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ส่ วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “จีเอฟพีที”) จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2524 เริ่ มประกอบธุรกิจชาแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่เพื่อการส่งออก โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
หลัก คือ กลุ่มครอบครัวศิริมงคลเกษม และได้ ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนปั จจุบนั บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (“กลุ่ม
บริ ษัท”) มีการประกอบธุรกิจในด้ านการเกษตร ปศุสตั ว์ และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนื ้อไก่แบบครบวงจร ได้ แก่
กลุม่ ธุรกิจอาหารสัตว์ กลุม่ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ กลุม่ ธุรกิจชาแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่ และกลุม่ ธุรกิจการผลิตอาหารแปรรู ป
จากเนื ้อไก่
นโยบำยธุรกิจ
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจในการเป็ นผู้นาของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรู ปสินค้ าปศุสตั ว์และ
เกษตรอย่างครบวงจร เน้ นความปลอดภัยทางด้ านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้ อนกลับ อีกทังความ
้
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในกำรดำเนินงำนของบริษัท
วิสัยทัศน์ ธุรกิจ
จีเอฟพีที เรามุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก
พันธกิจและกลยุทธ์
พันธกิ จ 7 ประการที่สร้ างขึน้ จากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้ าวสู่ความเป็ นเลิศด้ านการผลิตอาหาร โดยมีการ
กาหนดกลยุทธ์เพื่อการดาเนินงานให้ บรรลุภารกิจที่ตงไว้
ั ้ ดังนี ้
1.

คุณภำพอำหำร : ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมู่ าตรฐานสากล
กลยุทธ์ : คัดสรรวัตถุดิบชันเยี
้ ่ยมสูโ่ รงงานแปรรู ป ควบคุมการผลิตทุกขันตอน
้
เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ

2.

ควำมปลอดภัยอำหำร : เชื่อมัน่ ด้ วยระบบตรวจสอบย้ อนกลับ
กลยุทธ์ : เต็มเปี่ ยมด้ วยความเชื่อมัน่ ด้ วยระบบตรวจสอบย้ อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัย ก่อนส่งถึง
มือผู้บริ โภค

3.

นวัตกรรมอำหำร : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
กลยุทธ์ : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้ อมนาเข้ าเทคโนโลยี ที่ทนั สมัย เพื่อขยายธุรกิจ ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

4.

ควำมพึงพอใจสูงสุด : ใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
กลยุทธ์ : ใส่ใจในความต้ องการของลูกค้ า ควบคู่การนาเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ได้ คุณภาพมาตรฐานสากล
บนพื ้นฐานของราคาที่เป็ นธรรม

5.

สังคมและสิ่งแวดล้ อม : สร้ างจิตสานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
กลยุทธ์ : ปลูกฝั งจิตสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รักษาดุลยภาพและประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ อันนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

6.

บุคลำกรผู้เชี่ยวชำญ : ส่งเสริ มศักยภาพบุคลากรสูค่ วามเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
กลยุทธ์ : ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสูค่ วามเป็ นผู้เชี่ยวชาญ สร้ างความมัน่ คง
ระยะยาวด้ วยการให้ ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับองค์กรสูม่ าตรฐานสากล

7.

พันธมิตรธุรกิจที่ย่ งั ยืน : สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว
กลยุทธ์ : สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี มีความเป็ นธรรม บนรากฐานของความไว้ วางใจ เน้ นการดาเนินธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว
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1.2

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
บริ ษัท จี เอฟพีที จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจการผลิตและจาหน่ายเนื ้อไก่แปรรู ปและผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่ทงในประเทศ
ั้
และต่างประเทศ
2524 : จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทในนาม “บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ (ไทย) จากัด” โดยมีผ้ ถู ือหุ้น 3 ฝ่ ายคือ
1. บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ จากัด (ประเทศไทย)
ถือหุ้นในสัดส่วน 51.00%
2. บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ จากัด (ประเทศนิวซีแลนด์)
ถือหุ้นในสัดส่วน 34.00%
3. บริ ษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (ประเทศลักเซมเบิร์ก) ถือหุ้นในสัดส่วน 15.00%
2528 : ผู้ถือหุ้น 2 ฝ่ าย คือ บริ ษัท เจเนอรัล ฟูดส์ โพลทรี ย์ จากัด (ประเทศนิวซีแลนด์) และ บริ ษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ ้ง
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (ประเทศลักเซมเบิร์ก) ได้ ถอนทุนออกไป โดยผู้ถือหุ้นกลุม่ เครื อ ป.เจริ ญพันธ์ รับซื ้อหุ้นไว้
ทังหมด
้
2530 : ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.70 ล้ านบาท เป็ น 100 ล้ านบาท เพื่อขยายโรงงานและเพิ่มกาลังการผลิต
ในการชาแหละไก่ 6,000 ตัวต่อชัว่ โมง
2532 : ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท เพื่อขยายโรงงานเพิ่มทาให้ มีกาลังการผลิต
ในการชาแหละไก่ 7,200 ตัวต่อชัว่ โมง
: ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ โพลทรี ย์ จากัด ” ในเดือนตุลาคม และเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท จีเอฟพีที
จากัด” ในเดือนธันวาคม
2533 : ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้ านบาท เป็ น 420 ล้ านบาท เพื่อลงทุนซื ้อหุ้น 99.99% ในบริ ษัทย่อย 2
แห่ง เพื่อขยายกิจการให้ ครบวงจรในอุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก่ คือ
1. บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด ดาเนินธุรกิ จฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตและจาหน่ายลูกไก่พันธุ์ไข่
และลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ
2. บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ
2534 : ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด ดาเนินธุรกิจในการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
: ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้ านบาท เป็ น 1,000 ล้ านบาท
: ได้ ลงทุน 65.00% ในบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง คือ บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึง่ ดาเนินธุรกิจในการผลิตอาหารสัตว์
2535 : เริ่ มเข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000 ล้ าน
บาท ทุนเรี ยกชาระแล้ ว 570 ล้ านบาท
2536 : ได้ ลงทุน 49.00% ในบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินธุรกิ จผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็ จรู ปแช่แข็ง โดยร่ วมทุนกับ บริ ษัท คีย์สโตน ฟู้ด คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
จากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 51.00% โดยบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด มีทนุ จดทะเบียน
และเรี ยกชาระแล้ ว 100 ล้ านบาท
2537 : บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด ได้ แปรสภาพจาก “บริ ษัทจากัด” เป็ น “บริ ษัทมหาชนจากัด”
: บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด ได้ แปรสภาพจาก “บริ ษัทจากัด” เป็ น “บริ ษัทมหาชนจากัด”
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2541 : บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ได้ ทาการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2543 : ได้ ทาการเพิ่มทุนเรี ยกชาระแล้ วจาก 570 ล้ านบาท เป็ น 626.91 ล้ านบาท
2545 : ได้ ลงทุนเพิ่มใน บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 65.00% เป็ น 96.50%
2546 : ได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้ านบาท เป็ น 1,400 ล้ านบาท และเพิ่มทุนเรี ยกชาระแล้ วจาก 626.91
ล้ านบาท เป็ น 1,253.82 ล้ านบาท
: ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์
2551 : ได้ ลงทุน 49.00% ในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไก่แปรรู ปและ
ไก่สดแช่แข็งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่ วมทุนกับ บริ ษัท นิชิเร ฟูดส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปน)
ุ่ ซึ่งถือหุ้นใน
สัดส่วน 51.00% โดย บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 1,170
ล้ านบาท
2553 : แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนคงเดิมคือ 1,400
ล้ านบาท แต่จานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้นจากเดิม 140 ล้ านหุ้น เป็ น 1,400 ล้ านหุ้น
2554 : ได้ ลงทุนเพิ่มใน บริ ษัท กรุ งไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 96.50% เป็ น 97.85%
2555 : ได้ ทาการเพิ่มทุน บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุน โดยเพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม
49.00% จานวนรวม 903.56 ล้ านบาท โดย บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยก
ชาระแล้ ว ดังนี ้
- เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,170 เป็ น 1,514 ล้ านบาท (GFPT เพิ่มทุน 168.56 ล้ านบาท)
- เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,514 เป็ น 3,014 ล้ านบาท (GFPT เพิม่ ทุน 735.00 ล้ านบาท)
: ได้ ลงทุนเพิ่มใน บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 97.85% เป็ น 97.86%
2556 : ได้ ลงทุนเพิ่มใน บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 97.86% เป็ น 97.87%
2557 : บริ ษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จากัด (มหาชน) ได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน)
: บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด ขยายฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ทาให้ มีกาลังการผลิตเพิม่ ขึ ้นประมาณ 15 ล้ านตัว
ต่อปี
: ได้ ลงทุนเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 97.87% เป็ น 98.03%
2558 : ได้ ลงทุนเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 98.03% เป็ น 98.06%
2559 : บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด ขยายฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ทาให้ มีกาลังการผลิตเพิม่ ขึ ้นประมาณ 8 แสนตัวต่อปี
: ได้ ลงทุนเพิ่มใน บริษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 98.06% เป็ น 98.10%
2560 : ได้ ทาการเพิ่มทุน บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด จากทุนจดทะเบียน 40 ล้ านบาท เป็ น 160 ล้ านบาท
: บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด ขยายกาลังการผลิตไส้ กรอก และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป ทาให้ มีกาลังการผลิต
รวมอยูท่ ี่ 37,800 ตัน/ปี
: บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ขยายกาลังการผลิตโรงงงานการผลิตอาหารแปรรู ป
ปรุงสุกแห่งใหม่ด้วยกาลังการผลิต 30,000 ตัน/ปี
2561 : บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด ขยายฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ ทาให้ มีกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นประมาณ 11 ล้ านตัว
ต่อปี
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: เริ่ มก่อสร้ างโรงงานแปรรูปเนื ้อไก่และโรงงานอาหารแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่
: ได้ ลงทุนเพิ่มใน บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 98.10% เป็ น 98.26%
2562 : ได้ ลงทุนเพิ่มใน บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) ทาให้ มีสดั ส่วนใหม่จาก 98.26% เป็ น 98.28%
แผนกำรดำเนินงำนในอนำคต
กลุม่ บริ ษัท GFPT มีแผนการขยายธุรกิจแบบ Organic Growth โดยเน้ นการขยายกาลังการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปและ
การเลี ้ยงไก่เนื ้อทังวงจร
้
โดยเป็ นการขยายการผลิตตังแต่
้ ต้นน ้า โดยเริ่ มตังแต่
้ การขยายฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยง
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
โดยในอีก 3-5 ปี ข้างหน้ า บริ ษัท GFPT มีโครงการก่อสร้ างโรงงานแปรรูปอาหารแห่งใหม่ บนพื ้นที่กว่า 700 ไร่ ที่
ตาบลทุง่ ขวาง จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็ นโรงงานแปรรูปเนื ้อไก่ที่มกี าลังการเชือดไก่รวม 150,000 ตัวต่อวัน และโรงงาน
แปรรูปปรุงสุกที่มีกาลังการผลิตรวม 24,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้ องการของผู้บริ โภค และตลาดการส่งออกที่เพิม่ ขึ ้น
เพื่อเป็ นไปตามนโยบายการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นกระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ ภาพดี มีความปลอดภัยทางด้ านอาหาร ได้ ตามมาตรฐานสากล และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม โดยมีการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต รวมถึงมีระบบตรวจสอบย้ อนกลับ มีการเลี ้ยงไก่ที่เป็ นไปตามหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ และมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด
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โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท GFPT”) ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2524 โดยบริ ษัท GFPT ได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัท
มหาชนในปี 2537 ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรี ยกชาระแล้ ว 1,253,821,000 บาท บริ ษัท
GFPT เป็ นบริ ษัทแม่ของกลุม่ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ การชาแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของ
บริ ษัทฯ ได้ แก่ ชิ ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้ จากการชาแหละไก่ จาหน่ายภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ และของลูกค้ า โดยจัดจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาลัง
การผลิตและแปรรู ปเนื ้อไก่สงู สุดที่ 122,000 ตันต่อปี และมีกาลังการผลิตไก่ปรุ งสุกที่ 24,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียงแห่ง
เดียวที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษัท GFPT และบริ ษัทย่อย (“กลุ่มบริ ษัท จี เอฟพีที ”) ประกอบธุรกิ จอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร โดย
ขอบเขตของการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท จีเอฟพีที ครอบคลุมตังแต่
้ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ า
พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ สายธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ สายธุรกิจจาหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจชาแหละและแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
การดาเนินธุรกิจของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัท จีเอฟพีที เป็ นลักษณะต่อเนื่องครบวงจร โดยเริ่ มต้ นตังแต่
้ การลงทุน 98.28%
ในบริ ษัท กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท KT”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 400 ล้ านบาท บริ ษัท KT ดาเนินธุรกิจผลิต
อาหารสัตว์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท KT คืออาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์ นา้
บริ ษัท KT จาหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้ กับบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท MKS, บริ ษัท FKT และบริ ษัท GP
ตลอดจนผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป สาหรับ อาหารสัตว์น ้า บริ ษัท KT จาหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าทัว่ ไป ในปี 2562 บริ ษัท KT มี
กาลังการผลิตรวมทังสิ
้ ้น 1 ล้ านตัน โดยแบ่งเป็ นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น ้า 2 โรง ซึง่ ตังอยู
้ ่
ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีกาลังการผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี และเป็ นโรงงานผลิตอาหารไก่เนื ้อ 1 โรง ตังอยู
้ ่ที่จังหวัด
ชลบุรี มีกาลังการผลิตรวม 512,000 ตันต่อปี สาหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด (“บริ ษัท GP”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 200 ล้ านบาท บริ ษัท
GP ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อเพื่อจาหน่ายให้ กบั บริ ษัท FKT และผู้เลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์
ทัว่ ไป ในปี 2562 บริ ษัท GP มีกาลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เท่ากับ 2.60 ล้ านตัวต่อปี โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 1 ฟาร์ มซึ่ง
ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด (“บริ ษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้ านบาท
บริ ษัท FKT ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ โดยซื ้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจากบริ ษัท GP เพื่อนามาเลี ้ยงและผลิตลูกไก่
พันธุ์เนื ้อ จาหน่ายให้ กบั บริ ษัท MKS ทังหมด
้
ส่วนลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ไข่ บริ ษัท FKT ได้ นาเข้ ามาจากต่างประเทศ เพื่อมา
เลี ้ยงและผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่ จาหน่ายให้ กบั บริ ษัท KT และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่พนั ธุ์ไข่ ในปี 2562 บริ ษัท
FKT มีกาลังการผลิตสาหรับลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อเท่ากับ 124 ล้ านตัวต่อปี ส่วนกาลังการผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่เท่ากับ 3 ล้ านตัวต่อปี
โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจานวน 7 ฟาร์ ม และฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่จานวน 1 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด (“บริ ษัท MKS”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 550 ล้ านบาท
บริ ษัท MKS ดาเนินธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ โดยรับซื ้อลูกไก่เนื ้อทังหมดจากบริ
้
ษัท FKT นามาเลี ้ยงเองจนอายุครบ 41 ถึง
43 วัน แล้ วจาหน่ายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท GFPT และบริ ษัท GFN (บริ ษัทร่วมทุน) ในปี 2562 บริ ษัท MKS มีกาลังการผลิตไก่
เนื ้อรวมเท่ากับ 103 ล้ านตัวต่อปี จากฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อทังหมด
้
13 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
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บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 99.99% ในบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด (“บริ ษัท GFF”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 160 ล้ านบาท บริ ษัท
GFF ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท GFF ได้ แก่ ไส้ กรอก ไก่ยอ และ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปอื่นๆ ซึ่งจาหน่ายภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟ ฟูดส์” โดยจาหน่ายผ่านศูนย์จาหน่าย ตลาดสด และ
ตลาดพ่อค้ าคนกลาง ในปี 2562 บริ ษัท GFF มีกาลังการผลิตรวมเท่ากับ 37,800 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่
จังหวัดสมุทรปราการ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 49.00% ในบริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท McKey”) โดยมีทนุ จด
ทะเบียน 100 ล้ านบาท บริ ษัท McKey ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็ จรู ปแช่แข็งเพื่อส่งออกไป
ต่างประเทศ และมีการจาหน่ายให้ ร้านแมคโดนัลด์ทงภายในประเทศไทยและต่
ั้
างประเทศ โดยในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาลัง
ผลิตรวมเท่ากับ 73,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 3 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี สาหรับผู้ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทางบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ ลงทุน 49.00% ในบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัท GFN”) โดยมีทุนจดทะเบียน
3,014 ล้ า นบาท บริ ษั ท GFN ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ช าแหละและแปรรู ป ผลิต ภัณ ฑ์ จ ากเนื อ้ ไก่ เพื่ อ จ าหน่ า ยในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2562 มีกาลังการผลิตและแปรรู ปเนื ้อไก่สงู สุดที่ 67,000 ตันต่อปี และมีกาลังการผลิตไก่ปรุ งสุกที่
52,000 ตันต่อปี มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี สาหรับผู้ถือหุ้นส่ว นที่เหลือเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งกับทาง
บริ ษัทฯ
1.4

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี -
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
โครงสร้ ำงรำยได้ ตำมงบกำรเงินรวม
รำยได้ แต่ ละสำยธุรกิจ
ของจีเอฟพีทแี ละ
บริษัทย่ อย
ชาแหละไก่และแปรรูปเนื ้อไก่

ดำเนินกำร
โดย
GFPT

อาหารสัตว์
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และ
จาหน่ายลูกไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

%
กำรถือหุ้น

KT

98.28

FKT, GP, MKS

99.99

KT

98.28

GFF

99.99

รวม

2.1

2560
รำยได้
(ล้ ำนบำท)
7,554.13

44.62

2561
รำยได้
(ล้ ำนบำท)
7,545.44

45.33

2562
รำยได้
(ล้ ำนบำท)
7,872.79

46.69

3,379.98

19.97

3,129.01

18.80

3,171.95

18.81

5,167.70

30.53

5,264.13

31.62

5,088.53

30.17

826.66

4.88

708.44

4.25

730.47

4.33

16,928.47

100.00

16,647.02

100.00

16,863.74

100.00

%

%

%

ลักษณะผลิตภัณฑ์

สายธุรกิจชาแหละและแปรรู ปเนือ้ ไก่
สายธุรกิจชาแหละไก่และแปรรู ปเนื ้อไก่ดาเนินการโดยบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ซึ่งเป็ นบริ ษัท
ใหญ่ของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ คือ ชิ ้นส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรู ปปรุ งสุก รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้
จากการชาแหละไก่ โดยมีช่องทางการจัดจาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 52.51 และ
ร้ อยละ 47.49 ตามลาดับ
สภาวะการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1) ตลาดภายในประเทศ
คู่แข่งขันของบริ ษัท ฯ คือผู้ประกอบการโรงชาแหละไก่ในประเทศ ซึ่งบริ ษัท ฯ มีความได้ เปรี ยบเนื่องจาก
บริ ษัทฯ ทาธุรกิจครบวงจร คือตังแต่
้ ผลิตอาหารสัตว์ เลี ้ยงไก่ ชาแหละไก่ และแปรรูปสินค้ า ทาให้ สามารถควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ รวมทังควบคุ
้
มต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย
2) ตลาดต่างประเทศ
คู่แข่งขันของบริ ษัท ฯ คือผู้ผลิตเนื ้อไก่รายใหญ่ข องโลก เช่น สหรัฐอเมริ กา จีน บราซิล และกลุ่มสหภาพ
ยุโรป โดยประเทศไทยจัดเป็ นหนึง่ ในผู้ผลิตเนื ้อไก่รายใหญ่รายหนึง่ และมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่งได้
โดยที่ปริ มาณการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนื ้อไก่ปรุ งสุก ในขณะที่ปริ มาณการส่งออกไก่ สดแช่แข็งมี
สัดส่วนการส่งออกที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากตลาดประเทศญี่ปนได้
ุ่ มีการอนุญาตให้ มีการนาเข้ าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย
หลังจากที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้ หวัดนกได้
การพึง่ พาผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่หรื อน้ อยราย
วัตถุดิบหลักสาคัญที่ใช้ คือไก่เนื ้อ บริ ษัทฯ ต้ องพึ่งพาผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ ม จากัด ซึง่ เป็ นผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อ ในปี 2562 มียอดสัง่ ซื ้อเป็ นจานวน 4,016 ล้ านบาท บริ ษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจจากการพึง่ พาผู้จดั จาหน่ายรายเดียว เนื่องจากบริ ษัทดัง กล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
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สิทธิประโยชน์
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจานวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 2, 31
วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิ ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ รวมทัง้ การได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บ
เครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่
เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบ
กิจการตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

