณปีละ 1,200 - 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทนุดงักลา่วอาจมีการ
ปรับเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป  

15.5  ภาระผูกพันด้านหนีส้ิน  
กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัด้านหนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้

             หนว่ย : ล้านบาท 

ภาระข้อผูกพนั รวม 
ระยะเวลาการช าระ 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี มากกว่า 5 ปี 
ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิระยะยาว 2,594.40 - 1,594.40 1,000.00 - 
ภาระผกูพนัด้านสญัญาเชา่ทางการเงิน - - - - - 
ภาระผกูพนัด้านสญัญาเชา่ด าเนนิงาน 55.70 29.10 21.53 2.47 2.60 
ภาระผกูพนัด้านการซือ้ 5.16 0.69 4.47 - - 
ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิอื่นๆ 5.70 5.70 - - - 

รวม 2,660.96 35.49 1,620.40 1,002.47 2.60 
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15.6  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคต 
ความเสีย่งที่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท แบง่ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความ

เสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ความเสี่ยงด้าน
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ ความเสี่ยงด้านอื่นๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดในหวัข้อ ปัจจัยความเสี่ยง 
(รายงานบรูณาการ ประจ าปี 2562 หน้า 60) ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีการบริหารจดัการความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและ
ยอมรับได้ ตามที่ได้ระบไุว้ในหวัข้อ การบริหารจดัการความเสีย่ง (รายงานบรูณาการ ประจ าปี 2562 หน้า 120) 
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

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

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยแล้ว 

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

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ  
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 23 มกราคม 2563 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจฑุามาส อิงโพธ์ิชยั เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ี
ลายมือช่ือของ นางสาวจุฑามาส อิงโพธ์ิชัย ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของ
ข้อมลูดงักลา่วแล้วข้างต้น  

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

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

 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

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

  
ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง /  

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร /  
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม (%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
1. นำยประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
ต าแหน่ง 
• ประธานกรรมการบริษัท 
• กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 
    อาย ุ79 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• พี่ชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม  
• พี่ชายนพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม  
• พี่ชายนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั  
• พี่ชายน.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม  
• อานายสจุิน ศิริมงคลเกษม 

    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย  

 
-  มธัยมปลาย 
 
- อบรมหลกัสตูร  
 Directors 
 Accreditation 
 Program จาก
สมาคม IOD  

 รุ่น 11/2004 

 
2.70 

 
ปี 2535 – ปัจจบุนั 
ปี 2521 – ปัจจบุนั 
ปี 2521 – ปัจจบุนั 
ปี 2524 – ปัจจบุนั 
ปี 2536 – ปัจจบุนั 
ปี 2518 – ปัจจบุนั 
ปี 2527 – ปัจจบุนั 
ปี 2529 – ปัจจบุนั 
ปี 2530 – ปัจจบุนั 
ปี 2531 – ปัจจบุนั 
ปี 2533 – ปัจจบุนั 
ปี 2536 – ปัจจบุนั 
ปี 2518 – ปี 2561 
ปี 2536 – ปี 2561 

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

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(5) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(6) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(7) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลีย้งหมเูนือ้-หมพูนัธุ์) 
(8) บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(9) บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(10) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(11) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด) 
(12) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
(13) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(14) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง /  

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร /  
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
2. นำยวิรัช ศิริมงคลเกษม 
ต าแหน่ง 
• รองประธานกรรมการบริษัท 
• กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการผู้จดัการ 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 
    อาย ุ 70 ปี 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
 ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  มธัยมปลาย 

 
-  อบรมหลกัสตูร  
 Directors 
 Accreditation 
 Program จาก
สมาคม IOD 

 รุ่น 14/2004 

 
2.42 

 
ปี 2535 – ปัจจบุนั 
ปี 2521 – ปัจจบุนั 
ปี 2521 – ปัจจบุนั 
ปี 2524 – ปัจจบุนั 
ปี 2525 – ปัจจบุนั 
ปี 2536 – ปัจจบุนั 
ปี 2518 – ปัจจบุนั 
ปี 2527 – ปัจจบุนั 
ปี 2529 – ปัจจบุนั 
ปี 2530 – ปัจจบุนั 
ปี 2531 – ปัจจบุนั 
ปี 2533 – ปัจจบุนั 
ปี 2536 – ปัจจบุนั 
ปี 2546 – ปัจจบุนั 