1329(2)/2552

24 เมษายน 2552

ผลิตไก่ชาแหละ

1 กรกฎาคม 2554

30 มิถนุ ายน 2562

1051(3)/2553

18 มกราคม 2553

ผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเนื ้อไก่

15 มกราคม 2554

14 มกราคม 2562

สายธุรกิจอาหารสัตว์
สายธุรกิจอาหารสัตว์ ดาเนินการโดย บริ ษัท กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท KT”) ผลิตภัณฑ์หลักของ
บริ ษัท KT คือ อาหารสัตว์ บกและอาหารสัตว์ นา้ บริ ษัท KT จาหน่ายอาหารสัตว์ บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้ กับบริ ษัท
เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด, บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด, บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด และบริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด
ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ตลอดจนผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป สาหรับอาหารสัตว์น ้า จาหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์น ้าทัว่ ไป
สภาวะการแข่งขันของธุรกิจอาหารสัตว์สาหรับบริ ษัท KT ถือว่าไม่ค่อยรุ นแรงมากนัก เนื่องจากร้ อยละ 70 ขาย
ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ส่วนร้ อยละ 30 ขายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์อิสระทัว่ ไป โดยบริ ษัท KT มีจดุ แข็งที่สาคัญคือ เป็ นบริ ษัท
ที่ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์มานานมากกว่า 36 ปี ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท KT รวมทังได้
้ จดั
ให้ มีนกั วิชาการคอยให้ คาปรึกษา ดูแล การเลี ้ยงสัตว์ ซึง่ ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ข องบริ ษัท KT มากยิ่งขึ ้น
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
ในส่วนของอาหารสัตว์ บริ ษัท KT พึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่ คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด , บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย
จากัด, บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด และบริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ จากัด โดยในปี 2562 มียอดจาหน่ายอาหารไก่เป็ น
จานวนเงิน 5,862 ล้ านบาท บริ ษัท KT คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่จานวน
น้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้น 99.99% และมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งสัตว์ และจาหน่ ายลูกไก่
ซึง่ สามารถแบ่งตามลักษณะการเลี ้ยงได้ 3 ประเภท คือ
1.

ธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
ธุรกิจไก่ปยู่่ าพันธุ์ ดาเนินการโดยบริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด (“บริ ษัท GP”) โดยเริ่ มจากการซื ้อลูกไก่ปยู่่ าพันธุ์
เนื ้อจากต่างประเทศและนามาเลี ้ยงโดยโรงเรื อนระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยง
สัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อแล้ วจาหน่ายลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อ
ให้ กบั บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด และผู้เลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ทวั่ ไปทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้มีการแข่งขันค่อนข้ างต่า เนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการน้ อยรายในประเทศ และ
บริ ษัทดังกล่าวยังเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ซึ่งทาธุรกิจครบวงจร ทาให้ บริ ษัท GP ไม่เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัท
คูแ่ ข่ง
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 11

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัท GP ต้ องพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่เพียงรายเดียว คือ บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย โดยมียอดจาหน่ายลูกไก่พอ่
แม่พนั ธุ์เนื ้อในปี 2562 เป็ นจานวน 121 ล้ านบาท บริ ษัท GP คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึ่งพา
ลูกค้ ารายใหญ่จานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัท GP และบริ ษัท FKT เป็ นบริ ษัทย่อยและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน ประเภท 1.5 กิจการขยายพันธุ์สตั ว์
หรื อเลี ้ยงสัตว์ ในกิ จการผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ เนือ้ จานวน 2 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนและได้ สิท ธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4
และ 34 สิทธิ ประโยชน์ที่ได้ รับ รวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1233(2)/2557

ลงวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อ

วันที่เริ่มมีรายได้
1 ธันวาคม 2557

วันหมดอายุ
30 พฤศจิกายน 2565

61-0732-1-00-1-0

22 มิถนุ ายน 2561

ลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ และลูกไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

2.

ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พนั ธุ์
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ดาเนินการโดยบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด (“บริ ษัท FKT”) โดยซื ้อลูกไก่พอ่
แม่พนั ธุ์เนื ้อจาก บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด และซื ้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่จากต่างประเทศ และนามาเลี ้ยงโดยโรงเรื อนระบบปิ ด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ
เพื่อผลิตลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อและลูกไก่พนั ธุ์ไข่ แล้ วจาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อทังหมดให้
้
กบั บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด และ
บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ จากัด ส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่จาหน่ายให้ กับ บริ ษัท กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และผู้เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่พนั ธุ์ไข่
สภาวะการตลาดของธุ รกิจนี ้มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก แต่เนื่องจากบริ ษัท FKT เป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่ม
บริ ษัท จีเอฟพีที ซึง่ ทาธุรกิจครบวงจร ทาให้ ไม่เกิดสภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัท FKT ต้ องพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 3 ราย คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด, บริ ษัท กรุ งไทย
อาหาร จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด โดยในปี 2562 มียอดจาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อและลูกไก่
พันธุ์ไข่เป็ นจานวน 1,378 ล้ านบาท บริ ษัท FKT คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่
จานวนน้ อยราย เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยและมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท ฟาร์ มกรุงไทย จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตลูกไก่ ประเภท 1.5
กิ จการขยายพันธุ์สตั ว์ หรื อเลี ้ยงสัตว์ จานวน 3 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนและได้ สิทธิ ประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4 และ 34 สิทธิ
ประโยชน์ที่ได้ รับ รวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 12

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

กาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1591(2)/2553

ลงวันที่
8 มิถนุ ายน 2553

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
ผลิตลูกไก่

วันที่เริ่มมีรายได้
22 สิงหาคม 2556

วันหมดอายุ
21 สิงหาคม 2564

1187(2)/2553

24 กุมภาพันธ์ 2553

ผลิตลูกไก่

20 สิงหาคม 2562

19 สิงหาคม 2570

62-0375-1-00-1-0

17 เมษายน 2562

ผลิตลูกไก่

ยังไม่มีรายได้

-

3.

ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ ดาเนินการโดยบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด (“บริ ษัท MKS”) ผลิตภัณฑ์หลักของ
บริ ษัท MKS คือ ไก่เนื ้อ โดยมีวตั ถุดิบหลักคือ ลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ ซื ้อจากบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด และอาหารไก่ ซื ้อจาก
บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) ส่วนวัตถุดิบอื่น เช่น วัคซีน ฯลฯ ซื ้อจากบริ ษัทในประเทศ และนามาดาเนินการเลี ้ยง
ในโรงเรื อนด้ วยระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็ นระบบที่เลี ้ยงสัตว์ในโรงเรื อนปิ ด มีระบบการให้
อาหารและน ้าอัตโนมัติ จนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้ วจึงจาหน่ายให้ กับบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่
สภาวะการตลาดของบริ ษัท MKS แทบจะไม่มีการแข่งขัน เนื่องจากลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัท MKS คือ
บริ ษัท GFPT และบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทฯ
การพึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัท MKS พึง่ พาลูกค้ ารายใหญ่เพียง 2 รายคือ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัท จีเอฟพีที นิ
ชิ เ ร (ประเทศไทย) จ ากัด โดยในปี 2562 มี ย อดจ าหน่า ยไก่ เ นื อ้ เป็ น จ านวน 4,016 ล้ า นบาท และ 4,620 ล้ า นบาท
ตามลาดับ บริ ษั ท MKS คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ การด าเนิ น ธุร กิ จจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่ จานวนน้ อยราย
เนื่องจากบริ ษัทแรกเป็ นบริ ษัทใหญ่และมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน ส่วนบริ ษัทที่สอง เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ รับบั ตรส่งเสริ มการลงทุน ในกิ จการเลี ้ยงไก่เนื อ้
ประเภท 1.5 กิ จการขยายพันธุ์สตั ว์ หรื อเลี ้ยงสัตว์ จานวน 16 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และได้ สิทธิ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4
และ 34 สิทธิ ประโยชน์ที่ได้ รับ รวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่
1341(2)/2552

ลงวันที่
28 เมษายน 2552

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
เลี ้ยงไก่เนื ้อ

วันที่เริ่มมีรายได้
9 มิถนุ ายน 2554

วันหมดอายุ
8 มิถนุ ายน 2562

1470(2)/2552

5 มิถนุ ายน 2552

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

5 มิถนุ ายน 2554

4 มิถนุ ายน 2562

1897(2)/2553

24 สิงหาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

25 ตุลาคม 2554

24 ตุลาคม 2562

1898(2)/2553

24 สิงหาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

30 สิงหาคม 2557

29 สิงหาคม 2565

2108(2)/2553

19 ตุลาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

28 สิงหาคม 2557

27 สิงหาคม 2565

1674(2)/2554

9 มิถนุ ายน 2554

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

23 ธันวาคม 2557

22 ธันวาคม 2565

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 13

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

บัตรส่ งเสริมเลขที่
2084(2)/2557

ลงวันที่
3 กันยายน 2557

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
เลี ้ยงไก่เนื ้อ

วันที่เริ่มมีรายได้
25 กรกฎาคม 2558

วันหมดอายุ
24 กรกฎาคม 2566

2106(2)/2553

19 ตุลาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

23 กุมภาพันธ์ 2559

22 กุมภาพันธ์ 2567

1022(2)/2555

12 มกราคม 2555

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

21 กุมภาพันธ์ 2559

20 กุมภาพันธ์ 2567

2107(2)/2553

19 ตุลาคม 2553

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

7 เมษายน 2560

6 เมษายน 2568

2085(2)/2557

3 กันยายน 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

10 เมษายน 2560

9 เมษายน 2568

2083(2)/2557

3 กันยายน 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

2086(2)/2557

3 กันยายน 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

30 กรกฎาคม 2561
ยังไม่มีรายได้

29 กรกฎาคม 2569
-

2576(2)/2557

26 ธันวาคม 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

2577(2)/2557

26 ธันวาคม 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

2578(2)/2557

26 ธันวาคม 2557

เลี ้ยงไก่เนื ้อ

ยังไม่มีรายได้

-

สายธุรกิจอาหารแปรรูป
สายธุรกิจอาหารแปรรู ป ดาเนินการโดยบริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด (“บริ ษัท GFF”) ผลิตภัณฑ์หลัก ได้ แก่ ไส้ กรอกไก่
ไก่ยอ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ซึง่ ผลิตภัณฑ์จะอยูภ่ ายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จีเอฟฟูดส์” ตลาดที่สาคัญของธุรกิจนี ้คือ
ศูนย์จาหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้ าคนกลาง
บริ ษัท GFF เผชิญกับสภาวะแข่งขันค่อนข้ างรุนแรง เนื่องจากมีผ้ ผู ลิตในอุตสาหกรรมเดียวกันจานวนมาก ซึง่ บริ ษัท
GFF มีคแู่ ข่งที่สาคัญ คือกลุม่ บริ ษัทที่ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็ นหลัก
การพึง่ พาผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่หรื อน้ อยราย
บริ ษัท GFF ต้ องพึ่งพาผู้จดั จาหน่ายเพียงรายเดียวคือ บริ ษัท จีเอฟพี ที จากัด (มหาชน) ในการซื ้อวัตถุดิบหลัก คือ
เนื ้อไก่และชิ ้นส่วนไก่เพื่อนามาผลิตสินค้ า โดยในปี 2562 มียอดการสัง่ ซื ้อเป็ นจานวน 346 ล้ านบาท บริ ษัท GFF คาดว่าจะ
ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึง่ พาผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่เพียงรายเดียว เนื่องจากบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัท
ใหญ่และมีผ้ บู ริ หารกลุม่ เดียวกัน
สิทธิประโยชน์
บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจานวน 1 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน โดยได้ รับ
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31 วรรค 1, วรรค 3, วรรค 4, 34 และ
37 สิทธิ ประโยชน์ ที่ได้ รับ รวมทังการได้
้
รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บเครื่ องจักรตามที่อนุมตั ิ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดังนี ้
บัตรส่ งเสริมเลขที่

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

วันหมดอายุ

60-1254-0-00-1-2

9 พฤศจิกายน 2560

ผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่ง
อาหารโดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

3 มกราคม 2561

2 มกราคม 2569
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การตลาดและการแข่ งขัน
สายธุรกิจชาแหละและแปรรู ปเนือ้ ไก่
(ก )

ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อีกทัง้ มีความได้ เปรี ยบมากกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากบริ ษัท ฯ มีประสบการณ์ มาหลายสิบปี ทางด้ านภาคปศุสตั ว์ ทาให้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นารู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลาย
ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ ามูลค่าเพิ่มเป็ นสาคัญ เนื่องจากต้ นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง
เล็กน้ อย ถ้ าผลิตสินค้ าธรรมดาอาจจะไม่สามารถแข่งขัน กับประเทศอื่นได้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ เน้ นการผลิตไก่แปรรู ปที่ต้องใช้
แรงงานที่มีฝีมือให้ มากขึ ้น ซึ่งประเทศอื่นที่เป็ นคู่แข่งขันยังพัฒนาฝี มือได้ ไม่ทนั หรื อคู่แข่งในบางประเทศมีอตั ราค่าจ้ าง
แรงงานที่สงู ไม่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของกระบวนการผลิตที่ต้ องได้
มาตรฐานสากล มีกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ และควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขันตอนเพื
้
่อให้ สินค้ าของบริ ษัทฯ
ปลอดภัยต่อการบริ โภค มีหน่วยงานในการประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้ าให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อ ผู้บริ โภคและลูกค้ ามีความมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ า ทาให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ยังคงสามารถแข่งขันได้
ในตลาดต่างประเทศ
ลักษณะของลูกค้ า
- ลูกค้ าในประเทศ สามารถแบ่งลักษณะของลูกค้ าในประเทศได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ได้ แก่ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษั ท จี เ อฟพี ที จ ากั ด (มหาชน) รั บ ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นไก่ ที่ เ กิ ด จากการตัด แต่ ง สิ น ค้ า
ต่างประเทศไปจาหน่าย และเพื่อนาไปผลิตไส้ กรอก และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น โดยมีสดั ส่วน
การซื ้อร้ อยละ 7.81 และบริ ษัทร่วมที่ซื ้อชิ ้นส่วนไก่เพื่อนาไปผลิตสินค้ าจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ า
ทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
จากัด มีสดั ส่วนการซื ้อคิดเป็ นร้ อยละ 47.51 และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) มี
สัดส่วนการซื ้อคิดเป็ นร้ อยละ 1.02 และบริ ษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกันมีสดั ส่วนการซื ้อร้ อยละ
0.88 ของยอดขายในประเทศ ตามลาดับ
กลุม่ ที่ 2 กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าแปรรู ปเนื ้อไก่เพื่อการส่งออก ซึ่งลูกค้ ากลุ่มนี ้จะรับซื ้อ
ชิน้ ส่วนไก่ โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 0.02 ของยอดขายภายในประเทศ แล้ วนาไปแปรรู ปเป็ น
อาหารสาเร็ จรูป และกึ่งสาเร็ จรูปเพื่อการส่งออก
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นพ่อค้ าคนกลางรายย่อย ซึ่งจะมารับสินค้ าจากบริ ษัทฯ ทุกวันเพื่อนาไปขาย
ต่อผู้บริ โภคอีกทอดหนึง่ โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 42.76 ของยอดขายภายในประเทศ
- ลูกค้ าต่างประเทศ บริ ษัทฯ ส่งออกเนื ้อไก่ไปยังต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศที่สาคัญ ได้ แก่ ญี่ ปนุ่
ประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป, สิงคโปร์ , มาเลเซีย, จีน, คูเวต และเกาหลีใต้ เป็ นต้ น
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัทฯ คือ กลุม่ ผู้บริ โภคเนื ้อสัตว์ทงในและต่
ั้
างประเทศ
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การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีการจาหน่ายทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า “GFPT” และเครื่ องหมายการค้ าของลูกค้ า มีสดั ส่วนแบ่งเป็ นตลาดภายในประเทศร้ อยละ 52.51 และ
ตลาดต่างประเทศร้ อยละ 47.49
ตลาดภายในประเทศ สินค้ าส่วนใหญ่เป็ นผลพลอยได้ จากการชาแหละไก่ เช่ น โครงไก่ เครื่ องใน ขนไก่
หัวไก่ กระดูก เศษเนือ้ เศษหนัง โดยผู้ซือ้ ส่วนหนึ่งเป็ นพ่อค้ าคนกลาง ซึ่งเข้ ามารั บสินค้ าทุกวันเพื่อนาไปจาหน่ายแก่
ผู้บริ โภคอีกต่อหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็ นสินค้ าคุณภาพระดับส่งออก จาหน่าย ให้ กบั บริ ษัทที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ าแปรรู ปจาก
เนื ้อไก่ โดยส่งออกอีกต่อหนึง่ นอกจากนี ้บริ ษัทย่อยคือ บริ ษัท จีเอฟ ฟูดส์ จากัด เป็ นผู้รับซื ้อเนื ้อไก่เพื่อนาไปผลิตไส้ กรอก
ส่วนบริ ษัทร่วมคือ บริ ษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด จะนาไปผลิตเป็ นไก่ทอด เบอร์ เกอร์ ไก่ และ นักเก็ต
เป็ นต้ น
ตลาดต่างประเทศ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ติดต่อขายสินค้ าโดยตรงกับลูกค้ า ซึง่ ผู้นาเข้ ารายใหญ่
คือ ประเทศญี่ปนและกลุ
ุ่
ม่ ประเทศในสหภาพยุโรป
(ข )

สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
การแข่งขันภายในประเทศ ผู้ประกอบการโรงชาแหละไก่ในประเทศโดยส่วนใหญ่ มักอยู่ในลักษณะที่ครบ
วงจร คือมีธุรกิจอาหารสัตว์ ผลิตลูกไก่ และฟาร์ มเลี ้ยงไก่เป็ นของตนเอง
สาหรับการแข่งขันของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) เมื่อเปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งขันรายอื่นภายในประเทศ
จัดได้ ว่าอยูใ่ นระดับแนวหน้ ารายหนึ่ง และมีธุรกิจครบวงจร คือ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ โรงชาแหละและแปรรูป
เนื ้อไก่ การที่บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่งในบริ ษัทที่ครบวงจรย่อมจะได้ เปรี ยบในการแข่งขันทังในด้
้ านการ
ควบคุมคุณภาพ ความสามารถในการหาเนือ้ ไก่ป้อนเข้ าโรงชาแหละ เนื่องจากมีฟาร์ มเลี ้ยงของตนเอง ตลอดจนการ
ปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ใ ห้ ทัน สมัย และสามารถก าหนดปริ ม าณให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ องการของตลาดได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ คู่แข่งที่สาคัญในการส่งออกเนื ้อไก่ ปรุ งสุกประกอบด้ วย บราซิล จีน และ
สหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดส่งออกขึ ้นอยู่กบั ความได้ เปรี ยบของผู้สง่ ออกในแต่ละประเทศ เช่น ต้ นทุนของ
สินค้ า ค่าระวาง คุณภาพของสินค้ า ซึ่งประเทศไทยนับได้ ว่ามีความได้ เปรี ยบในเรื่ องต้ นทุนการผลิต คุณภาพ ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการพิจารณารู ปแบบของสินค้ าให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า ทาให้ ไทยสามารถขยายตลาดส่งออก
เพิ่มขึ ้นทุกปี
(ค)