 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร / 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 
ต าแหน่ง 
• กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
• ประธานคณะกรรมการบริหาร 
• กรรมการสรรหา พิจารณา 
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการ  

• รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
• รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสาย
งานบริหาร 

  ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 
  อาย ุ68 ปี 
  ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
  ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- แพทยศาสตร์บณัฑิต 
วฒิุบตัรจกัษุแพทย์ 

 คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
- อบรมหลกัสตูร  
 Directors 
 Accreditation 
 Program จาก
สมาคม IOD 

 รุ่น 14/2004 

 
0.33 

 
ปี 2535 – ปัจจบุนั 

 
ปี 2536 – ปัจจบุนั 
ปี 2534 – ปัจจบุนั 
ปี 2534 – ปัจจบุนั 
ปี 2534 – ปัจจบุนั 
ปี 2534 – ปัจจบุนั 
ปี 2534 – ปัจจบุนั 
ปี 2536 – ปัจจบุนั 

 
ปี 2551 – ปัจจบุนั 

 
ปี 2530 – ปัจจบุนั 
ปี 2534 – ปัจจบุนั 
ปี 2541 – ปัจจบุนั 
ปี 2543 – ปัจจบุนั 
ปี 2543 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2534 – ปี 2561 
ปี 2536 – ปี 2561 

 
ประธานคณะกรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จดัการ
อาวโุสและรองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายงานบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายกสมาคม 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
(2) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 
(6) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(8) บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์วิสเซส  (ประเทศไทย)  

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

(ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้ไก่) 
(10) บจก. เวชผาติ์ (ธุรกิจซือ้ขายยาเวชภณัฑ์) 
(11) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ ) 
(12) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อสง่ออกไทย 
(13) กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร - สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
(14) สภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย 
(15)  บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(16) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(17) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง /  
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร /  

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
4. นำงสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 
    ต าแหน่ง 

• กรรมการบริษัท 
• กรรมการบริหาร 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 27 มกราคม 2535 
    อาย ุ72 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 
 

 
- ประถมศกึษา 
 
- อบรมหลกัสตูร  
 Directors 
 Accreditation 
 Program จาก
สมาคม IOD 

 รุ่น 17/2004 

 
0.20 

 
ปี 2535 – ปัจจบุนั 
ปี 2521 – ปัจจบุนั 

 
ปี 2521 – ปัจจบุนั 
ปี 2524 – ปัจจบุนั 
ปี 2525 – ปัจจบุนั 
ปี 2518 – ปัจจบุนั 
ปี 2531 – ปัจจบุนั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ปี 2518 – ปี 2561 
ปี 2536 – ปี 2561 

 
กรรมการ 

กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
ฝ่ายบญัชี-การเงิน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร / 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
5. นพ.สำธิต กรเณศ  
 ต าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ประธานกรรมการสรรหา 
พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบั
ดแูลกิจการ 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 25 มิถนุายน 2541 
    อาย ุ67 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ – ไมมี่  
    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- วทบ.พบ.วฒิุบตัร
ศลัยกรรมทัว่ไปและ
ศลัยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
- อบรมหลกัสตูร  
 Directors 

Accreditation 
 Program จาก
สมาคม IOD  

 รุ่น 14/2004 
 
- อบรมหลกัสตูร 
 Audit Committee 
 Program จาก
สมาคม IOD  

 รุ่น 31/2010 

 
ไมมี่ 

 
ปี 2541 –ปัจจบุนั 
ปี 2531 – ปัจจบุนั 
ปี 2556 – ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาจารย์และแพทย์ 
กรรมการ 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี (ธุรกิจโรงพยาบาล) 
(3) บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก) 