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
สถานการณ์ ในปี 2562

ภาวะการผลิต
ในปี 2562 ประเทศผู้นาในการผลิตไก่เนื ้อส่วนใหญ่สามารถขยายการผลิตเพิ่มขึ ้น โดยเป็ นผลเนื่องมาจาก
ความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ที่เพิ่มขึ ้นทดแทนเนื ้อสัตว์ประเภทอื่น เนื่องจากเนื ้อไก่เป็ นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูก
และมีไขมันต่ากว่า ประกอบกับความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่ในประเทศจีนที่เพิ่มขึ ้น เพื่อทดแทนเนื ้อสุกรที่มีปัญหาโรค
ระบาดจนอุปทานลดลงเป็ นจานวนมาก นอกจากนันความต้
้
องการบริ โภคที่ยงั ขยายตัวได้ ดีในประเทศอินเดียและกลุม่
สหภาพยุโรปก็ เป็ นปั จจัยผลักดันให้ กลุ่มประเทศเหล่านัน้ เพิ่มการผลิตมากขึ ้น และยังทาให้ เกิดความต้ องการนาเข้ า
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อจากต่างประเทศด้ วย
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ในปี 2562 ปริ มาณผลผลิตไก่เนื ้อรวมของโลกมีประมาณ 99.571 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 4.19
โดยสหรั ฐ อเมริ ก ายัง คงเป็ น ประเทศผู้ผลิตไก่ เ นื อ้ รายใหญ่ ที่สุด ของโลก ตามมาด้ วย จี น บราซิ ล และสหภาพยุโรป
ตามลาดับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาผลิตไก่เนื ้อในปี 2562 ได้ ประมาณ 19.821 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 2.39
ในขณะที่จีนซึง่ เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่อนั ดับ 2 มีปริ มาณผลผลิตไก่เนื ้อราว 13.801 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 17.95
ส่วนบราซิลซึง่ เป็ นผู้ผลิตอันดับรองลงมาผลิตไก่เนื ้อได้ ประมาณ 13.641 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 2.10 ในขณะ
ที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็ น ผู้ผลิต รายใหญ่ อันดับ 4 นัน้ ผลิต ได้ เพิ่มขึน้ จากปี 2561 ร้ อยละ 1.63 คือ ผลิตได้
ประมาณ 12.461 ล้ านตัน

ปริ มาณการผลิตไก่เนื ้อของไทยในปี 2562 มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากปี 2561 โดยคาดว่าปริ มาณการเลี ้ยงไก่
เนื ้อจะมีประมาณ 1,684.262 ล้ านตัว คิดเป็ นปริ มาณผลผลิต 2.492 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ราวร้ อยละ 5.63 ปริ มาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ ้นนี ้ส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นทังจากตลาดภายในประเทศและตลาดต่
้
างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้ องการจากประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ ้นมาก เพื่อบริ โภคทดแทนเนื ้อสุกรที่ประสบปั ญหาโรคระบาด
ร้ ายแรง ประกอบกับการที่ประเทศไทยปลอดจากการระบาดไข้ หวัดนกทาให้ ตลาดส่งออกขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่อง
ภาวะการตลาด
การส่ งออก
การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ของไทยในปี 2562 มีปริ มาณรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 954,0103 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี
2561 ร้ อยละ 6.93 และคิดเป็ นมูลค่าการส่งออกรวมราว 111,5403 ล้ านบาท อัตราการเพิ่มขึ ้นนี ้สูงขึ ้นไม่มากเมื่อเทียบกับ
อัตราเพิ่มร้ อยละ 11.33 ในปี 2561 เนื่องจากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง ในขณะที่การส่งออกไปญี่ ปุ่นลดลง
เล็กน้ อย โดยส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินบาทซึง่ ทาให้ ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของเนื ้อไก่จากประเทศไทย
ลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเช่น บราซิล นอกจากนันความไม่
้
แน่นอนจากผลของการที่องั กฤษจะออกจากสหภาพยุโรป
(BREXIT) ก็กระทบต่อการส่งออกไปยังตลาดสาคัญแห่งนันด้
้ วย
USDA Publications ; Livestock and Poultry: World Markets and Trade October 10, 2019
รานงานสถานการณ์สินค้ าเกษตรที่สาคัญและแนวโน้ มปี 2563, สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร สาสนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ;
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/trend2563-Final-Download.pdf
3
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ; http://www.thaipoultry.org/welcome.php?p=exportStatic
1
2
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ในด้ านของตลาดส่งออกนัน้ ญี่ปนเป็
ุ่ นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ เนื ้อไก่ที่สาคัญที่สดุ โดยในปี 2562 ประเทศ
ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ เนื ้อไก่ไปยังญี่ปนประมาณ
ุ่
437,8193 ตัน ซึ่งลดลงเล็กน้ อยประมาณร้ อยละ 0.58 เมื่อเทียบกับปี ที่
ผ่านมา ส่วนตลาดสหภาพยุโรปซึ่งเป็ นตลาดอันดับ 2 ของไทยนัน้ การส่งออกในปี 2562 มีปริ มาณราว 320,4663 ตัน ซึ่ง
ลดลงจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 2.26 ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจากการที่สหภาพยุโรปยังไม่ขยายโควตาการนาเข้ าให้ กบั ประเทศไทย
และการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นจากประเทศยุโรปตะวันออก
นอกจากตลาดหลักทัง้ 2 แล้ ว การส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เช่น จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และแคนาดา
เป็ นต้ น มีปริ มาณการส่งออกในปี 2562 ประมาณ 195,7253 ตัน เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 57.94 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้
เนื่องจากการยอมรับในมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยและความเชื่อมัน่ ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากไข้ หวัดนก
นอกจากนัน้ การขยายตัวเพิ่มขึ ้นของการส่งออกไปประเทศจีนซึ่งมีความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่ทดแทนเนื ้อสุกรที่อปุ ทาน
ลดลงไปมากจากโรคระบาดก็มีสว่ นสาคัญทาให้ ตลาดส่งออกนอกเหนือจากญี่ปนและสหภาพยุ
ุ่
โรปเติบโตได้ คอ่ นข้ างมาก
ตลาดในประเทศ
แม้ วา่ อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จะไม่สงู มากนัก ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นจากผลของการ
ที่ราคาสินค้ าเกษตรซึง่ เป็ นรายได้ ของคนส่วนใหญ่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวเท่าที่ควร แต่ปริ มาณความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อ
ในประเทศก็ยงั สามารถปรับสูงขึ ้นได้ โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีการบริ โภคผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ในประเทศประมาณ 1.592
ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 4.75
ปริ มาณความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ในประเทศที่ยงั เพิ่มขึ ้นนี ้ ส่วนหนึง่ มีสาเหตุเนื่องมาจากการที่
ราคาเนื ้อไก่ไม่สงู มากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะเนื ้อสุกร นอกจากนันความใส่
้
ใจในสุขภาพของ
ผู้บ ริ โภคจ านวนมากทาให้ มีแ นวโน้ มว่าจะเลือ กสรรบริ โภคอาหารประเภทเนื อ้ สัตว์ ที่ มีไขมันต่ า เช่ น เนื อ้ ไก่ มากขึน้
ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดซึ่งส่วนหนึ่งต้ องใช้ ผลิตภัณฑ์ เนื ้อไก่เป็ นวัตถุดิบ และการเติบโตของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวก็มีสว่ นช่วยทาให้ ปริ มาณความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ ้นในอัตราที่นา่ พอใจ
เปรียบเทียบมูลค่ ำกำรส่ งออก (2551 – 2563F)

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2562 เป็ นค่าประมาณการ
ปี 2563 เป็ นค่าพยากรณ์
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แนวโน้ มปี 2563
ภาวะการผลิต
ปริ มาณการผลิตไก่เนื ้อของไทยในปี 2563 มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากปี 2562 โดยคาดว่าปริ มาณการเลี ้ยงไก่
เนื ้อจะมีประมาณ 1,801.802 ล้ านตัว คิดเป็ นปริ มาณผลผลิต 2.702 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 ร้ อยละ 6.98 เนื่องจาก
การคาดการณ์ ว่าภาวะเศรษฐกิ จไทยและเศรษฐกิ จโลกมีแนวโน้ มจะเติบ โตดีขึน้ เล็กน้ อยจากปี ก่อ น การเติบโตทาง
เศรษฐกิจแม้ จะไม่สงู มากนักก็เพียงพอจะทาให้ การบริ โภคทังภายในและต่
้
างประเทศขยายตัวได้ พอสมควร นอกจากนัน้
ศักยภาพการแข่งขันที่สงู ของผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยในตลาดต่างประเทศก็น่าจะทาให้ สามารถส่งออกได้ ดีขึ ้นด้ วย
อย่างไรก็ตาม มีอปุ สรรคและความเสีย่ งหลายประการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการผลิตและทาให้ ผลผลิตลดลงต่ากว่า
ที่คาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาการแข่งขันและกีดกันทางการค้ าในตลาดต่างประเทศ นอกจากนันการที
้
่เศรษฐกิจ
ภายในอาจไม่มีเสถียรภาพเพียงพอและการแข็งค่าของเงินบาทก็อาจก่อให้ เ กิดผลทางลบต่ออุตสาหกรรมการเลี ้ยงไก่เนื ้อ
ได้
ภาวะการตลาด
การคาดการณ์วา่ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563 จะสามารถขยายตัวได้ ดีกว่าปี 2562 แม้ วา่ จะ
ไม่สงู นัก แต่ก็นา่ ที่จะทาให้ ตลาดของผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ภายในประเทศสามารถเติบโตขึ ้นได้ พอสมควร ทังนี
้ ้ เพราะโดยปกติ
แล้ วผลิตภัณฑ์ เนื ้อไก่จะเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สดุ สาหรับผู้บริ โภคที่ต้องการอาหารที่มีคณ
ุ ค่าและราคาเหมาะสมกับค่า
ครองชีพ นอกจากนันการขยายตั
้
วของการท่องเที่ยว ซึ่งได้ มีการส่งเสริ มอย่างจริ งจังและต่อเนื่องก็ทาให้ เกิดความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์ เนื ้อไก่แปรรู ปประเภทต่างๆ มากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้ คาดว่าการบริ โภคภายในประเทศในปี 2563 จะมีปริ มาณราว
2
1.70 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากจากปี 2562 ประมาณร้ อยละ 8.34
ส่วนในด้ านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนื ้อในปี 2563 นัน้ ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ ตอ่ เนื่อง โดย
คาดหมายว่าปริ มาณส่งออกจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.72 จาก 954,0103 ตันในปี 2562 เป็ นประมาณ 980,0003 ตัน ในปี 2563
ปั จจัยเกื ้อหนุนให้ การส่งออกยังคงมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ต่อไปก็คือ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดหมายว่าจะมีเสถียรภาพมาก
ขึ ้น นอกจากนันการที
้
่ผลิตภัณฑ์ เนื ้อไก่จากประเทศไทยได้ รับความเชื่อถือในเรื่ องความปลอดภัยด้ านอาหารก็ช่วยทาให้
ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ และได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ในปี 2563 จะขยายตัวได้ จริ งเพียงใดนัน้ ขึ ้นกับปั จจัยหลายประการที่
อาจส่งผลทังทางบวกและทางลบต่
้
อการขยายตัวนี ้ ได้ แก่
ปั จจัยทางบวก
• การที่ผ้ เู ลี ้ยงไก่ในจีนขยายการผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการจนต้ องนาเข้ าผลิตภัณฑ์ เนื ้อไก่จาก
ประเทศไทยเพิ่มขึ ้นมากในปี 2562 นอกจากจะทาให้ โอกาสการส่งออกผลิตภัณฑ์ เนื ้อไก่ของไทยแจ่มใสขึ ้นแล้ ว ยังทาให้
หมดความกังวลเรื่ องการแข่งขันจากจีนอีกด้ วย
• ถ้ าหากการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) เป็ นไปได้ ด้วยดี จะช่วยให้ การส่งออกไก่แปรรูป
ของไทยซึ่งถูกจากัดโดยโควตาของสหภาพยุโรปสามารถส่งออกไปยังอังกฤษได้ โดยไม่ถกู จากัดด้ วยโควตาของสหภาพ
ยุโรป และยังทาให้ ไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศอื่นในสหภาพยุโรปภายใต้ โควตาได้ เพิ่มขึ ้นด้ วย
• นโยบายด้ านการนาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของรัฐบาลที่คอ่ นข้ างชัดเจนและไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก
ช่วยให้ ผ้ ทู าธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครบวงจรสามารถคาดการณ์และวางแผนเกี่ยวกับต้ นทุนการ
ผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
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ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการระบาดของไข้ หวัดนก และระบบการผลิตเพื่อส่งออกของไทย
ที่มีมาตรฐานสูง ตลอดจนความสามารถของผู้สง่ ออกไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื ้อไก่ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้บริ โภคในต่างประเทศ นอกจากจะทาให้ ผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่จากประเทศไทยได้ รับการยอมรับทังในตลาดญี
้
่ปนุ่
และสหภาพยุโรปซึง่ เป็ นตลาดสาคัญและมีอานาจซื ้อสูงแล้ ว ยังทาให้ ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายการส่งออกไปยัง
ตลาดอื่นๆ ได้ ดีอีกด้ วย
•

ปั จจัยทางลบ
• ค่าเงินบาทที่มแี นวโน้ มแข็งค่าขึ ้นต่อเนื่องในปี 2563 และต้ นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่เพิ่มสูงขึ ้นจาก
การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้ าง ทาให้ ความได้ เปรี ยบในการส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับประเทศคูแ่ ข่ง
• การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ อาจส่งผลทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปซึง่
เป็ นตลาดหลักของเนื ้อไก่ของไทยได้ เพราะการเจรจาเพื่อให้ สหภาพยุโรปเพิ่มโควตานาเข้ าไก่ปรุงสุกจากประเทศไทยยังไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงที่แน่นอนได้ ทาให้ เป็ นข้ อจากัดสาคัญต่อการขยายการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
• การแข่งขันจากประเทศที่มีศกั ยภาพการแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บราซิล เวียดนาม และโปแลนด์
เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่จากประเทศไทย
• การที่ยงั คงตรวจพบการระบาดของไข้ หวัดนกในประเทศต่างๆ เป็ นครัง้ คราว แม้ จะยังไม่เกิดปั ญหานี ้ใน
ประเทศไทยก็ตาม แต่ก็เป็ นความเสีย่ งที่ทกุ ฝ่ ายทังภาครั
้
ฐและเอกชนจะต้ องเฝ้าระวังอย่างเข้ มงวด
• ภาวะโลกร้ อนที่ทาให้ มีโอกาสจะเกิดภัยแล้ งขึ ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิต
วัตถุดิบอาหารสัตว์สาคัญ อาจส่งผลให้ ผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง ทาให้ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และต้ นทุนอาหาร
สัตว์ต้องปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ จะทาให้ ต้นทุนการเลี ้ยงไก่เนื ้อต้ องเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
สัดส่ วนการส่ งออกผลิตภัณฑ์ เนือ้ ไก่ ของไทยในตลาดต่ างประเทศ เปรียบเทียบระหว่ างปี 2561-2563
2561
2562 (E)
2563 (F)
ตลำด
ปริมำณ
สัดส่ วน
ปริมำณ
สัดส่ วน
ปริมำณ
สัดส่ วน
(ตัน)
(ร้ อยละ)
(ตัน)
(ร้ อยละ)
(ตัน)
(ร้ อยละ)
ญี่ปนุ่
440,366
49.36
437,819
45.89
440,000
44.90
สหภาพยุโรป
327,868
36.75
320,466
33.59
324,000
33.06
อื่น ๆ
123,920
13.89
195,725
20.52
216,000
22.04
รวม
892,154
100.00
954,010
100.00
980,000
100.00
ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2562 เป็ นค่าประมาณการ
ปี 2563 เป็ นค่าพยากรณ์
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ปริมาณและมูลค่ าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ เนือ้ ไก่ ของไทย
ปริ มาณ: ตัน
มูลค่า: ล้ านบาท

ปี
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562 (E)
2563 (F)

ไก่ สดแช่ แข็ง
ปริมำณ
มูลค่ ำ
26,137
1,725
96
6
2,662
97
11,052
522
14,367
862
18,260
1,242
17,054
1,147
27,258
1,881
89,411
6,491
89,092
7,776
154,759
15,653
215,045
19,655
240,123
21,341
252,666
24,084
325,312
30,768
353,328
29,423
360,000
34,000

ไก่ แปรรูป
ปริมำณ
มูลค่ ำ
191,739
22,408
265,023
30,478
294,295
35,742
322,471
36,791
387,127
54,567
378,809
51,492
418,005
53,805
435,267
60,290
462,951
64,394
436,590
63,168
424,707
63,324
466,028
69,259
502,846
74,534
548,705
78,489
566,842
78,397
600,682
82,117
620,000
86,000

รวม
ปริมำณ
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

มูลค่ ำ
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: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
หมายเหตุ: ปี 2562 เป็ นค่าประมาณการ
ปี 2563 เป็ นค่าพยากรณ์

ปี
2558
2559
2560
2561
2562*
2563**

ปริมำณกำรผลิตและกำรบริโภคเนือ้ ไก่ ภำยในประเทศไทย
ผลผลิต
ผลผลิต
เปลี่ยนแปลง
บริโภค
(ล้ ำนตัว)
(ตัน)
(ร้ อยละ)
(ตัน)
1,361.91
1,884,010
5.48
1,262,236
1,460.67
1,990,162
5.63
1,300,053
1,433.09
2,027,529
1.88
1,269,159
1,594.47
2,356,121
16.21
1,516,693
1,684.26
2,488,795
5.63
1,588,795
1,801.80
2,696,468
8.34
1,696,468

เปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
1.75
3.00
(2.38)
19.50
4.75
6.78

ที่มา: รายงานสถานการณ์สินค้ าเกษตรที่สาคัญและแนวโน้ ม ปี 2563, สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: ปี 2562* เป็ นค่าประมาณการ
ปี 2563** เป็ นค่าพยากรณ์
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
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สายธุรกิจอาหารสัตว์
(ก )

ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท KT นัน้ บริ ษัท KT ได้ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ อีกทังมี
้ ความได้ เปรี ยบมากกว่าคู่แข่งขัน เนื่องจากบริ ษัท KT มีประสบการณ์ด้านปศุสตั ว์มายาวนานมากกว่า
36 ปี จึงได้ มีการพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลาย ตามที่ลกู ค้ าต้ องการและเป็ นที่ยอมรับ
ของลูกค้ า นอกจากนี ้ ยังให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่ องของกระบวนการผลิตที่ต้องได้ มาตรฐานสากลและใส่ใจในเรื่ อง
คุณภาพ รวมถึงมีต้นทุนการผลิตที่ต่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน มีกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ เป็ น
เครื่ องมือช่วยควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขันตอนเพื
้
่อให้ สินค้ าของบริ ษัท KT ปลอดภัยต่อการบริ โภค มีหน่วยงานใน
การประสานงานและติดตามควบคุมการขนส่งและจัดเก็บสินค้ าให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคและลูกค้ ามีความ
มัน่ ใจในคุณภาพสินค้ าของบริ ษัท KT นอกจากนี ้ ด้ วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท เป็ นธุรกิจแบบครบวงจร คือ
มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ มปู่ ย่าพันธุ์ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ฟาร์ มผลิตลูกไก่เนื ้อ ฟาร์ มผลิตไก่เนื ้อ และโรงชาแหละไก่
และแปรรู ปเนื ้อไก่ จึงถือเป็ นกลยุทธ์ สาคัญที่ทาให้ บริ ษัท KT มีความโดดเด่น เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ แก่ผลิตภัณฑ์มาก
ยิ่งขึ ้น
ลักษณะของลูกค้ า สามารถแบ่งได้ 2 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เนื่องจากมีผ้ บู ริ หารกลุ่มเดียวกัน ได้ แก่ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.
ฟาร์ ม จากัด, บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด , บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด และ บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์
อาหารสัตว์ จากัด ซึง่ รับซื ้อเฉพาะอาหารไก่
กลุม่ ที่ 2 ลูกค้ าผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไป ทังสั
้ ตว์บกและสัตว์น ้า
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ร้ อยละ 70 คือ กลุม่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และร้ อยละ 30 คือ กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์ทวั่ ไปทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษัท KT จาหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท KT ส่วนช่องทางการ
จาหน่าย บริ ษัท KT จาหน่ายให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและเกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์โดยตรง และจาหน่ายให้ กบั บริ ษัทที่เป็ น
พ่อค้ า คนกลางเพื่อนาไปจาหน่ายให้ กบั ผู้เลี ้ยงสัตว์อีกทอดหนึง่
(ข)

สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ มีผ้ ปู ระกอบการโดยรวมมากกว่า 60 รายซึ่งถือว่ามีสภาพการ
แข่งขันค่อนข้ างรุนแรง แต่ด้วยประสบการณ์อนั ยาวนานและคุณภาพของสินค้ าเป็ นที่ได้ รับความเชื่อถือจากลูกค้ า จึงถือได้
ว่าบริ ษัท KT มีศกั ยภาพในการแข่งขันค่อนข้ างสูง จัดเป็ นผู้นาระดับแนวหน้ ารายหนึ่งภายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อีก
ทัง้ เมื่อพิจารณาจากรายได้ จากการขายของบริ ษัท KT แล้ ว บริ ษัท KT มีการขายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันประมาณ
70% จึงถือว่าสภาวะการแข่งขันสาหรับ บริ ษัท KT มีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงมากนัก
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
สถานการณ์ ในปี 2562

ภาพรวม
การส่งออกผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ที่เติบโตได้ ดีพอสมควรในปี 2562 ประกอบกับการที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์
สาคัญหลายประเภททรงตัวอยู่ในระดับที่ไม่สงู มากนัก เป็ นผลให้ ธุรกิจอาหารสัตว์ขยายตัวได้ ดีพอสมควร อย่ างไรก็ตาม
อุปสรรคสาคัญต่อการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์ในปี นี ้ก็คือการที่อตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศยังค่อนข้ างต่า
ซึ่งทาให้ อานาจซื ้อของประชาชนต่าตามไปด้ วย และการที่เศรษฐกิจของประเทศที่เป็ นตลาดส่งออกสาคัญเช่นสหภาพ
ยุโรป และญี่ปนุ่ ยังขยายตัวได้ ไม่มากนัก จึงเป็ นผลให้ ธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยรวมยังเติบโตได้
ไม่มากเท่าที่ควร
ในปี 2562 ความต้ อ งการอาหารสัตว์ ใ นประเทศไทย มี ป ริ มาณรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 20,432,9414 ตัน
เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ประมาณร้ อยละ 2.55 โดยธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ที่มีความต้ องการอาหารสัตว์สงู สุดก็คือการเลี ้ยงไก่เนื ้อ
ซึ่งมีความต้ องการอาหารสัตว์คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.40 ของความต้ องการรวม รองลงไปคือธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนและ
ไก่ไข่ ซึง่ มีความต้ องการอาหารสัตว์คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.15 และร้ อยละ 11.11 ของความต้ องการอาหารสัตว์ทงสิ
ั ้ ้นใน
ปี 2562 ตามลาดับ เนื่องจากธุรกิจทัง้ 3 นี ้มีความต้ องการรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนเกินกว่าร้ อยละ 70 ของความต้ องการ
อาหารสัตว์ทงหมด
ั้
การเติบโตของธุรกิจเหล่านี ้จึงเป็ นแรงผลักดันสาคัญที่นาไปสูค่ วามก้ าวหน้ าของธุรกิจการผลิตอาหาร
สัตว์ด้วย แต่ในทางกลับกันถ้ าธุรกิจเหล่านี ้ประสบปั ญหา ก็จะทาให้ ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ต้องเผชิญกับปั ญหาเช่นกัน
โดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
ความต้ องการอาหารสัตว์ของธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อในปี 2562 มีประมาณ 7,234.0134 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี
2561 ร้ อยละ 10.68 ในขณะที่ธุรกิจที่มีความต้ องการอาหารสัตว์มากเป็ นอันดับสองและสามคือ การเลี ้ยงสุกรขุนและการ
เลี ้ยงไก่ไข่ มีความต้ องการอาหารสัตว์ประมาณ 5,548,5004 ตันและ 2,270,5944 ตัน ลดลงจากปี 2561 ร้ อยละ 1.96 และ
ร้ อยละ 4.51 ตามลาดับ
ความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ สาคัญ
การขยายตัวของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ตามแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ ทาให้ เกิดความ
ต้ องการวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ ้นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็ น
ส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์สว่ นใหญ่ ซึ่งได้ แก่ ข้ าวโพด กากถัว่ เหลืองและปลาป่ น วัตถุดิบเหล่านี ้แม้ ว่าจะสามารถ
ผลิตได้ ภายในประเทศแต่เนื่องจากความต้ องการที่มีเพิ่มมาก ประกอบกับศักยภาพการผลิตที่ค่อนข้ างต่าในการผลิต
วัตถุดิบบางประเภท เช่น ถัว่ เหลืองซึ่งนามาทาเป็ นกากถัว่ เหลือง และปลาป่ นซึ่งวัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่มีโ ปรตีนต่า
กว่าที่ต้องการเพื่อใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ ทาให้ การผลิตไม่สามารถขยายตัวสนองตอบต่อความต้ องการได้ เพียงพอ และ
จาเป็ นต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศเป็ นจานวนมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐบาลซึง่ ผ่อนปรนในการนาเข้ า
และมีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ก็ ช่วยให้ ผ้ ูผลิตอาหารสัตว์วางแผนการผลิตและการนาเข้ าวัตถุดิบได้ อย่าง
เหมาะสม ซึง่ ช่วยป้องกันปั ญหาผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ ในระดับหนึง่

4

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx
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1.

ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์
ความต้ องการข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เพื่อใช้ ในธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทยในปี 2562 มี
ปริ มาณทังสิ
้ ้นประมาณ 8,514,090.704 ตัน สูงขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 3.29 ความต้ องการในระดับนี ้สูงกว่าปริ มาณผลิต
ภายในประเทศซึง่ เฉลีย่ ปี ละ 4.5- 5.0 ล้ านตันทาให้ จาเป็ นต้ องมีการนาเข้ ากว่าแสนตันในปี 2562
เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวโพด การนาเข้ าข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์จากต่างประเทศต้ องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่รัฐบาลกาหนด5 คือ
• การนาเข้ า จากประเทศสมาชิ ก WTO ถ้ า นาเข้ า ในโควต้ า ต้ อ งนาเข้ า โดยองค์ ก ารคลัง สินค้ า
เท่านันโดยมี
้
ปริ มาณโควต้ า 54,700 ตัน และเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 20 แต่ถ้านาเข้ านอกโควต้ าจะเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ
73 บวกค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 180 บาท
การนาเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 0 โดย
ต้ องต้ องนาเข้ าระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 สิงหาคม ของแต่ละปี
•

การนาเข้ าภายใต้ โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสญ
ั ญา (contract farming) กับประเทศเพื่อน
บ้ าน ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้ าพระยา-แม่โขง (ACMECS) เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 0 โดย
กาหนดเวลานาเข้ าระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 สิงหาคม ของแต่ละปี
•

การนาเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)และการนาเข้ าจากญี่ ปนตาม
ุ่
ข้ อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปนุ่ (JTEPA) กาหนดอากรนาเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 0 โดยที่กรณีนาเข้ าจากญี่ปนนั
ุ่ นถ้
้ า
เป็ นการนาเข้ านอกโควตาจะต้ องเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 73
•

การนาเข้ าตามความตกลงการค้ าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ปริ มาณโควตา 10,830.23 ตัน
เสียอากรนาเข้ าในโควตาร้ อยละ 1.33 และให้ องค์การคลังสินค้ าเท่านันเป็
้ นผู้นาเข้ า ส่วนการนาเข้ านอกโควตาทาได้ เสรี ไม่
จากัดปริ มาณและช่วงเวลานาเข้ า แต่ต้องเสียอากรนาเข้ าในอัตราร้ อยละ 65.70
•

การนาเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี อาเซียน-ญี่ ปนุ่ (AJCEP) เสียอากรในโควต้ าร้ อยละ 0 และ
ต้ องเสียอากรนาเข้ าในอัตราร้ อยละ 73 ในกรณีนาเข้ านอกโควต้ า
•

การนาเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนาเข้ าในโควต้ า
ร้ อยละ 0 ส่วนการนาเข้ านอกโควตาต้ องเสียอากรนาเข้ าในอัตราร้ อยละ 73
•

การนาเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทย-ชิลี (TCFTA) เสียอากรนาเข้ าในโควต้ าร้ อยละ 0 ส่วน
การนาเข้ านอกโควตาต้ องเสียอากรนาเข้ าในอัตราร้ อยละ 73
•

การนาเข้ าทัว่ ไปเสียอากรนาเข้ ากิโลกรัมละ 2.75 บาทและค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 1,000
บาท โดยไม่มีการจากัดปริ มาณและช่วงเวลานาเข้ า
•

2.

กากถัว่ เหลือง
ความต้ องการกากถั่ ว เหลื อ งเพื่ อ ใช้ ในธุ ร กิ จ การผลิ ต อาหารสั ต ว์ ใ นปี 2562 มี ป ระมาณ
4
4,893,086.80 ตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ร้ อยละ 2.79 ซึ่งเกินกว่าปริ มาณผลิตกากถัว่ เหลืองภายในประเทศที่เป็ นผลพลอย
คู่มือการนาเข้ าสินค้ าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ปี 2561, กรมการค้ าต่างประเทศ,
http://www.dft.go.th/th-th/ShareDocument1/ArticleId/9361/9361
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ได้ ของอุตสาหกรรมการสกัดน ้ามันถั่วเหลืองเป็ นอันมาก ทาให้ ต้องนาเข้ าจากต่างประเทศ โดยแหล่งนาเข้ าสาคัญคือ
บราซิล อาร์ เจนตินา และสหรัฐอเมริ กา
ในปี 2562 รัฐบาลกาหนดนโยบายนาเข้ ากากถัว่ เหลือง5 ไว้ ดงั นี ้
• การนาเข้ าจากประเทศสมาชิกองค์การการค้ าโลก (WTO) กาหนดโควต้ าให้ ผ้ ม
ู ีสิทธินาเข้ ากาก
ถั่วเหลือง 11 สมาคมตามที่รัฐบาลกาหนด อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และ
สมาคมส่งเสริ มผู้ใช้ วตั ถุดิบอาหารสัตว์ เป็ นต้ นสามารถนาเข้ ากากถัว่ เหลืองจากประเทศสมาชิกองค์การการค้ าโลกได้ โดย
เสียอากรนาเข้ าอัตราร้ อยละ 2 แต่ถ้าเป็ นผู้นาเข้ าที่ไม่ได้ อยูใ่ นกลุม่ ที่ได้ รับสิทธินี ้และนอกโควต้ า ก็จะต้ องเสียอากรขาเข้ า
สูงถึงอัตราร้ อยละ 119 อย่างไรก็ตามผู้ได้ รับสิทธินาเข้ าก็ต้องยอมรับเงื่อนไขด้ วยว่าจะรับซื ้อกากถัว่ เหลืองที่ผลิตจากเมล็ด
ถั่วเหลืองภายในประเทศทังหมดของโรงงานสกั
้
ดน ้ามั นพืชในราคาไม่ต่ากว่าที่ทางการกาหนดโดยต้ องทาสัญญาไว้ กบั
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผูกมัดว่าจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ างต้ น
การนาเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) สามารถทาได้ โดยเสรี ไม่จากัด
ปริ มาณและช่วงเวลานาเข้ า โดยเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 0
•

การนาเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทยนิวซีแลนด์ (TNZCEP) เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 0
•

การนาเข้ าตามข้ อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปนุ่ (JTEPA) การนาเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) และการนาเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทย-ชิลี (TCFTA) กาหนดอากรนาเข้ าใน
โควต้ าร้ อยละ 0 โดยถ้ านาเข้ านอกโควต้ าจะต้ องเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ119
• การนาเข้ าจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 4 กรณีข้างต้ น ทาได้ เสรี ไม่จากัดปริ มาณและช่วงเวลา
การนาเข้ า แต่ก็จะต้ องเสียอากรนาเข้ าสูงขึ ้นเป็ นอัตราร้ อยละ 6 และยังต้ องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษอีกตันละ 2,519 บาท
ด้ วย
•

3.

ปลาป่ น
ในปี 2562 ความต้ องการปลาป่ นเพื่อเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีประมาณ 788,838.304 ตัน เพิ่มขึ ้น
จากปี 2561 ประมาณร้ อยละ 1.45 แต่เนื่องจากปริ มาณผลิตในประเทศไม่เพียงพอจึงจาเป็ นต้ องนาเข้ า โดยที่การนาเข้ า
ปลาป่ นชนิดโปรตีน 60% ขึ ้นไปนันไม่
้ มีเงื่อนไขการจากัดปริ มาณนาเข้ าหรื อกาหนดว่าต้ องนาเข้ าเฉพาะในช่วงเวลาใด แต่
การนาเข้ าปลาป่ นโปรตีนต่ากว่า 60% ต้ องขออนุญาตนาเข้ า โดยอัตราภาษี ขาเข้ าจะแตกต่างตามแหล่งการนาเข้ าดังนี ้
• การนาเข้ าจากประเทศสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) การนาเข้ าตามข้ อตกลงการค้ า
เสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) จะเสียอากรนาเข้ าอัตราร้ อยละ 0
• การนาเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี อาเซียน-จีน และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสียอากร
นาเข้ าร้ อยละ 0
• การนาเข้ าภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 5
• การนาเข้ าตามข้ อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปน
ุ่ (JTEPA) เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 0
• การนาเข้ าตามข้ อตกลงการค้ าเสรี ไทย-ชิลี (TCFTA) เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 2.5
• การนาเข้ าทัว่ ไปถ้ าเป็ นปลาป่ นชนิดโปรตี น 60% ขึ ้นไปเสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 15 ส่วนชนิด
โปรตีนต่ากว่า 60% เสียอากรนาเข้ าร้ อยละ 6
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แนวโน้ มปี 2563
การคาดหมายว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตดีขึ ้นพอสมควรในปี 2563 แม้ จะไม่มากนัก น่าจะทาให้ อุปสงค์ต่อ
ผลิตภัณฑ์ ปศุสตั ว์ เพิ่ม ขึน้ พอสมควร เมื่อประกอบกับการที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ ปศุสตั ว์ ขยายตัวได้ ต่อเนื่อง ก็ ทาให้
คาดหมายได้ วา่ ความต้ องการอาหารสัตว์นา่ จะเติบโตได้ ใกล้ เคียงกับปี 2562
คาดการณ์ ได้ ว่าปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ในปี 2563 จะมีทงสิ
ั ้ ้นราว 20,340,0224 ตัน ซึ่งลดลง
เล็กน้ อยราวร้ อยละ 0.45 จากความต้ องการในปี ก่อนหน้ า ปริ มาณความต้ องการรวมนี ้อาจแยกเป็ นความต้ องการวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่สาคัญได้ ว่า มีความต้ องการปลาป่ นประมาณ 793,531.904 ตัน กากถัว่ เหลือง 4,881,524.204 ตัน ข้ าวโพด
เลี ้ยงสัตว์ 8,517,295.404 ตัน และปลายข้ าว 1,749,797.304 ตัน
ธุรกิจการเลี ้ยงไก่เนื ้อยังคงมีความต้ องการอาหารสัตว์สงู เป็ นอันดับ 1 โดย คาดว่าในปี 2563 จะมีความ
ต้ องการประมาณ 7,306,3534 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 35.92 ของปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ทงหมด
ั้
ส่วนความต้ องการ
4
อาหารสัตว์รองลงไปนันเป็
้ นในธุรกิจการเลี ้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 5,300,100 ตัน และ 2,270,6154
ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 26.06 และร้ อยละ 11.16 ของปริ มาณความต้ องการอาหารสัตว์ทงหมดในปี
ั้
2563 ตามลาดับ
ความต้ อ งการอาหารสัต ว์ ใ นระดับ ดัง กล่า วนี ้ ท าให้ ค าดได้ ว่า จ าเป็ น ต้ อ งน าเข้ า วัต ถุดิ บ อาหารสัต ว์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กากถัว่ เหลือง ปลาป่ น และข้ าวโพด จากต่างประเทศไม่น้อยกว่าในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถ้ าวิเคราะห์
จากแนวโน้ มการกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ของภาครั ฐแล้ ว ก็ คาดหมายได้ ว่ามาตรการ
ดังกล่าวนี ้จะไม่แตกต่างไปจากปี 2562 มากนัก
อาจสรุ ปได้ ว่า ความก้ าวหน้ าและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปของธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ในปี 2563 นัน้
ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่คาดว่าจะมีผลทังทางบวกและทางลบต่
้
อธุรกิจอาหารสัตว์ดงั ต่อไปนี ้
ปั จจัยทำงบวก
• การที่ความต้ องการผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์สาคัญ คือ ไก่เนื ้อยังคงขยายตัวได้ ทงตลาดในประเทศและตลาด
ั้
ส่งออก ประกอบกับประสิทธิภาพในการจัดการกับปั ญหาการระบาดของไข้ หวัดนก ช่วยให้ โอกาสขยายตลาดส่งออกสดใส
ขึ ้นโดยเฉพาะตลาดในกลุม่ สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ จีนและกลุม่ ประเทศอาเซียนซึง่ เป็ นตลาดส่งออกหลักที่สาคัญ การเติบโต
ของการส่งออกนี ้จะช่วยให้ อตุ สาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เติบโตได้ ตอ่ เนื่อง
การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เป็ นเหตุให้ ไม่มี การขยายผลิตแก๊ สโซฮอล์และไบโอดีเซลมาก
ขึ ้นเหมือนในช่วง 7-8 ปี ที่ผ่านมา และทาให้ มีการนาพืชที่เป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ไปผลิตพลังงานทดแทนเหล่านันน้
้ อยลง
จนไม่เกิดความขาดแคลนที่จะทาให้ ราคาสูงขึ ้นมากเหมือนในอดีต
•

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการนาเข้ าวัตถุดบิ อาหารสัตว์ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อช่วยธุรกิจการเลี ้ยง
สัตว์มากยิ่งขึ ้น ทาให้ อตุ สาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ได้ ประโยชน์ตามไปด้ วย
•

ปั จจัยทำงลบ
• ภาวะโลกร้ อนที่ทาให้ มีโอกาสจะเกิ ดภัยแล้ งขึน้ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิต
วัตถุดิบอาหารสัตว์สาคัญ ถ้ าหากเกิดขึ ้นจะส่งผลให้ ผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงทาให้ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และ
ต้ นทุนอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ ้น
• ค่าเงินบาทที่มแี นวโน้ มแข็งค่าขึ ้น อาจมีผลทางลบต่อการส่งออก ซึง่ ถ้ าหากการส่งออกไก่เนื ้อของไทย
ได้ รับผลกระทบย่อมส่งผลถึงธุรกิจอาหารสัตว์อย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
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แม้ วา่ การนาเข้ าวัตถุดิบอาหารสัตว์สาคัญ จะเป็ นไปอย่างเสรี มากขึ ้นแล้ วในปัจจุบนั แต่รัฐบาลก็ยงั คง
กาหนดมาตรการที่เป็ นข้ อจากัดอยูอ่ ีกไม่น้อย ทาให้ ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สงู กว่าทีค่ วรจะเป็ น และส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ตา่ งๆ จากประเทศไทยด้ วย
• อานาจซื ้อของผู้บริ โภคภายในประเทศยังไม่สงู นัก ในขณะที่ตลาดส่งออกหลักของไทย เช่น ญี่ ปนและ
ุ่
สหภาพยุโรปมีการแข่งขันสูง ทาให้ อุปสงค์ ทงภายในและต่
ั้
าง ประเทศต่อผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ประเภทต่างๆ เพิ่มขึ ้นได้ ไม่
มากเท่าที่ควร ซึง่ ย่อมส่งผลทางลบเชื่อมโยงไปถึงอุตสาหกรรมการเลี ้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้
•