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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร / 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
6. นำยปำรเมศ เหตระกูล 
    ต าแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการ 

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2548       
    อาย ุ56 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ - ไมมี่  
    ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต University of 
Hartford, Connecticut, 
USA 

 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
- ประกาศนียบตัรทางวิชาชีพ
ชัน้สงูทางด้านการเงินและ
การลงทนุ CFA, the 
Institute of Chartered 
Financial Analysts, 
Virginia, USA 

 
- อบรมหลกัสตูร  
 Directors Accreditation 
 Program จากสมาคม IOD 
 รุ่น 43/2005 

 
0.004 

 
ปี 2548 – ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

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

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
7. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  
   ต าแหน่ง 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการ 

   ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2551 
   อาย ุ55 ปี 
   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  - ไมมี่  
   ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  ปริญญาโทกฎหมาย  
 University of 

Pennsylvania, USA  
 
-  ปริญญาโทกฎหมาย 

Southern Methodist 
University, USA 

 
-  ปริญญาตรี  
 นิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
-   อบรมหลกัสตูร 
 Directors Accreditation 
 Program จากสมาคม IOD 
รุ่น 78/2009 

 
ไมมี่ 

 
ปี 2551 – ปัจจบุนั 
ปี 2548 – ปัจจบุนั 

  

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

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

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร / 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม      
   ต าแหน่ง 

• กรรมการบริษัท 
   ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 เมษายน 2546 
   อาย ุ62 ปี 
   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
   ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
- อบรมหลกัสตูร 
 Directors 
 Accreditation 
 Program จากสมาคม IOD 
รุ่น 17/2004 

 
0.81 

 
ปี 2546 – ปัจจบุนั 
ปี 2525 – ปัจจบุนั 

 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ปี 2525 – ปี 2561 
ปี 2536 – ปี 2561 

 
กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสฝ่ายน าเข้าสินค้า
และจดัซือ้เคมีภณัฑ์ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

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

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ

ผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
9. นำยสุจิน ศิริมงคลเกษม      
    ต าแหน่ง 

• กรรมการบริษัท 
• กรรมการสรรหา พิจารณา
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
จดัซือ้ไก่เนือ้   

    ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 เมษายน 2546 
    อาย ุ49 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

• หลานนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม        
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี  
   เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
   Boston University, 

USA 
 

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

 

 
4.78 

 
ปี 2546 – ปัจจบุนั 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ปี 2547 – ปัจจบุนั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2547 – ปี 2561 
ปี 2547 – ปี 2561 

 
กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานจดัซือ้ไก่เนือ้ 
กรรมการ 

รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(5) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 
(6) บจก. จีพี บรีดดิง้ (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(8) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลีย้งหมเูนือ้-หมพูนัธุ์) 
(9) บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(10) บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(11) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(12) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด) 
(13) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 
(14) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(15) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
10. นำงปรำนี ภำคสุข   
      ต าแหน่ง 

• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

            สายงานการเงิน 
      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 สิงหาคม 2554 
      อาย ุ66 ปี 
    ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• น้องนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  ปริญญาตรี  
   บริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลยั 
   รามค าแหง 
 
-  อบรมหลกัสตูร 
   Directors    
   Accreditation 
   Program จาก    
   สมาคม IOD 
   รุ่น 17/2004 

 
0.10 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2523 – ปัจจบุนั 
ปี 2523 – ปัจจบุนั 
ปี 2523 – ปัจจบุนั 
ปี 2524 – ปัจจบุนั 
ปี 2525 – ปัจจบุนั 
ปี 2531 – ปัจจบุนั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ปี 2523 – ปี 2561 
ปี 2536 – ปี 2561 

 
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายการเงิน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(3) บจก. ฟาร์มกรุงไทย (ธุรกิจเลีย้งไก่พอ่แมพ่นัธุ์) 
(4) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(5) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม (ธุรกิจฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้) 
(6) บจก. จีเอฟ ฟดูส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป) 
(7) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(8) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้านอาหาร) 
(9) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสตัว์) 
(10) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจ าหน่ายเคมีเกษตร) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
11. นำยกิตติชัย ศิริมงคลเกษม   
      ต าแหน่ง 

• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
การผลิตและตลาด 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 18 ตลุาคม 2547 
      อาย ุ50 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ 

• บตุรนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  ปริญญาโท MBA 
   The University of       
   La Verne, USA 
 
-  ปริญญาตรี  
 INFO. Management, 

California State 
University, San 
Bernardino 

 
2.98 

 
ปี 2547 – ปัจจบุนั 

 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั  

 
รองกรรมการผู้จดัการสายงานการผลติ 

และการตลาด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
 
(2) บจก. ป.เจริญพนัธ์อาหารสตัว์ (ธุรกิจอาหารสตัว์) 
(3) บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพนัธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลีย้งหมเูนือ้-หมพูนัธุ์) 
(4) บจก. ป.เจริญพนัธ์ จี.พี.ฟาร์ม (ธุรกิจเลีย้งไก่ปู่ ยา่พนัธุ์) 
(5) บจก. กรุงไทยเพาะเลีย้งสตัว์น า้ (ธุรกิจผลิตลกูกุ้ง-เลีย้งปลา) 
(6) บจก. ป.เจริญพนัธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์) 
(7) บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด) 
(8) บจก. จลุฉัตร (ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
12. น.ส.วิภำวดี ศิริมงคลเกษม      
      ต าแหน่ง 

• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
พฒันาธุรกิจ 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 
     ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2558   
      อาย ุ53 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ   

• บตุรนายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ 
(EMBA) 
สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
 

- ปริญญาโท 
การจดัการทัว่ไป 
University of 
Southern 
California, USA 
 

- ปริญญาตรี  
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์   

 
2.98 

 
ปี 2558 –ปัจจบุนั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 
ปี 2545 – ปี 2557 

 
รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
กรรมการผู้จดัการสายงานเวลเนสลีฟวิง่ 

กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

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

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
13. น.ส.จุฑำมำส อิงโพธ์ิชัย      
      ต าแหน่ง  

• เลขานกุารบริษัท    
    (ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 16 ตลุาคม 51) 
• รองกรรมการผู้จดัการสายงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 มกราคม 54)    

• กรรมการบริหารความเสี่ยง    
       อาย ุ44 ปี 
       ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  

• บตุรนางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั 
       ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
-  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
   Boston University, USA 
 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
   Pine Manor College, USA 
 
-  อบรมหลกัสตูร 
 Director Certification 

Program(DCP), IOD รุ่น 
248/2017 

 
- อบรมหลกัสตูร  

Risk Corporate Leader 
(RCL), IOD รุ่น 5/2016 
 

- อบรมหลกัสตูร 
  Company Secretary  
  Program, IOD รุ่น 29/2009 

 
0.40 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 
ปี 2551 – ปัจจบุนั 
ปี 2561 – ปัจจบุนั 
ปี 2556 – ปี 2561 
ปี 2557 – ปัจจบุนั 
ปี 2558 – ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

 
รองกรรมการผู้จดัการสายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

เลขานกุารบริษัท   
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการ 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 

 
 
 

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

 

หมำยเหตุ: หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฎภำยในข้อมูล ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร หัวข้อกำรก ำกับดูแลกิจกำร (5.9 เลขำนุกำรบริษัท) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิ 
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
14. นำยฐิติ วรรณเชษฐ์      
      ต าแหน่ง 

• ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 2 มกราคม 2554   
      อาย ุ63 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ  -ไมมี่ 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
หานเจียง มาเลเซีย  

 
-ไมมี่- 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 

 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน / บริษัท 

/ ประเภทธุรกิจ 

 
15. นำยธีระศักดิ์ เป่ียมสุภัคพงศ์      
      ต าแหน่ง 

• ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน         

     ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2554 
      อาย ุ54 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรี
ปทมุ 

- ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏั
ธนบรีุ 
 

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

IOD รุ่น 10/2016 
-  การตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในรับอนญุาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชีจฬุาลงกรณ์  มหาวิทยาลยั The Institute of 
Internal Auditors 

-  นกับญัชีกบัการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน  สมาคม
นกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

-  การอบรมตามพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ.2543 
กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

-  หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบั
บริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

-  การบริหารจดัการงานตรวจสอบภายในให้ทนัตอ่การ
เปลี่ยนแปลง  ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
0.0001 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 

 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที  
     (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร / 

ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน / บริษัท 

/ ประเภทธุรกิจ 

-  การอา่นงบการเงินและวิเคราะห์งบเม่ือน า IFRS มาใช้
ครัง้แรกเพ่ือผู้ท า ผู้สอบบญัชี และผู้ ใช้ สมาคม
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

- การบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่นที่ 15 
- ERM 2016 & ANTI-CORRUPTION 

MASTERCLASS. ASIA BUSINESS CONNECT 
PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE. 2017 
- การตลาดแบบบูรณาการในยคุ 4.0 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2561 
- กลยุทธ์การวางแผนภาษีเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน. THE WISDOM 
LEARNING CENTER. 2561 
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
เก่ียวกับรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า (TTRS 15) 
และสัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน. รุ่นที่ 2/2562 
- เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายให้เป็นเร่ือง
งา่ยอยา่งมืออาชีพ. ศนูย์พฒันาทรัพยากรมนษุย์.2562 
- บุคลิกภาพ พลังการพูด และการน าเสนอ ส าหรับ
พนงัานขาย.ศนูย์พฒันาทรัพยากรมนษุย์.2562 
- insight financial management; เส ริมศักยภาพใ ห้
กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ.ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย.2562 
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
16. นำงสำวรัชนีกร ปวิตรปก   
      ต าแหน่ง 

• ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 
      ได้รับแตง่ตัง้เม่ือ 1 กรกฎาคม 2554 
      อาย ุ60 ปี 
     ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวฯ -ไมมี่ 
     ไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมาย 

 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 
 

อบรมหลกัสตูร : 
- ติดอาวธุด้านบญัชีในยคุดิจิทลั 
- การบญัชียคุดิจิตอล นวตักรรม 

Software บญัชี 4.0 
- Update มาตรฐานการสอบบญัชีปี 

2560-2561 และบทเรียนจากรายงาน
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแบบใหม่ 

- เจาะลกึ ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ และ
ต้นทนุการกู้ยืม 

- การยื่นงบการเงินของผู้ท าบญัชีด้วย
ระบบการให้บริการรับงบการเงินผา่น
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Filing) 

- ท าความเข้าใจ TFRS เพ่ือประโยชน์
การวิเคราะห์หลกัทรัพย์ : ศกึษาจาก
ข้อมลูเผยแพร่ใน www.settrade.com 

- ท าความรู้จกั : มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน – กลุม่เคร่ืองมือทาง
การเงินสว่นกลาง ครัง้ที่ 2 

 
ไมมี่ 

 

 
ปี 2554 – ปัจจบุนั 

 

 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี 

 

 
(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้าทีท่ าจากเนือ้ไก่) 
 

http://www.settrade.com/
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ช่ือ-สกุล / ต ำแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ / อำยุ / 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง

กรรมกำรและผู้บริหำร / 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

สัดส่วนกำร 
ถือหุ้นในบริษัท 
ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม(%) 

ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน / บริษัท 

/ ประเภทธุรกิจ 

 

- รอบรู้เร่ืองการบญัชีผลประโยชน์ของพนกังานส าหรับ
ทกุกิจการและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ครบเคร่ืองเร่ืองบญัชี กลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน 
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เอกสารแนบ 1: 2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
 