ประมาณการความต้ องการอาหารสัตว์ ในประเทศไทย ปี 2561 -2563 (หน่ วย : ตัน)
2561
2562
2563*
ประชากรสัตว์
ปริมาณ
สัดส่ วน
ปริมาณ
สัดส่ วน
ปริมาณ
สัดส่ วน
อาหารสัตว์ (ร้ อยละ) อาหารสัตว์ (ร้ อยละ)
อาหารสัตว์
(ร้ อยละ)
ไก่เนื ้อ
6,535,797
32.80
7,234,013
35.40
7,306,353
35.92
ไก่พอ่ แม่พนั ธุ์
939,456
4.72
907,200
4.44
916,272
4.50
ไก่ไข่เล็กรุ่น
921,801
4.63
794,187
3.89
794,187
3.90
ไก่ไข่ให้ ไข่
2,377,747
11.93
2,270,594
11.11
2,270,615
11.16
ไก่ไข่พอ่ แม่พนั ธุ์
26,800
0.13
22,400
0.11
22,400
0.11
สุกรขุน
5,659,200
28.40
5,548,500
27.15
5,300,100
26.06
สุกรพันธุ์
993,240
4.99
973,710
4.77
930,000
4.57
เป็ ดเนื ้อ
323,652
1.62
331,968
1.62
348,566
1.71
เป็ ดพันธุ์
23,360
0.12
23,934
0.12
25,131
0.12
เป็ ดไข่
273,750
1.37
328,500
1.61
344,925
1.70
โคนม
875,453
4.39
1,023,935
5.01
1,044,413
5.13
กุ้ง
464,000
2.33
464,000
2.27
496,000
2.44
ปลา
510,000
2.56
510,000
2.50
541,059
2.66
รวม
19,924,256
100.00 20,432,941
100.00
20,340,022
100.00
ทีม่ า: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
หมายเหตุ : * ค่าประมาณการ

ประมาณการความต้ องการวัตถุดิบอาหารสัตว์ เปรียบเทียบระหว่ างปี 2561 -2563 (หน่วย:ตัน)
วัตถุดบิ
2561
2562
2563*
ปลาป่ น
777,561.7
788,838.3
793,531.9
กากถัว่ เหลือง
4,760,051.6
4,893,086.8
4,881,524.2
ข้ าวโพด
8,242,790.9
8,514,090.7
8,517,295.4
ปลายข้ าว
1,812,088.2
1,806,228.8
1,749,797.3
ทีม่ า: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
หมายเหตุ : * ค่าประมาณการ
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สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
(ก )

ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
บริ ษัท GP จาหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด และผู้
เลี ้ยงอิสระทัว่ ไปที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยบริ ษัท GP มีความใส่ใจในเรื่ องของ
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ต่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัท GP คือ บริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าทัว่ ไปที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ทงในประเทศ
ั้
และต่างประเทศ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คือ บริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าทัว่ ไปทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษัท GP จัดจาหน่ายลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั บริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด และลูกค้ าอิสระทัว่ ไปทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศโดยตรง ไม่มีการขายผ่านตัวแทนผู้จดั จาหน่าย
(ข )

สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้ มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก ซึ่ง บริ ษัทคูแ่ ข่งยังคงเป็ นกลุม่ เดียวกับกลุม่ บริ ษัทที่
เลี ้ยงไก่เพื่อการส่งออกเป็ นหลัก แต่เนื่องจากบริ ษัท GP ซึ่งอยู่ในกลุม่ บริ ษัทที่มีจุดแข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
และมียอดจาหน่ายลูกไก่ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเป็ นสัดส่วนมากถึงร้ อยละ 48 จึงทาให้ สภาวะการแข่งขันกับบริ ษัทคูแ่ ข่งไม่
รุนแรงมากนัก
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
(ก )

ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
บริ ษัท FKT จาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด และ
บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์ จากัด ส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่จาหน่ายให้ กบั บริ ษัท กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน) และผู้เลี ้ยง
อิสระทัว่ ไปที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่ไข่ โดยบริ ษัท FKT มีความใส่ใจในเรื่ องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการ
ควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ต่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัท FKT คือ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าที่ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คือ บริ ษัททีเ่ กี่ยวข้ องกัน และลูกค้ าผู้เลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษัท FKT จาหน่ายให้ กับลูกค้ า คือ บริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด , บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์ อาหารสัตว์
จากัด, บริ ษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) และ ผู้เลี ้ยงไก่ไข่ทวั่ ไป
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(ข)

สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
สภาวะการตลาดของธุรกิจนี ้ มีการแข่งขันค่อนข้ างมาก ซึ่ง บริ ษัทคูแ่ ข่งยังคงเป็ นกลุม่ เดียวกับกลุม่ บริ ษัทที่
เลี ้ยงไก่เพื่อการส่งออกเป็ นหลัก แต่เนื่องจากบริ ษัท FKT ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ บริ ษัทที่มีจดุ แข็งในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
และมียอดจาหน่ายลูกไก่ทงหมดที
ั้
่ผลิตได้ ให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องทังหมดจึ
้
งทาให้ ไม่เกิดสภาวะการแข่งขัน
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
(ก)

ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
บริ ษัท MKS จาหน่ายไก่เนื ้อทังหมดให้
้
กบั บริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทร่วม
ทุนของบริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นนบริ
ั ้ ษัท MKS มีลกู ค้ าเพียง
2 รายซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนัน้ ภาวะการแข่งขันจึงไม่เกิดขึ ้น และกลยุทธ์ ที่สาคัญคือ การที่บริ ษัท MKS มีความ
ชานาญ และมีประสบการณ์ มาหลายสิบปี ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ า แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัท MKS ได้ มี
ความใส่ใจในเรื่ องของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ า รวมถึงการควบคุมต้ นทุนการผลิตที่ต่าเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบใน
การแข่งขัน
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัท MKS คือบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท MKS คือ บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทร่ วมทุนของบริ ษัทใหญ่ โดยที่ทงั ้ 2 บริ ษัท
รับซื ้อไก่เนื ้อทังหมด
้
ของบริ ษัท MKS ที่ผลิตได้ เพื่อนาไปชาแหละและแปรรูปจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษัท MKS จาหน่ายในประเทศเพียงแห่งเดียว โดยจาหน่ายให้ กบั บริ ษัท จี เอฟพีที จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
(ข )

สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
บริ ษัท MKS ไม่ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม เนื่องจากจาหน่ายไก่เนื ้อทังหมดให้
้
ก ับ
บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัทใหญ่ ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
สายธุรกิจอาหารแปรรูป
(ก )

ลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ในการแข่งขันที่สาคัญ
นโยบายการตังราคาขายผลิ
้
ตภัณฑ์ของบริ ษัท GFF ขึ ้นอยู่กับปั จจัยของภาวะราคาเนื ้อไก่ในประเทศ แต่
เนื่องจากเนื ้อไก่ที่ซื ้อจากบริ ษัท ใหญ่เพียงแห่งเดียว ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถประมาณการต้ นทุน รวมทังสามารถควบคุ
้
ม
คุณภาพของวัตถุดิบได้ โดยมีการเน้ นกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคานึงถึงเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยอย่าง
เข้ มงวด เน้ นการพัฒนาสินค้ าที่ตอบสนองต่อความต้ อ งการของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ อีกทังมี
้ การพัฒนาสินค้ าใหม่เพื่อให้
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สอดคล้ องกับพฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ตลอดจนการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อให้ เข้ าถึง
ผู้บริ โภคมากยิ่งขึ ้น ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถที่จะแข่งขันกับคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
ลักษณะของลูกค้ า แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ลูกค้ าตลาดสด มีลกั ษณะเป็ นพ่อค้ าคนกลางที่จาหน่ายสินค้ าในตลาดสด ( กรุ งเทพ ) เน้ นขาย
ปลีก และขายส่ง ส่วนใหญ่จะมีหน้ าร้ านเป็ นของตนเอง โดยลูกค้ ากลุม่ ดังนี ้จะจัดจาหน่ายให้ กบั
ลูกค้ าทัว่ ไป เช่น สถาบันการศึกษา / เบเกอรี่ / พ่อค้ า แม่ค้ารถเข็นประเภทปิ ง้ ย่าง ฯลฯ
กลุม่ ที่ 2 ลูกค้ าต่างจังหวัด มีลกั ษณะเป็ นพ่อค้ าคนกลาง หรื อ ตัวแทนศูนย์ ลูกค้ ากลุม่ นี ้จะสัง่ สินค้ าจาก
บริ ษัทฯ ในปริ มาณมากๆ โดยจะกระจายสินค้ าไปยังต่างอาเภอหรื อจังหวัดที่ใกล้ เคียง ส่วนจะมี
หน้ าร้ านหรื อไม่มีก็ได้ ลักษณะการขายคล้ ายกับลูกค้ าตลาดสดกรุงเทพ
กลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ ธุรกิจร้ านอาหาร โรงแรม และจัดเลี ้ยง เน้ นการซื ้อผลิตภัณฑ์ไปปรุงและจาหน่ายต่อ
ทังนี
้ ้ได้ เพิ่มรูปแบบการบริ การเพิม่ เติม โดยมีรถมอเตอร์ ไซค์ Delivery ให้ กบั สาขา โดยเริ่ มที่สาขา
วัดสนเป็ นที่แรก
กลุม่ ที่ 4 เป็ นกลุม่ ธุรกิจอุตสาหกรรม ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปแปรรู ปและจาหน่าย โดยซื ้อในปริ มาณมาก
เน้ นคุณภาพมาตรฐานเป็ นหลัก
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ หลักทัง้ 4 กลุม่ จะเน้ นไปที่ผ้ บู ริ โภคทุกประเภท เช่น กลุม่ นักเรี ยน / แม่บ้าน / คนทางาน ฯลฯ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
นอกจากช่องทางการขายในกลุ่มที่ 1 ( ตลาดสด ) กลุ่มที่ 2 ( ต่างจังหวัด ) กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ทาง
บริ ษัท ฯ ยังตังศู
้ นย์จาหน่ายสินค้ า ที่เป็ นของบริ ษัทจีเอฟ ฟูดส์ เอง โดยไม่ผ่านกลุม่ ต่างๆ อีก 14 ศูนย์ แบ่งตามภูมิภาค /
กรุงเทพ เช่น
ภาคเหนือ ลาปาง / ตาก / พิษณุโลก / นครสวรรค์
ภาคใต้
สุราษฎร์ ธานี / หาดใหญ่ / ภูเก็ต
ภาคอีสาน อุบลราชธานี / อุดรธานี / บุรีรัมย์
ภาคกลาง นครปฐม / เพชรบุรี
กรุงเทพ
สาขาพระราม 2 / สาขาวัดสน - ประชาอุทิศ
(ข )

สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่ เช่น ไส้ กรอก ฯลฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเนื ้อสัตว์ ซึง่ นิยมบริ โภคกัน
มาก เนื่องจากเป็ นอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโปรตีนสูง มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการบริ โภค ตลาดหลัก ทัว่ ไปจะเป็ น
ตลาดภายในประเทศ อีกทังความต้
้
องการบริ โภคมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและการดาเนินชีวติ
ของผู้บริ โภค ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการในธุรกิจอาหารแปรรู ปส่งผลให้ ธุรกิจผลิตอาหารแปรรู ปพร้ อมรับประทานขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว จึงเกิดภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูงขึ ้น
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การจัดหาผลิตภัณฑ์

สายธุรกิจชาแหละและแปรรูปเนือ้ ไก่
วัตถุดิบไก่เนื ้อทังหมดซื
้
้อมาจากบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย โดยที่บริ ษัทฯ มีโรงงานชาแหละ
ไก่เพียง 1 แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตเท่ากับ 146,000 ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมธุรกิจชาแหละไก่นี ้ ไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมมากนัก แต่เนื่องจากการชาแหละไก่จะมี
ของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อน
แล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสู่แหล่งนา้ สาธารณะ บริ ษัทฯ ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ อง
รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและ
บริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติแ ละ
อนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ
ไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่า งใด
สายธุรกิจอาหารสัตว์
บริ ษัท KT ซื ้อวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้ าวโพด กากถัว่ เหลือง โปรตีนจากพืชอื่น และส่วนผสมอาหารสัตว์
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณผลผลิตในประเทศและราคาเป็ นสาคัญ บริ ษัท KT ประสบปั ญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากผลผลิตในประเทศมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการ เช่น
ข้ าวโพด และกากถั่วเหลือง เป็ นต้ น ทาให้ ต้องพึ่งพิงการนาเข้ าจากต่างประเทศ นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดในการจัดหา
วัตถุดิบ อาทิ มาตรการการกาหนดโควตา มาตรการด้ านราคา และมาตรการด้ านภาษี
ปั จจุบนั บริ ษัท KT มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทงหมด
ั้
4 โรงงาน ซึ่งผลิตอาหารสัตว์บก 1 โรงงาน และผลิตอาหาร
สัตว์น ้า 2 โรงงาน โรงงานทัง้ 3 แห่ง ตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกัน คือ ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกาลังการผลิตรวมในปี
2562 เท่ากับ 599,000 ตัน ส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกอีก 1 โรงงาน ตัง้ อยู่ที่ อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี มีกาลังการผลิต
512,000 ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจอาหารสัตว์ อาจก่อให้ เกิดฝุ่ นและกลิ่นที่เกิดจากการผลิต ซึ่งอาจจะสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ อู ยู่อาศัย
ใกล้ เคียงได้ บริ ษัท KT ได้ ตระหนักในข้ อนี ้ดี จึงได้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาดังกล่าวไปรบกวนบริ เวณใกล้ เคียง ใน
ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท KT ไม่ประสบปั ญหาการร้ องเรี ยนจากบริ เวณใกล้ เคียง ในส่วนของนา้ ที่ใช้ ในการผลิต อาหารสัตว์
นอกจากนี ้บริ ษัท KT ได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ บริ ษัท KT ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม
โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท KT มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิ จกรรมการดูแลรั กษาธรรมชาติและอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท KT ไม่เคยได้ รับการ
ร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
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บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

สายธุรกิจไก่ ปู่ย่ าพันธุ์
บริ ษัท GP นาเข้ าไก่ปู่ย่าพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ เนือ้ โดยจาหน่ายให้ กับบริ ษัท ฟาร์ ม
กรุ งไทย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยในปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตลูกไก่พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อเท่ากับ 2.60 ล้ าน
ตัว โดยมีฟาร์ มเลี ้ยงไก่ 1 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ และสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก ธุรกิจนีไ้ ม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด เพราะมี
การใช้ ระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่ง
เป็ นผลดีตอ่ การเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกาจัดกลิน่ อีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความ
ร่ มรื่ นในธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัท GP ได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อย
ปล่อยให้ ไหลลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ บริ ษัท GP ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบ
ช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท GP มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การ
ต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท GP ไม่
เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ พ่อแม่ พันธุ์
บริ ษัท FKT ซื ้อลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท จีพี บรี ดดิ ้ง จากัด เพื่อนามาผลิตลูกไก่พนั ธุ์
เนื ้อ ในส่วนลูกไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ไข่นนซื
ั ้ ้อมาจากต่างประเทศ เพื่อนามาผลิตลูกไก่พนั ธุ์ไข่ โดยมีฟาร์ มไก่พอ่ แม่พนั ธุ์เนื ้อจานวน 7
ฟาร์ ม และฟาร์ มไก่พ่อแม่พนั ธุ์ไข่ จานวน 1 ฟาร์ ม ซึ่งฟาร์ มทังหมดตั
้
งอยู
้ ่ที่จงั หวัดชลบุรี ในปี 2562 บริ ษัท FKT มีกาลังการ
ผลิตในส่วนของลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อเท่ากับ 124 ล้ านตัว และมีกาลังการผลิตในส่วนลูกไก่พนั ธุ์ไข่ เท่ากับ 3 ล้ านตัว
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มไก่พนั ธุ์ และสถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก ธุรกิจนีไ้ ม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด เพราะมี
การใช้ ระบบปิ ดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่ง
เป็ นผลดีตอ่ การเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกาจัดกลิน่ อีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความ
ร่มรื่ นในธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัท FKT ได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดีก่อนแล้ วค่อย
ปล่อยให้ ไหลลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ บริ ษัท FKT ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ซึ่งต้ องรับผิดชอบ
ช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท FKT มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การ
ต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท FKT ไม่
เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
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สายธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งไก่ เนือ้
บริ ษัท MKS ซื ้อลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือบริ ษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด ส่วน
อาหารที่ใช้ เลี ้ยงไก่ ซื ้อมาจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันเช่นกัน คือบริ ษัท กรุงไทยอาหาร จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั บริ ษัท MKS มี
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ทงหมด
ั้
13 ฟาร์ ม ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่จงั หวัดชลบุรี โดยมีกาลังการผลิตในปี 2562 เท่ากับ 103 ล้ านตัว
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิทาง
การเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนือ้ ธุรกิจนี ไ้ ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมแต่อย่างใด เพราะมีการใช้ ระบบปิ ดปรั บ
อากาศ (Evaporative Cooling System) ในการเลี ้ยงสัตว์ อีกทังได้
้ มีการใช้ แกลบรองพื ้นโรงเรื อนเลี ้ยงสัตว์ ซึ่งเป็ นผลดีตอ่
การเจริ ญเติบโตของสัตว์และยังช่วยในการกาจัดกลิ่น อีกด้ วย มีการปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่บางส่วนเพื่อให้ เกิดความร่ มรื่ นใน
ธรรมชาติ นอกจากนี ้บริ ษัท MKS ยังได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสียเพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่ดกี ่อนแล้ วค่อยปล่อย
ให้ ไหลลงสู่แหล่งนา้ สาธารณะ บริ ษัท MKS ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้ องรั บผิดชอบ
ช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นที่บริ ษัท MKS มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิตสินค้ าและบริ การ
ต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์
พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัท MKS ไม่
เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
สายธุรกิจอาหารแปรรูป
วัตถุดิบเนื ้อไก่ ซื ้อจากบริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว ดังนัน้ จึงไม่ประสบปั ญหา
การจัดหาวัตถุดิบ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปนี ้ตังอยู
้ ่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ ในปี 2562 มีกาลังการผลิตเท่ากับ
37,800 ตัน
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม แต่เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
จะมีของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึง่ บริ ษัท GFF ได้ จดั ทาบ่อบาบัดน ้าเสีย เพื่อควบคุมคุณภาพของน ้าให้ มีสภาพที่
ดีก่อน แล้ วค่อยปล่อยให้ ไหลลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ บริ ษัท GFF ตระหนักและมีจิตสานึกในการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ซึง่
ต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่ นที่บริ ษัท GFF มีการดาเนินธุรกิจ มีนโยบายผลิต
สินค้ าและบริ การต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิง่ แวดล้ อม ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรัก ษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์ พลังงาน รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัท GFF ไม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยน และ/หรื อการมีข้อพิพาท และ/หรื อการถูกฟ้องร้ องคดีความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมแต่
อย่างใด
2.4