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

1. นายประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม x x x x x - - - 
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม // // // // // // / - 
3. นพ.อนนัต์ ศิริมงคลเกษม // // // // // // / / 
4. นางสมสิริ อิงโพธ์ิชยั  / // / / - / - - 
5. นพ.สาธิต กรเณศ / - - - - - - - 
6. นายปารเมศ เหตระกลู / - - - - - - - 
7. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค / - - - - - - - 
8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม / * - - - - - - 
9. นายสจุิน ศิริมงคลเกษม // // / / / / - - 
10. นางปรานี ภาคสขุ * / / / - / - - 
11. นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม * - - - - - - - 
12. น.ส. วิภาวดี ศิริมงคลเกษม * - - - - - - - 
13. น.ส.จฑุามาส  อิงโพธ์ิชยั * - - - - - - - 
14. นายฐิติ วรรณเชษฐ์ * - - - - - - - 
15. นายธีระศกัดิ์ เป่ียมสภุคัพงศ์ * - - - - - - - 
16. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก * - - - - - - - 

หมายเหต:ุ  X = ประธานกรรมการ   // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  / = กรรมการ  * = ผู้บริหาร    
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เอกสำรแนบ 2:  รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย 

 

รำยช่ือ 
บริษัทย่อย 

KT MKS FKT GP GFF 
1. นายประสิทธ์ิ     ศิริมงคลเกษม x x x x - 
2. นายวิรัช            ศิริมงคลเกษม // // // // // 
3. นพ.อนนัต์         ศิริมงคลเกษม // // // // // 
4. นางสมสิริ          อิงโพธ์ิชยั // / / - / 
5. นพ.สาธิต          กรเณศ - - - - - 
6. นายปารเมศ      เหตระกลู - - - - - 
7. นายธนาธิป       พิเชษฐวณิชย์โชค - - - - - 
8. น.ส.วรรณี         ศิริมงคลเกษม - - - - - 
9. นายสจุิน           ศิริมงคลเกษม // / / / / 

หมายเหต:ุ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  / = กรรมการ    
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เอกสำรแนบ 3:  รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
ชื่อ-สกุล 
/ต ำแหน่ง 

/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท 

/ประเภทธุรกิจ 
นายธีระศกัดิ์  เป่ียมสภุคัพงศ์ 

- ผู้อ านวยการ 
      ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
      ได้รับแตง่ตัง้เมื่อ 
      1 กรกฎาคม 2554 

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

-  การอา่นงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อน า IFRS มาใช้ครัง้แรกเพือ่ 
   ผู้ท าผู้สอบบญัชีและผู้ใช้ สมาคมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

ปี 2554 – ปัจจบุนั 
 
 

- ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. จีเอฟพีที  
(ธุรกิจผลติสนิค้าที่ท าจากเนือ้ไก่) 
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ชื่อ-สกุล 
/ต ำแหน่ง 

/วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท 

/ประเภทธุรกิจ 
 -   การบริหารความเสีย่งองค์กร. คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. รุ่นท่ี 15 
- ERM 2016 & ANTI-CORRUPTION MASTERCLASS. ASIA 

BUSINESS CONNECT PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE. 
2017 
- การตลาดแบบบูรณาการในยุค 4.0 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2561 
- กลยุทธ์การวางแผนภาษีเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
ผู้บริหารและพนกังาน. THE WISDOM LEARNING CENTER. 2561 
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เก่ียวกับรายได้จาก
สญัญาที่ท ากบัลกูค้า (TTRS 15) และสญัญาเช่า (TFRS 16) ท่ีมีต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน. รุ่นท่ี 2/2562 
- เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายให้เป็นเร่ืองง่ายอย่างมืออาชีพ. 
ศนูย์พฒันาทรัพยากรมนษุย์.2562 
- บคุลกิภาพ พลงัการพดู และการน าเสนอ ส าหรับพนงัานขาย.ศนูย์พฒันา
ทรัพยากรมนษุย์.2562 
- insight financial management; เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการ
บริหารการเงินอยา่งมืออาชีพ.ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย.2562 

   

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

 
-ไมม่ี- 
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เอกสำรแนบ 5: เอกสำรแนบอ่ืนๆ 
 

 
-ไมม่ี- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