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญของการบริ หารความเสีย่ งภายใต้ การเปลีย่ นแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทังจากปั
้
จจัย
ภายในและภายนอก ทีอ่ าจเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยสนับสนุนให้ มีการ
พัฒนาและนาระบบบริ หารจัดการความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพไปใช้ ในทุกระดับ เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานสามารถดาเนินงานได้
อย่างประสบผลสาเร็ จตามที่วางแผนไว้
โครงสร้ างการบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดกรอบโครงสร้ างและกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ขึ น้ โดยอ้ างอิ ง
มาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และให้ ฝ่าย
บริ หารและพนักงานทุกคน ดาเนินตามกรอบโครงสร้ างและกระบวนการบริ หารความเสีย่ ง โดยกรอบการบริ หารความเสีย่ ง
ประกอบด้ วย การระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตาม สื่อสารอย่างเป็ น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ แน่ใจว่าธุรกิจจะบรรลุวตั ถุประสงค์โดยมีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
บริ ษัทฯ มีโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยงแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน โดยการบริ หาร
ความเสีย่ งระดับองค์กร ดาเนินการผ่านคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Committee: RMC) ที่ได้ รับ
การแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย กรอบการดาเนินงาน รวมทังติ
้ ดตามให้ ข้อคิดเห็น และ
ข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีคณะทางานบริ หารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ซึ่ง
เป็ นผู้บริ หารจากหน่วยงานต่างๆ ทาหน้ าที่ติดตามการดาเนินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดอย่าง
ใกล้ ชิดเป็ นประจาทุกเดือนตามแนวนโยบาย และกรอบการดานินงานที่ได้ รับจาก RMC
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ย งโดยใช้ วิ ธีก ารประเมิ น ตนเอง (Risk and control self assessment หรื อ
RCSA) มีการประเมินและจัดลาดับความเสีย่ งโดยใช้ แผนที่ความเสีย่ ง (Risk Map) การติดตามการบริ หารความเสีย่ งผ่าน
มาตรการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) สาหรับความเสี่ยงที่
สาคัญ โดยบริ ษัทฯ ดาเนินการ 2 ระดับควบคู่กนั ระดับที่ 1 คือ การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรจากผู้บริ หารระดับสูง
ของบริ ษัทฯ โดยจัดอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนการติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงแก่ผ้ บู ริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส ในระดับที่ 2 คือระดับหน่วยงานก็มีการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ
ทุกปั จจัยจะมีผ้ รู ับผิดชอบ หรื อ เจ้ าของความเสี่ยงที่จะกาหนดแผนจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะของความ
เสี่ยง ความก้ าวหน้ าของแผนจัดการความเสี่ยงให้ กบั ฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทราบ ซึ่งการบริ หาร
ความเสี่ยงในวิถีดงั กล่าวจะส่งเสริ มวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรในเชิงบูรณาการที่ครอบคลุม
ทุกระดับทัว่ ทังองค์
้ กร
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกที่สาคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
(Emerging Risk) ผ่านระบบเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning System: EWS) เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถเตรี ยมมาตรการ
จัดการความเสีย่ งในเชิงรุกได้ ก่อนที่จะกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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บริ ษัทฯ กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ไว้ ที่ ระดับ ปานกลางและระดับ น้ อย ดังนัน้ ความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมากและระดับสูง ต้ องกาหนดมาตรการจัดการความเสีย่ งเพิ่มเติมเพื่อลดความเสีย่ งลงมาให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้ สาหรั บปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญทุกปั จจัยจะมีการกาหนดดัชนีชีว้ ัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator หรื อ KRI) เพื่อแจ้ ง
สัญญาณของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของปั จจัยเสี่ยงของบริ ษัทฯ พร้ อมกาหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะถูก
ติดตามความเคลือ่ นไหวอย่างใกล้ ชิด
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะเสริ มสร้ างวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยงให้ เกิดขึน้ ทั่วทัง้ องค์ กร เพื่อให้ องค์กรเติบโตไป
ข้ างหน้ าได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ผ่านการปฏิบตั ิตามแนวทางและนโยบายการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ตระหนักดีวา่ การบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพจะต้ องรวมเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงส่งเสริ ม
วัฒ นธรรมการบริ ห ารความเสี่ย งในทุก ระดับ อย่ างเป็ น รู ป ธรรม และน าแนวทางการบริ ห ารความเสี่ย งไปใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทังมี
้ การติดตามความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง ทังในระดั
้
บองค์กร และระดับหน่วยงาน อีกทังยั
้ งมีการสือ่ สาร
และเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งในทุกระดับ ตังแต่
้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร คณะทางานบริ หารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-learning
และการฝึ กอบรม เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในปี 2562 หน่วยงานบริ หารความเสีย่ ง ได้ วา่ จ้ างบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อเสริ มสร้ าง และผลักดันงานด้ าน
บริ หารความเสี่ยง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะเพิ่มความเข้ มแข็ง รวมถึงการส่งเสริ มการสื่อสารและสร้ างจิตสานึกในเรื่ องการ
บริ หารความเสีย่ งให้ กบั พนักงานทุกระดับอย่างทัว่ ถึง อันจะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
อย่างไรก็ ตามบริ ษัทฯ เป็ นหนึ่งในบริ ษัทชัน้ นาในธุรกิ จด้ านอาหาร การดาเนินงานรวมถึงผลประกอบการของ
บริ ษัทฯ เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ งที่หลากหลายในหลายปั จจัยเสีย่ ง โดยบริ ษัทฯ ได้ แบ่งความเสีย่ งสาคัญและกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสีย่ งรวม 7 ด้ าน ดังต่อไปนี ้
ความเสี่ยงที่สาคัญ และกลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรมการผลิตเนือ้ ไก่ แปรรูป
เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตอาหารจากเนื ้อไก่แปรรู ป ซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีสินค้ าทดแทนได้ ง่าย จึงมีการแข่งขัน
กันในการผลิตสินค้ าที่จะตอบสนองต่อผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สดุ ทังในด้
้ านรสชาติ รสสัมผัส เอกลักษณ์ของอาหาร และราคา
และปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดโลกรุ นแรงหลังหลายประเทศมีผลผลิตไก่เพิ่มขึ ้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่เพื่อส่งออก
อาทิ บราซิล สหรัฐฯ เนเธอร์ แลนด์ แนวโน้ มเช่นนี ้อาจมีผลให้ อตั รากาไรของอุตสาหกรรมชะลอลงบ้ าง แต่จะยังอยูใ่ นเกณฑ์
ดี และเพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สดุ ในภาวะการแข่งขันดังกล่าวนัน้ บริ ษัทฯมีการกาหนดกลยุทธ์
ต่างๆ ที่จะช่วยให้ บริ ษัทฯ เพิ่มยอดขายและกาไรได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้
การบริหารความเสี่ยง
แม้ ว่าในปี 2562 ภาพรวมของอุตสาหกรรมไก่ของไทยยังดีต่อเนื่อง จากตลาดส่งออกไก่ โดยเฉพาะตลาด
จีนที่มีปัญหาสุกรขาดแคลน จากปั ญหาโรคอหิวาต์แอฟริ การะบาดในสุกร (African Swine Fever : ASF) ทาให้ หมูขาด
แคลน ส่งผลให้ ความต้ องการบริ โภคไก่เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วยในฐานะสินค้ าทดแทน (substitute goods) บริ ษัทฯ คาดว่าจีน
จะเป็ นตลาดส่งออกไก่ที่มีศักยภาพเติบโตสูงในระยะยาวของไทยได้ โดยปั จจุบนั GFPT ได้ รับรอง 1 โรงงานเมื่อเดือน
มีนาคม 2561 และปั จจุบนั โรงงานของ GFN ที่ GFPT ถือหุ้น 49% ก็ได้ รับการรับรองเพิ่มเติม และเนื่องด้ วยอุตสาหกรรม
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การผลิ ต เนื อ้ ไก่ แ ปรรู ป มี ก ารแข่ ง ขัน สูง บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารปรั บ กลยุท ธ์ ให้ มี ค วามยื ด หยุ่น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรม โดย
1. ติดตามสถานการณ์และคาดการณ์ราคาขายเป็ นรายสัปดาห์ รวมถึงการวิเคราะห์ อุปสงค์/อุปทานใน
ตลาด เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับวิธีการขายผลิตภัณฑ์ และหาทางลดผลกระทบในระยะสันหากราคาขายผลิ
้
ตภัณฑ์
ตกต่า
2. ติดตามสถานการณ์ยอดขายตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทังวิ
้ เคราะห์ลกู ค้ าปั จจุบนั หากมี
ยอดขายไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า บริ ษัทฯ จะสามารถรักษาฐานลูกค้ าหลักไว้ ได้ รวมถึงใช้ การ
บริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า (Customer Relationship Management: CRM) เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้ าปั จจุบนั
3. กระจายความเสี่ยงโดยการขยายตลาดเพื่อให้ มีการกระจายตัวเพิ่มขึ ้น โดยขยายฐานตลาดเข้ าสูต่ ลาด
อื่นๆ ที่มีศกั ยภาพ (Potential Market) เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็ นประเทศในตะวันออกกลาง และประเทศในอเมริ กาเหนือ เป็ น
ต้ น ซึ่งอาจจะพัฒนาสูต่ ลาดหลักของบริ ษัทฯ ในอนาคตได้ เพื่อทดแทนตลาดที่บริ ษัทฯ อาจจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขันไป
ซึง่ กลยุทธ์เหล่านี ้จะช่วยส่งเสริ มการเติบโตทางด้ านกาไรและยอดขายของบริ ษัทฯ ให้ ได้ ตามเป้าหมายทีว่ าง
ไว้
1.2

ความเสี่ยงด้ านการตลาด
การรักษารายได้ ให้ เติบโตอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่มีความสาคัญต่อผลประกอบการ
ของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ ที่ตลาดมีความผันผวนจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ปั จจัยด้ าน
สงครามการค้ า (Trade War) และปั จจัยด้ านภูมิศาสตร์ การเมือง (Geopolitics) เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ ถือว่าการตลาดเป็ น
หัวใจในการดาเนินธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างตราสินค้ า (Brand) ให้ เป็ นที่ยอมรับของ
ผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับความพึงพอใจของผู้บริ โภค โดยการสร้ างกลยุทธ์ ทางการตลาด สร้ างความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่ องทางให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถเข้ าถึงสินค้ า ได้ ง่าย สะดวก และรวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ การเปิ ดช่องทางการตลาด และการขายใหม่ๆ ก็เป็ นส่วนที่บริ ษัทฯ สามารถนามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ได้ เช่น
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing), Social media ฯลฯ
1.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
รู ปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริ โภคในปั จจุบนั นันได้
้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จึงมีความสาคัญ โดยต้ องเร่ งศึกษาและทาความเข้ าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภค (Consumer Behavior) ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ เพื่อให้ สามารถผลิตสินค้ าให้ ตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความ
ต้ องการ (Need) และสร้ างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคมากที่สดุ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาสินค้ าและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่ม (High Value Added Products and
Services) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับอุตสาหกรรม มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริ โภคทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศอยูต่ ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนัน้ จึงมุง่ เน้ นการเก็บข้ อมูลผู้บริ โภคในเชิงลึก เพื่อนาผลการศึกษามาปรับปรุง
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วางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เกิดความหลากหลายและตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภค รวมถึงวางแผนด้ าน
การตลาด เพื่อเสนอเป็ นทางเลือกแก่ผ้ บู ริ โภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ บริ ษัทฯ สามารถตอบสนองความต้ องการ อีกทัง้
สร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริ โภคได้ เป็ นอย่างดี
1.4

ความเสี่ยงด้ านความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโลก
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยและประเทศอื่นๆ ในโลกมีทิศทางการเติบโตที่อยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจน โดย
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากปี ที่แล้ ว จากเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจากความตึงเครี ยดของสงคราม
การค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก ซึง่ สะท้ อนผ่านตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (จีดีพี) ของหลายประเทศที่ลดลงอย่างรุนแรง นอกจากนันเศรษฐกิ
้
จโลกยังต้ องเผชิญความไม่แน่นอนในอีก
หลายประเด็น เช่น ในเรื่ องของ Brexit ที่จะทาให้ เศรษฐกิ จของยูโรโซนและสหราชอาณาจักรเผชิ ญกับความผันผวน
เศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัว และการปรับค่าเงินหยวนให้ ออ่ นค่าลง รวมทังความขั
้
ดแย้ งทางภูมิรัฐศาสตร์ ของประเทศต่างๆ
เป็ นต้ น
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ มีหน่วยงานเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ ชิด และจัดทารายงานสถานการณ์ความ
เสีย่ งในประเทศยุทธศาสตร์ ทกุ ไตรมาส ต่อผู้บริ หารและคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการบริ หาร
ความเสีย่ ง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพื่อ
ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์เสีย่ ง บริ ษัทฯ มีการพัฒนาสินค้ าใหม่หรื อสินค้ าและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง ที่ตอบสนอง
ความต้ องการเฉพาะกลุม่ การเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศทังในและนอกอาเซี
้
ยนเพื่อทดแทนเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอ
ตัว รวมถึงการแสวงหาโอกาสในต่างประเทศสาหรับการขยายการลงทุนในอนาคต
1.5

ความเสี่ยงจากภาวการณ์ ขาดแคลนนา้
น ้าเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็ น
การใช้ น ้าในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ตลอดเวลาที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของ
ประชากรประเทศต่างๆ ทาให้ ความต้ องการใช้ นา้ ทวีสูงขึ ้น รวมถึงสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปั จจุบัน ส่งผลให้
ทรัพยากรน ้าเริ่ มขาดแคลนและมีคณ
ุ ภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การขาดการวางแผนการใช้ น ้าอย่างเหมาะสม รวมถึง
การขาดการบริ หารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน อาจทาให้ เกิดปั ญหาขาดแคลนน ้า ซึง่ นามาสูก่ ารแย่งชิง
การใช้ น ้าระหว่างชุมชน เกษตรกร และอุตสาหกรรม ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังการผลิ
้
ตและการเลี ้ยงสัตว์ อาจ
ได้ รับผลกระทบจากคุณภาพและปริ มาณน ้าที่ลดลง ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพของสัตว์และสินค้ าที่บริ ษัทฯ ผลิตได้
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีแผนการกาหนดปริ มาณการใช้ น ้าอย่างเหมาะสมในทุกขันตอนการผลิ
้
ต มีระบบการจัดเก็บข้ อมูล
ปริ มาณการใช้ น ้าเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้ น ้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุ งกระบวนการผลิต
ควบคูไ่ ปกับการวิจยั และพัฒนาวิธีการ ระบบ หรื อเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลดปริ มาณการใช้ น ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ น ้าให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ โดยที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีการนาน ้ากลับมาใช้ ใหม่ (Wastewater Reuse) ประมาณ 6% ของน ้าเสีย
ในแต่ละวัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีบ่อน ้าบาดาลเพื่อสารองน ้าไว้ ใช้ ในพื ้นที่โรงงาน โดยบริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตใช้ น ้า
บาดาลจากสานักควบคุมกิจการน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
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2.

ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน
2.1 ความเสี่ยงด้ านทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคนดี คนเก่ง นันยาก
้
แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นันยากกว่
้
า บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากบุคลากรที่มีฝีมือ มีความรู้ และความสามารถ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่ช่วยขับเคลื่อนให้ ธุรกิจเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการขยายธุรกิจขององค์กร บริ ษัทฯ ได้ ให้ ทงโอกาสและช่
ั้
องทาง
ให้ พนักงานได้ แสดงความสามารถ รวมถึงมีโครงการจัดฝึ กอบรมสัมมนาทังภายในและภายนอกองค์
้
กร เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถในสายงานต่างๆ พร้ อมทังผลั
้ กดันและสร้ างแรงจูงใจในด้ านต่างๆ ในการธารงรักษาพนักงานที่มีศกั ยภาพให้
สามารถปฏิบตั ิงานอยูก่ บั บริ ษัทฯ ในระยะยาว เพื่อเป็ นกาลังสาคัญต่อการดาเนินงาน และการขยายตัวทางธุรกิจต่อไป
2.2

ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
ปั จจุบนั ผู้บริ โภคได้ ให้ ความสาคัญ ในเรื่ องความสด สะอาด ปลอดภัย ของสินค้ าเนื ้อไก่และสินค้ าปรุ งสุก
มากขึน้ ดังนัน้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบ หากความเชื่ อมั่นของผู้บริ โภคต่อคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้ าของบริ ษัทฯ ลดลง จากความเสี่ยงที่มีสินค้ าเน่าเสีย หรื อมีสารปนเปื อ้ น ซึ่งอาจเกิดขึ ้นได้ ตลอดทัง้
กระบวนการผลิต และทังที
้ ่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ ประกอบในการแปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรื อ ระบบการจัดเก็บ
สินค้ าจนถึงผู้บริ โภค ดังนัน้ บริ ษัทฯ จาเป็ นอย่างยิ่งต้ องจัดให้ มีกระบวนการทางานที่มนั่ ใจได้ วา่ ผู้บริ โภคสินค้ าของบริ ษัทฯ
จะได้ บริ โภคสินค้ าที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย
การบริหารความเสี่ยง
ด้ านความปลอดภัยของผู้บริ โภค เป็ นสิง่ ที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ ง
บริ ษัทฯ ได้ นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ ระบบการผลิตได้ มาตรฐานสากล พร้ อมทังสามารถ
้
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ ทงั ้ ระบบ ในกรณี ที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติในระหว่างการดาเนินการ ดังนัน้ จึงสามารถรั บประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ ทกุ ขันตอน
้
อีกทังบริ
้ ษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่นามาใช้ ในการ
ผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง ตลอดจนการจัดเก็บสินค้ าก่อนถึงผู้บริ โภค
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ รวมทัง้ มีการจัดการให้ มี การตอบสนองต่อ ข้ อ ร้ องเรี ยน หรื อ การเรี ยกคืนสินค้ า
(Product Recall) ในกรณีที่จาเป็ นอย่างรวดเร็ ว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริ โภคและลูกค้ าเพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้ าของบริ ษัทฯ ดังนันจึ
้ งเห็นได้ ว่าบริ ษัทฯ ได้ รับ มาตรฐานในการประเมินคุณภาพสินค้ าต่างๆ มากมาย อาทิ
GMP, HACCP, ISO 9001:2000 ฯลฯ ซึง่ เป็ นเครื่ องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้ าที่บริ ษัทฯ ให้ ความใส่ใจมาโดยตลอด
2.3

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ในการบริ โภค ถึงแม้ ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ ้นใน
สัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้ างความตื่นตระหนกและความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยของการบริ โภค
เนื ้อสัตว์ ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้ หวัดนกที่ระบาดในฟาร์ มเลี ้ยงไก่ ถึงแม้ วา่
จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริ ษัทฯ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคอย่างมีนยั สาคัญ ที่จะ
หลีกเลี่ยงการบริ โภคเนือ้ ไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุ นแรงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึ งการค้ าขายการส่งออก
ระหว่างประเทศที่ถกู จากัดสิทธิ ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถดาเนินงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ มีการ
บริ หารความเสี่ยงโดยการปรั บปรุ งเทคโนโลยีระบบการเลี ้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้ างโรงเรื อนระบบปิ ด ปรั บอากาศ
(Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกันเชือ้ โรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ ามาภายในเล้ าไก่ มีการใช้ นโยบายและวิธี
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลี ้ยงสัตว์ และความเป็ นอยู่ที่ดีของสัตว์ตามมาตรฐานสากล การบริ หารจัดการ ระบบสุขาภิบาล และ
การดาเนินการปรับปรุ งมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ ม อีกทังมี
้ มาตรการดูแลป้องกันไม่ให้ เกิดโรคระบาดในฟาร์ มเลี ้ยงไก่
ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองจากกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่ องของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ
ฟาร์ มไก่พนั ธุ์ สถานที่ฟักไข่สตั ว์ปีก และฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ นอกจากนี ้ยังได้ มีการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯ ให้ มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้ ทนั สมัยตลอดเวลา รวมทังมี
้ การประเมินหาปั จจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด
ตลอดจนการจัดทาการเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning) เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้ เกิดการแพร่กระจาย
แม้ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้ จากมาตรฐานการผลิต แต่อาจได้ รับผลกระทบ
ทางอ้ อม ซึ่งเป็ นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถในการก่ อให้ เกิดรายได้
ของบริ ษัทฯ ด้ วยเช่นกัน สาหรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไข้ หวัดนกที่ผ่านมานัน้ ทาให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถส่งออกไก่
สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปั จจุบนั สถานการณ์ดงั กล่าวได้ กลับสูส่ ภาวะปกติ สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึง
ประเทศญี่ปนที
ุ่ ่อนุญาตให้ นาเข้ าสินค้ าเนื ้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทังไก่
้ สดแช่แข็งและไก่แปรรู ป แต่อย่างไรก็ตาม การ
เกิดโรคระบาดเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
2.4

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ ซึง่ เป็ นต้ น ทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็ น
สินค้ าโภคภัณฑ์ เช่น ข้ าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่ น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้ องการใช้ และปริ มาณของ
ผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบกับถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย โดยปั จจัย
ที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี ้ นอกจากความต้ องการใช้ เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แล้ ว ยังรวมถึงความต้ องการนา
วัตถุดิบบางประเภทไปใช้ ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งกาไรในตลาดซื ้อขายสินค้ าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้ า ซึง่
ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้อาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้ านอุปทานของวั ตถุดิบเหล่านี ้ มีความผันแปรไปตาม
สภาวะอากาศที่แปรปรวน หรื อภัยธรรมชาติที่อาจทาให้ ผลผลิตไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ซึง่ สิง่ เหล่านี ้อยูเ่ หนือความควบคุม
และคาดหมายของบริ ษัทฯ ทาให้ บริ ษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตัว
สูงขึ ้นจากที่บริ ษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ยอ่ มจะส่งผลกระทบทาให้ บริ ษัทฯ มีต้นทุนการผลิตทังอาหารสั
้
ตว์และเนื ้อไก่ที่สงู ขึ ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงการบริ หารจัดการความเสีย่ งด้ านวัตถุดิบอันเป็ นส่วนสาคัญในการผลิต จึงได้ กาหนดมาตรการจัดการ
ต่างๆ เพื่อรองรับ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มี หน่วยงานกลางที่มีความชานาญในการจัดซือ้ วัตถุดิบเหล่านีโ้ ดยเฉพาะ เพื่อทาการติดตาม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิด รวมทังจั
้ ดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ และสรรหาวัตถุดิบให้ มีปริ มาณเพียงพอต่อความ
ต้ องการใช้ ในการผลิต นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ จดั สร้ างสถานที่จดั เก็บวัตถุดิบที่ได้ มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอใน
การจัดเก็บวัตถุดิบเป็ นระยะเวลานานในกรณีที่มีการคาดการณ์วา่ ราคาวัตถุดบิ มีแนวโน้ มจะปรับตัวสูงขึ ้นในอนาคต อีกทัง้
บริ ษัทฯ ยังมีหน่วยงานวิจยั ในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมมาใช้ ในการผลิต และศึกษาความเป็ นไปได้
ในการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ รองรับวัตถุดิบที่มีความหลากหลายมากขึ ้น รวมถึงมีการใช้ อนุพนั ธ์ ทางการเงินในการ
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บริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่นาเข้ าจากต่างประเทศ สาหรั บราคาอาหารสัตว์ นนั ้ บริ ษัทฯ
สามารถปรับเปลีย่ นราคาขายอาหารสัตว์ ให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ ้นได้ โดยการขออนุมตั ิการปรับ
ขึ ้นราคาจากกรมการค้ าภายใน ทังนี
้ ้อาหารสัตว์เป็ นสินค้ าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจาหน่าย ทาให้ การขอปรับราคา
ขายในบางคราวไม่เป็ นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ ้นของราคาวัตถุดิบ
2.5

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
ธุรกิจที่สร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ คือ ธุรกิจการเลี ้ยงสัตว์ โดยมีสนิ ค้ าหลัก ได้ แก่ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์
เนื ้อไก่ โดยราคาของสินค้ าเหล่านี ้ ถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปั จจัยที่สง่ ผลกระทบ
ต่ออุปสงค์ประกอบด้ วยกาลังซื ้อ ความเชื่อมัน่ รวมถึงความต้ องการตามฤดูกาล ซึ่งหากปริ มาณผลผลิตมีมากเกินกว่าอุป
สงค์ของสินค้ า ย่อมส่งผลให้ ราคาสินค้ าปรับตัวลดลงต่ากว่าราคาคาดการณ์ ซึง่ จะกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มีชีวิตและผลิต ภัณฑ์ เ นือ้ ไก่ ด้ วยการเพิ่ม
ประเภทผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่ให้ มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้ าให้ สอดคล้ องตรงต่อความต้ องการของผู้บริ โภค
แต่อย่างไรก็ตามสาหรับราคาลูกไก่มีชีวิต เนื ้อไก่ และชิน้ ส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความคาดหมายและการควบคุมของ
บริ ษัทฯ ได้
2.6

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มันเชือ้ เพลิง
ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก
ภาวะความผันผวนของราคาน ้ามันในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิต และต้ นทุนการขนส่ง
เกิดความผันแปร ก่อให้ เกิดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมของบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงด้ วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริ ษัทย่อยมี
โรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง ที่ อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะทาให้ ต้นทุ นการขนส่งของกลุ่มบริ ษัทลดลง เนื่องจากกลุ่มบริ ษัท
สามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ไปยังฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่ของกลุม่ บริ ษัทที่จงั หวัดชลบุรีได้ ซึง่ ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ สามารถลดต้ นทุนการผลิตและการขนส่งได้ เป็ นอย่ างมาก
2.7

ความเสี่ยงด้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน
การทุจริ ต คอร์ รัปชัน นับเป็ นปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญอย่างหนึง่ ในการใช้ ทรัพยากรเพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาบริ ษัทฯ รวมถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริ ต คอร์ รัปชันก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
และผลประโยชน์ตา่ งๆ ของบริ ษัทฯ ซึง่ แม้ วา่ ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดมาตรการป้องกัน และระบบควบคุมภายในที่
ดีอย่างเพียงพอแล้ ว แต่ปัญหาการทุจริ ต คอร์ รัปชันนันยั
้ งคงมีโอกาสเกิดขึ ้นได้ ทกุ เมื่อ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ ให้ ความสาคัญ
ต่อการส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่ องความซื่อสัตย์สจุ ริ ตควบคู่กบั แนวทางการบริ หารด้ วยความระมัดระวัง พัฒนาการ
เรี ยนรู้ และเข้ าใจถึงมูลเหตุของการทุจริ ตภายในบริ ษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเข้ าถึงแนวทางการป้องกัน วิธีการตรวจสอบ และ
วิธีการปฏิบตั ิเมื่อเกิดการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ซึ่งจะช่วยหยุดปั ญหาการสูญเสียทรัพยากรของบริ ษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์
หรื อการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่บริ ษัทฯ พึงควรได้ รับ
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การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ ายในเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ต ซึ่งปั จจุบันบริ ษัทฯ ได้ รับการรั บรองเป็ นสมาชิ กของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต Collective Action Coalition: CAC ตังแต่
้ ปี 2560 บริ ษัทฯ มีการประเมินความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตภายในบริ ษัทฯ รวมถึงการเตรี ยมความพร้ อมในการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน บริ ษัทฯ เชื่อว่าปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการทุจริ ต คอร์ รัปชัน สามารถควบคุมได้ ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการ
จัดการกระบวนการทางาน การแบ่งแยกหน้ าที่ และโครงสร้ างหน่วยงานที่ชดั เจน ไม่ซบั ซ้ อนจนทาให้ เกิดปั ญหารอยต่อการ
ทางาน มีการส่งเสริ มและสนับสนุนในเรื่ องจิตสานึกการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริ ยธรรม มีการพัฒนาบุคลากร
ให้ มีความรู้ ความสามารถ ความกล้ าแสดงออกในการปฏิเสธเรื่ องทุจริ ต คอร์ รัปชัน สร้ างเครื อข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ปฏิบตั ิการเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ช่องทางศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษา
ความลับของผู้ร้องเรี ยน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพื่อเป็ นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปั ญหาทุจริ ต
คอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ อย่างจริ งจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนที่โปร่ งใส น่าเชื่อถือและมีความยุติธรรม มีการกาหนด
บทลงโทษที่ชัดเจน และเข้ มงวดต่อคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับที่กระทาการทุจริ ต คอร์ รัปชัน โดย
บริ ษัทฯ จะถือปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชันอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
3.

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องทางการเงิน
ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่องเป็ นความเสีย่ งสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อกิจการทุกกิจการได้ หากกิจการประสบ
ปั ญหาในการจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอกับความต้ องการใช้ ในกิจการ หรื อ ต้ นทุนในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าสถานการณ์
ปกติ ซึง่ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจทาให้ เกิด
ปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ อันจะส่งผลให้ ขาดความต่อเนื่องของการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ การบริ หารความเสีย่ งด้ าน
สภาพคล่องด้ วยการจัดวางระบบที่เหมาะสมจึงมีความสาคัญยิ่งต่อบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เรื่ องการรักษาสภาพคล่อง มีการควบคุมและบริ หารสภาพ
คล่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรมภายใต้ ภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยบริ ษัทฯ
มีการกาหนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) ในระดับสูง รวมถึงหามาตรการดูแลสภาพคล่อง
ของบริ ษัทฯ อย่างใกล้ ชิ ดและครอบคลุมในทุกมุมมองความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เป็ นไปตามกรอบความเสี่ยงที่
บริ ษัทฯ กาหนดไว้
3.2

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ในบริ บทของเศรษฐกิจโลกที่ผนั ผวนยากจะคาดเดา ในปี 2562 เงินบาทแข็งค่าขึ ้นประมาณ 7-8% เมื่อ
เทียบกับ USD จากปั จจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เป็ นสาคัญ เช่น การเปลี่ยนทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของ FED
และสงครามการค้ าที่ส่งผลกระทบที่ชัดขึ ้น โดยเฉพาะต่อการลงทุน นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยในประเทศ ส่วนแรกคือ ไทย
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้ างมาก ทาให้ เงินบาทแข็งค่าขึ ้น ส่วนที่ 2 มีเงินจากต่างประเทศเข้ ามาในไทยสูงขึ ้น และเมื่อ
มองไปในอนาคต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้ มีแนวโน้ มลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ ้น เพราะปั จจัยสาคัญที่กาหนดค่า
เงินบาทมาจากต่างประเทศ เช่น จากสหรัฐอเมริ กา หรื อ จาก Brexit ในยุโรป บริ ษัทฯ มีความตระหนักในเรื่ องของการ
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บริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และยังคงมีนโยบายไม่เก็งกาไรในอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษัทฯ มีรายการค้ าที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ ทังที
้ ่เป็ นการส่งออกและการนาเข้ า ดังนันบริ
้ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้ านของการส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ ที่ลดลงเมื่อแปลง
เป็ นสกุลเงินบาท และในด้ านการนาเข้ าวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้ นทุน
วัตถุดิบที่สงู ขึ ้นเช่นกัน ประกอบกับบริ ษัทฯ ยังมีการนาเข้ าเครื่ องจักร วัสดุ และอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการความเสีย่ งโดยใช้ เครื่ องมือทางการเงิน โดยมีนโยบายทาสัญญาซื ้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) ไว้ กับสถาบันการเงินหลายแห่ง สาหรับรายการค้ าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังทาให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงต้ นทุนการผลิตที่ชดั เจนและ
แน่นอน ช่วยให้ การกาหนดราคาขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และเป็ นหลักประกันได้ ในระดับหนึง่ ว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับผลกาไร
ตามแผนที่คาดการณ์ ไว้ นอกจากนี ้การที่บริ ษัทฯ มีทงการซื
ั้
้อวัตถุดิบและขายสินค้ าในสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกัน
เป็ นการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) บางส่วน ถ้ ามีสว่ นต่างเกิดขึ ้นก็จะทา Forward Contract ซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ ในระดับหนึ่ง และบริ ษัทฯ มีก ารกาหนดเพดานการรับ
ความเสี่ยงสูงสุดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเพดานความเสี่ยงเป็ นค่าการคานวณทางสถิติ ได้ แก่ Value at Risk บริ ษัทฯ มี
การติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจและปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี ้ยอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการได้ อย่างเหมาะสมภายใต้ สถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลง
3.3

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทาให้ ต้องมีการระดมเงินทุนในโครงการต่างๆ
โดยการกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงิน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จ ะต้ องเผชิญกับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ และเพื่อช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารต้ นทุนอัตราดอกเบี ้ยได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ สามารถวางแผนทางการเงินได้ ดีขึ ้น บริ ษัทฯ จึงมีเครื่ องมือการบริ หารความเสีย่ งอัตราดอกเบี ้ย
จ่ายหลากหลายวิธี
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงด้ วยการมีหน่วยงานติดตามสภาวะความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่จะส่งผล
กระทบต่ออัตราดอกเบี ้ยอย่างสม่าเสมอ และได้ ทาการบริ หารให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดมา นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบายรักษาสัดส่วนโครงสร้ างหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ และหนี ้สินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัว ให้ อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาวะความต้ องการใช้ เงินทุน รวมทังสภาวะและแนวโน้
้
มอัตราดอกเบี ้ยในแต่ละช่วงเวลา
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มีการพิจารณาใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่ อบริ หารความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย เช่น สัญญาป้องกันความ
เสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Swap) ตามความจาเป็ นและเหมาะสม และสอดคล้ องกับสถานการณ์ในขณะใด
ขณะหนึง่ เพื่อช่วยลดต้ นทุน และความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ
4.

ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ในปั จจุบนั กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานธุรกิจของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มเข้ มงวด
มากขึ ้น การฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและชื่อเสียง บริ ษัทฯ มี
การดาเนินธุรกิจส่งออกไปยังหลายประเทศ ปั จจุบนั แม้ การกีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศโดยใช้ ระบบกาแพงภาษี
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ศุลกากรได้ ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้ าเสรี โลก แต่ประเทศผู้นาเข้ าได้ มีการกีดกันทางการค้ าในรู ปแบบใหม่ที่ไม่ใช่
ภาษี เกิดขึ ้น เช่น การกาหนดโควต้ า การเพิ่มมาตรการด้ านสุขอนามัย รวมทังการก
้
าหนดมาตรฐานการนาเข้ าให้ สงู ขึ ้น การ
ที่จะเปิ ดตลาดใหม่หรื อขยายตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระทาได้ ง่าย หรื ออาจจะต้ องใช้ ระยะเวลานาน
เนื่องจากแต่ละประเทศ มีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมการปศุสตั ว์ของแต่ละประเทศไว้ การเปลี่ยนแปลงปั จจัยดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิ ต ยอดขายและความสามารถในการทากาไรในอนาคตของบริ ษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมอย่างมีนยั สาคัญ อีกทังยั
้ งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญและมีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนจึงได้ มีการริ เริ่ มจัดตังหน่
้ วยงานการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance) และเนื่องจากบริ ษัทฯ
ประกอบด้ วย บริ ษัทย่อยหลายบริ ษัท จึงมีการกาหนดตัวแทนของแต่ละบริ ษัท เพื่อทาหน้ าที่รวบรวมและจัดทารายงานการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Checklist) ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้ สอบทานการดาเนิน
ธุรกิจให้ ถูกต้ องเป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้ และเพื่อป้องกันการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบโดยไม่เจต นา
ทังนี
้ ้หน่วยงาน Compliance จะวางระบบการควบคุมและรายงานการปฏิบตั ิตามกฎหมายให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับบริ ษัทฯ
5.

ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ความเสีย่ งต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นความเสีย่ งที่สาคัญ สามารถส่งผลกระทบ
ที่รวดเร็ ว รุ นแรง ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และไม่อาจประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ และภาพลักษณ์ขององค์กรยังมีผลต่อ
ความเชื่อมัน่ ของผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ขายสินค้ าและบริ การให้ แก่บริ ษัทฯ ผู้ซื ้อสินค้ า
และรับบริ การจากบริ ษัทฯ และเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กร หากบริ ษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ไม่
ถูก ต้ อ งเหมาะสมหรื อ ไม่ต รงกับ ความเป็ น จริ ง อาจส่ง ผลให้ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สี ย ลดความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจในองค์ ก ร
นอกจากนัน้ ชื่ อ เสี ย งและภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก รยัง มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ ก ซื อ้ สิ น ค้ า ของผู้ บริ โ ภคในปั จ จุ บัน
นอกเหนือจากการพิจารณาจากคุณภาพของสินค้ า ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงตระหนักและให้ ความสาคัญของชื่ อเสียง และ
ภาพลักษณ์ขององค์กรมาโดยตลอด โดยคานึงและใส่ใจต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในด้ านชื่อเสียง และภาพลักษณ์องค์กร บริ ษัทฯ จึงได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องของการกากับดูแล
กิจการที่ดี การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ให้ มีความชัดเจน ถูกต้ องและเหมาะสม โดยเน้ นให้ ความสาคัญกับจรรยาบรรณ
บทบาท และหน้ าที่ ตลอดจนสิทธิ เสรี ภาพ ที่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียจะต้ องได้ รับอย่างถูกต้ อง เท่าเทียม และเป็ นธรรม โดย
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางในการดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตังแต่
้ ผ้ ถู ือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า คู่สญ
ั ญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทั ง้ ยังส่งเสริ มการแข่งขัน
ทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขันตอน
้
(Business Chain)
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายดาเนินธุรกิจด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ภายใต้ หลักพื ้นฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังน
้ าหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดาเนินงานทังทางด้
้
าน เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม อันนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจ ที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 43

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

6.

ความเสี่ยงด้ านอื่นๆ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นในบริ ษัทจานวน 666,104,940 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
53.13 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงทาให้ กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม สามารถควบคุมมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้
ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ คาชี ้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ การบริ หารจัดการธุรกิจที่เป็ นธรรม โปร่ งใส และยุติธรรม โดยที่ผ้ มู ีอานาจบริ หาร
จัดการธุรกิจนันๆ
้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และผลการกระทาของตนต่อผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัทฯ ทุกราย รวมถึงผู้
ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า ตลอดจนประชาชน
7.

ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
นอกจากการบริ หารความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ แม้ ว่าความ
เสี่ยงดังกล่าวจะยังอยู่ในระดับที่ไม่มีนยั สาคัญ แต่บริ ษัทฯ ก็ให้ ความสาคัญ โดยผลจากการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงพบว่า บริ ษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในเรื่ องความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Extreme
Weather Events) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาปั จจัยความเสี่ยงที่ส่ง ผล
กระทบกับบริ ษัท และแนวทางการบริ หารความเสีย่ ง ดังนี ้
7.1

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินธุรกิจและวิธีการทางานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทลั มากขึ ้น การนาระบบ
อัตโนมัติมาใช้ ทงในโรงงานและกระบวนการผลิ
ั้
ต รวมถึงแนวโน้ มการเชื่อมโยงข้ อมูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่างๆ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเตอร์ เน็ ต ส่งผลให้ การดาเนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ มากขึ ้น เช่น การ
โจมตีระบบเครื อข่าย (Network) หรื อระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การทาลายข้ อมูลโดยผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาต หรื อ
นาข้ อมูลไปใช้ ในทางที่ผิด ภัยคุกคามเหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลากหลายและมีผลกระทบที่รุนแรงมากขึน้ ใน
ปั จจุบนั จึงได้ ดาเนินการในด้ านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครื อข่ายของบริ ษัทฯ จะถูกผู้ ไม่หวังดีรุกราน โดยเริ่ ม
จากมีนโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และแผนสารองฉุกเฉินระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริ ษัทฯ ได้ ปรั บปรุ งระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ มีความพร้ อมใช้ งานเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ล้ มเหลวของระบบ โดยสารองระบบเครื อข่าย (Network) และเครื่ องแม่ขา่ ย (Server) เพื่อให้ ระบบสามารถทางานได้ อย่าง
ต่อเนื่องและมีโอกาสล้ มเหลวน้ อยที่สดุ บริ ษัทฯ มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้ มงวด เช่น ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การตรวจทานการให้ สิทธิ์ตามกาหนดระยะเวลา การสารองข้ อมูลและการออกแบบ
การกู้คืนข้ อมูลจากเหตุขดั ข้ องหรื อภัยพิบตั ิที่ไม่คาดคิด ตลอดจนการตรวจจับการเข้ าถึงเครื อข่ายโดยไม่ได้ รับอนุญาต
รวมถึงส่งเสริ มให้ มีการสร้ างความตระหนักรู้ ในการใช้ เทคโนโลยีให้ กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมและ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 44

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้ องและมีความปลอดภัยจากการถูก
คุกคามทางไซเบอร์
7.2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทลั กลายเป็ นส่วนประกอบสาคัญของระบบธุรกิจ และเป็ นพื ้นฐานสาคัญของการกาหนด
ยุทธศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจขนาดใด เทคโนโลยีดิจิทลั ได้ เข้ ามามีบทบาทอย่างมากในการดาเนินชีวิตประจาวันและการ
ทาธุรกิจ อาทิ การนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ ในการให้ บริ การขนส่ง การทาการตลาดและการจาหน่ายสินค้ าออนไลน์ ซึ่งใน
ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็ นความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อรู ปแบบการดาเนินธุรกิ จและช่องทางการจัดจาหน่าย
แบบเดิม จนทาให้ บริ ษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทังอาจเป็
้
นโอกาสในการสร้ างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กร
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อนามา
พัฒนาการทางาน ปรับปรุ ง และสร้ างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การนาเทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ วิเคราะห์ความต้ องการ และพฤติกรรมของลูกค้ า เพื่อหาสิง่ ที่จะตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานจากการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั โดยเน้ นการสร้ างคุณค่า (Value Creation) และเน้ น
การบริ การลูกค้ าให้ ได้ รับความประทับใจสูงสุด รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสร้ างความเข้ าใจ และการปรับวิถี
การท างาน เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า จะมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องเทคโนโลยี อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละยั่ง ยื น ทัง้ นี เ้ พื่ อ รั ก ษา หรื อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ
7.3

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ ภาวะโลกร้ อนที่ผิดปกติในปั จจุบนั อัน
นาไปสูภ่ ยั พิบตั ิต่างๆ ทังในรู
้ ปแบบภัยแล้ ง น ้าท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี ้ หากเกิดขึ ้นแล้ วล้ วนแต่สง่ ผลกระทบทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมต่อการดาเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม หรื อประเมินรู ปแบบ และ
ระดับความรุนแรงได้ อย่างแน่ชดั ดังนัน้ การดาเนินการเตรี ยมการรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงของโลกนี ้ จึงเป็ นการ
ช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบที่บริ ษัทฯ ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดเตรี ยมแผนสารองในการดาเนินธุรกิจยามฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารก าหนดผู้ด าเนิ น การและผู้รั บ ผิ ด ชอบ พร้ อมให้ ด าเนิ น การติ ด ตามข้ อ มูลและ
สถานการณ์ สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลต่างๆ รายงานต่อคณะผู้บริ หารอย่างสม่าเสมอ เพื่อพิจารณาเตรี ยมการรับมือ
และการปรับปรุงพัฒนาแผนสารองอย่างต่อเนื่อง
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ลักษณะสาคัญของทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่กลุม่ บริ ษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ า
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดนิ
1.1 ที่ดนิ สาหรั บโรงงานผลิต
- ชาแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่ จานวน 4 แปลง

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

153.96

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

ติดจานอง 4 แปลง กับสถาบันการเงิน
มูลค่า 327 ล้ านบาท

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุ งไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

100.55

295-3-174.10 ไร่ จ.สมุทรปราการและจ.ชลบุรี

ติดจานอง 13 แปลง กับสถาบันการเงิน
มูลค่า 675 ล้ านบาท

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

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

43.23

736-1-11 ไร่
- จานวน 67 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

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

218.14

3,852-0-6 ไร่
- จานวน 29 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

ติดจานอง 18 แปลง กับสถาบันการเงิน
มูลค่า 319 ล้ านบาท

บริ ษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

78.49

2,292-0-41 ไร่
- จานวน 4 แปลง จ.ชลบุรี รวมเนื ้อที่

ติดจานอง 1 แปลง กับสถาบันการเงิน

ติดจานอง 28 แปลง กับสถาบันการเงิน
มูลค่า 80 ล้ านบาท

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ

60

ไม่มีภาระผูกพัน

1,824-0-76 ไร่
2. โรงงาน
2.1 โรงงานสาหรั บผลิต
- ชาแหละไก่และผลิตสินค้ าสาเร็ จรู ป 1แห่ง

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

363.47

ติดจานองพร้ อมที่ดนิ

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุ งไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

493.79

ติดจานองพร้ อมที่ดนิ

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

43.30

ติดจานองพร้ อมที่ดนิ

จ.สมุทรปราการ
- ผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง จ.สมุทรปราการ
และ จ.ชลบุรี
- อาคารผลิตไก่ยอและไส้ กรอก 1แห่ง
2.2 โรงงานฟาร์ มเลีย้ งไก่ และโรงฟั กลูกไก่
- จานวน 206 หลัง จ.ชลบุรี

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

1,636.12

ไม่มีภาระผูกพัน

- จานวน 99 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

472.80

ติดจานองพร้ อมที่ดนิ

- จานวน 13 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ

261.38

ไม่มีภาระผูกพัน

- จานวน 13 หลัง จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุ งไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

51.19

ไม่มีภาระผูกพัน

- ชาแหละและแปรรู ปเนื ้อไก่ จานวน 69 ชุด

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

272.73

ไม่มีภาระผูกพัน

- ผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง จานวน 5 ชุด

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุ งไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

105.23

ติดจานอง 4 ชุด มูลค่า 100 ล้ านบาท

- ผลิตไก่ยอและไส้ กรอก จานวน 5 ชุด

บริ ษัทย่อย บจก.จีเอฟฟูดส์ เป็ นเจ้ าของ

18.43

ไม่มีภาระผูกพัน

3. เครื่ องจักร
3.1 เครื่ องจักรใช้ ในการผลิต
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3.2 เครื่ องจักรใช้ ในฟาร์ มเลีย้ งไก่
- ประเภทอุปกรณ์ในการฟั กลูกไก่
จานวน 43 ชุด จ. ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ

18.22

ไม่มีภาระผูกพัน

จานวน 252 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

73.90

ไม่มีภาระผูกพัน

จานวน 12 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.จีพี บรี ดดิ ้ง เป็ นเจ้ าของ

4.46

ไม่มีภาระผูกพัน

จานวน 96 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บจก.ฟาร์ มกรุงไทย เป็ นเจ้ าของ

11.09

ไม่มีภาระผูกพัน

จานวน 1 ชุด จ.ชลบุรี

บริ ษัทย่อย บมจ.กรุ งไทยอาหาร เป็ นเจ้ าของ

0.00

ไม่มีภาระผูกพัน

จานวน 206 ชุด จ.ชลบุรี

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

321.91

ไม่มีภาระผูกพัน

- ประเภทอุปกรณ์ในการเลี ้ยงไก่

นอกจากทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของกลุม่ บริ ษัทข้ างต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่า
อาคารสานักงานเพื่อใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ ศูนย์จาหน่ายสินค้ า และหน่วยงานจัดส่งสินค้ า และเช่าที่ดินเพื่อใช้ ทา
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และอาคารพักอาศัยของพนักงานจากผู้ให้ เช่าที่เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ลาดับ
ที่

ประเภทการเช่ า

ผู้ให้ เช่ า

1

อาคารสานักงาน

2

ระยะเวลาการเช่ า
จานวนปี

วันเริ่มสัญญา

วันสิน้ สุดสัญญา

บจก.ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์

3

1 สิงหาคม 2561

31 กรกฎาคม 2564

อาคารสานักงาน

บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์

3

1 สิงหาคม 2561

31 กรกฎาคม 2564

3

อาคารสานักงาน

บจก.เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์

3

1 เมษายน 2561

31 มีนาคม 2564

4

อาคารโรงงาน

บจก.ป.เจริ ญพันธ์อาหารสัตว์

3

1 มกราคม 2562

31 ธันวาคม 2564

5

ที่ดนิ

บจก.ป.เจริ ญพันธ์โปรดิว๊ ส

20

1 สิงหาคม 2550

31 กรกฎาคม 2570

6

ที่ดนิ

บจก.ป.เจริ ญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม

20

1 ตุลาคม 2546

30 กันยายน 2566

7

ที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง

บจก.ป.เจริ ญพันธ์โปรดิว๊ ส

3

1 สิงหาคม 2561

31 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ :

1. สัญญาเช่าอาคารสานักงาน และทีด่ ินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี สามารถต่ออายุ สัญญาเช่าได้ ภายใต้
เงื่อนไขของแต่ละสัญญา
2. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้ างอาคารพักอาศัย และฟาร์ มเลีย้ งไก่ที่มีระยะเวลาการเช่า 20 ปี สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้
ภายใต้ เงื่อนไขของแต่ละสัญญา หากไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ผู้เช่ายอมให้ ถือว่าสิ่งปลูกสร้ าง อาคาร อุปกรณ์และส่วน
ควบที่เป็ นส่วนประกอบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินที่เช่าตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่าทังสิ
้ ้น

4.2

นโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนให้ ครบวงจรในอุตสาหกรรมการผลิตเนื ้อไก่ ไม่ว่าจะเป็ นการผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ ม
เลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่พ่อแม่พนั ธุ์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ การชาแหละไก่ รวมทังการแปรรู
้
ปเนื ้อไก่ ซึ่งทาให้ บ ริ ษัทฯ
สามารถควบคุมคุณภาพ และควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบริ ษัทร่วมทัง้ 2 แห่ง นัน้ ถึงแม้ วา่ บริ ษัทฯ
จะถือหุ้นอยูเ่ พียงร้ อยละ 49 แต่บริ ษัทฯ ยังสามารถควบคุมการบริ หารงานที่สาคัญ เช่น การจัดหาวัตถุดิบเนื ้อไก่และไก่เนื ้อ
โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้จาหน่ายเนื ้อไก่ให้ กบั บริ ษัท แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ ม
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเป็ นผู้จาหน่ายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
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5. ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
กลุม่ บริ ษัทมีคดีความที่ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ แบ่งออกเป็ นคดีความที่เกิดขึ ้นจากการ
ดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ เช่น การฟ้องร้ องลูกหนี ้การค้ าในคดีเช็ค และคดีความที่เกิดจากการถูกบุคคลภายนอกฟ้อง
ละเมิดดังนี ้
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริ ษัทย่อยสองแห่งถูกบุคคลภายนอกฟ้องละเมิดและเรี ยกค่าเสียหายจากสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศาลชันต้
้ นพิพากษาให้ มีคาสัง่ ให้ เพิกถอนหมายบังคับคดี ฉบับ
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โจทก์ได้ ยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวได้ ชาระหนี ้ให้ แก่บคุ คลภายนอกจานวน 1.88 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่
28 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นไป
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริ ษัทย่อยสองแห่งได้ ยื่นฎีกาต่อศาล คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งยังไม่
ทราบผลที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายเพียงผู้เดียวและได้ บนั ทึกประมาณการ
หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าวไว้ แล้ วจานวน 1.54 ล้ านบาท (รวมดอกเบี ้ย) โดยเป็ นยอดหลังจากหักเงินที่จ่ายส่วน
แรกในสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ ว
เมื่ อ วัน ที่ 22 ตุ ล าคม 2561 ศาลฎี ก าพิ พ ากษาให้ ด าเนิ น การบัง คับ คดี บ ริ ษั ท ย่ อ ยทัง้ สองแห่ ง ตามสัญ ญา
ประนีประนอมยอมความตามศาลอุทธรณ์ และในวันที่ 11 มีนาคม 2562 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ ชาระเงินตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้ แก่บคุ คลภายนอกจานวน 1.71 ล้ านบาททังจ
้ านวน คดีถือเป็ นสิ ้นสุด
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
6.1

ข้ อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
เลขานุการบริ ษัทและสายงาน
นักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว

:
:
:
:

บริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนื ้อไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0107537001471
0-2473-8000
0-2473-8398
www.gfpt.co.th

:
:
:
:
:
:

0-2473-8000 e-mail: ir@gfpt.co.th
0-2473-8000 e-mail: independentdirector@gfpt.co.th
1,400,000,000 บาท
1,253,821,000 บาท
1,253,821,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินร้ อยละ 10
บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
:
ประเภทธุรกิจ
:
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
:
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริษัท กรุ งไทยอาหาร จากัด (มหาชน)
ผลิตและจาหน่ายอาหารสัตว์ และจาหน่ายลูกไก่
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0107537001463
0-2473-8000
0-2473-8398
www.ktfood.co.th
400,000,000 บาท
400,000,000 บาท
40,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
98.26%
บริษัท จีพี บรีดดิง้ จากัด
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์ เพื่อผลิตและจาหน่ายลูกไก่
พ่อแม่พนั ธุ์เนื ้อ
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105536132457
0-2473-8000
0-2473-8398
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
20,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%
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บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริษัท ฟาร์ มกรุ งไทย จากัด
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ เพื่อผลิตและจาหน่ายลูกไก่พนั ธุ์เนื ้อ
และลูกไก่พนั ธุ์ไข่
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105521016944
0-2473-8000
0-2473-8398
350,000,000 บาท
350,000,000 บาท
35,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม จากัด
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150
0105524028536
0-2473-8000
0-2473-8398
550,000,000 บาท
550,000,000 บาท
55,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
99.99%
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บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัทร่ วม
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

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

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็ จรูปแช่แข็ง
210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ตาบลบางเสาธง
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
0115536003282
0-2315-4763-4, 0-2315-4766-7
0-2315-4765
100,000,000 บาท
100,000,000 บาท
1,000,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
49.00%
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บริษัทร่ วม
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
ชนิดของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ ว
สัดส่วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง เนื ้อไก่แปรรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่
77 หมูท่ ี่ 4 ตาบลห้ างสูง อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
0105551130397
038-932-900
038-932-999
3,014,000,000 บาท
3,014,000,000 บาท
30,140,000 หุ้น
หุ้นสามัญ
49.00%

บุคคลอ้ างอิงอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:
:
:

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
www.set.or.th/tsd

ผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

:

-ไม่ ม-ี

ผู้สอบบัญชี
ที่ตงั ้

:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:

บริษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 19 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2231-3980-7
0-2231-3988
www.amc-mri.com
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
หลักทรัพย์ ของบริษัท
7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ 30 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,400,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ ว 1,253,821,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
7.2

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
(ก) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
จานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น
1) กลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษม (1)
666,104,940
53.13%
2) บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
85,599,199
6.83%
3) NICHIREI FOODS INC.
56,716,050
4.52%
4) น.ส.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย
40,000,000
3.19%
5) STATE STREET EUROPE LIMITED
23,708,037
1.89%
6) นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
20,400,000
1.63%
7) นางเพียงใจ ชยาวิวฒ
ั น์กลุ
20,000,000
1.60%
8) นายก้ องภพ ลิมทรง
20,000,000
1.60%
9) SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES
15,910,200
1.27%
LIMITED
10) NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
10,013,480
0.80%
รวมผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
958,451,906
76.44%
หมายเหตุ
(1)
กลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษม มีจานวน 27 ราย (เป็ นกลุม่ acting in concert ตามประกาศว่าด้ วยเรื่ องการกาหนด
ลักษณะความสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ าลักษณะเป็ นการกระทาร่ วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตั ิการตาม
มาตรา 246 และมาตรา 247)
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รายนามผู้ถอื หุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
3) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
4) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
5) น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
6) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
7) นางปรานี ภาคสุข
8) น.ส.นิสา ศิริมงคลเกษม
9) นายขจร ศิริมงคลเกษม
10) น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
11) นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม
12) นายกิตติชยั ศิริมงคลเกษม
13) น.ส.วิวรรยา ศิริมงคลเกษม
14) น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม
15) น.ส.วริ สรา ศิริมงคลเกษม
16) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
17) นางชลลดา ศิริมงคลเกษม
18) นายพิษณุ ศิริมงคลเกษม
19) นายจรงกิจ ศิริมงคลเกษม
20) นายจรงกร ศิริมงคลเกษม
21) น.ส.อลีนา ศิริมงคลเกษม
22) นายอชิระ ศิริมงคลเกษม
23) น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
24) นายพงศธร อิงโพธิ์ชยั
25) นายวิน ภาคสุข
26) นายวรภัทร ภาคสุข
27) บริ ษัท ป.เจริ ญพันธ์โปรดิ๊วส จากัด *
รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม

จานวนหุ้น (หุ้น)
33,800,000
30,349,500
4,134,080
2,550,400
10,100,000
59,901,080
1,193,930
38,707,200
37,400,000
37,400,000
37,583,000
37,400,000
35,939,000
35,350,000
36,375,300
60,000,000
53,000,000
60,000,000
12,230,410
12,335,910
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,149,930
5,105,000
5,100,000
200
666,104,940

สัดส่ วนการถือหุ้น
2.70%
2.42%
0.33%
0.20%
0.81%
4.78%
0.10%
3.09%
2.98%
2.98%
3.00%
2.98%
2.87%
2.82%
2.90%
4.79%
4.23%
4.79%
0.98%
0.98%
0.40%
0.40%
0.40%
0.41%
0.41%
0.41%
0.00%
53.13%

หมายเหตุ: * บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จากัด ประกอบธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุม่ ตระกูลศิริมงคลเกษมทังหมด
้
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(ข) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงาน ณ 30 ธันวาคม 2562 มี
ดังนี ้
ลาดับที่
1
2
3

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
รวม
(ค) ข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ agreement)
-ไม่มี7.3

การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
- ไม่มี -

7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

จานวนหุ้น (หุ้น)
33,800,000
30,349,500
4,134,080
68,283,580

สัดส่ วนการถือหุ้น
2.70%
2.42%
0.33%
5.45%

7.4.1 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา “ไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ นอกจากนี ้
การจ่ายเงินปั นผลจะขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทัง้
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
2557
0.61
0.40
65.63

2558
(0.17)
0.25
N/A(1)

2559
0.41
0.30
73.38

2560
0.26
0.30
117.48

อัตรากาไรสุทธิ ต่อหุน้ – งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)
อัตราเงิ นปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงิ นปันผลต่อกาไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ(%)
หมายเหตุ:
(1)
บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลในปี 2558 จานวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558
มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคานวณอัตราจ่ายเงินปั นผลในปี 2558
7.4.2 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี หลังหักภาษี เงินได้ และเงินสารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ต้ องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ และขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนในอนาคต
โครงสร้ างทางการเงิน และสภาพคล่องของแต่ละบริ ษัท โดยไม่ได้ มีการกาหนดอัตราขันต
้ ่าแต่อย่างใด
ในปี 2562 บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีรายได้ เงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วมจานวน 49.00 ล้ านบาท
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หมายเหตุ : 1 – 7 คือ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึง่ กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8 – 10 คือ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ซึง่ เพิม่ เติมด้ วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
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การจัดการ
ในปี 2562 โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
1) คณะกรรมการบริ ษัท
2) คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริ หาร
3) ผู้บริ หาร
8.1

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ จานวน 9 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม(1)
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม(1)
3. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม(1)

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ, รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส และรอง
กรรมการผู้จดั การอาวุโส สายงานบริ หาร
4. นพ.สาธิต
กรเณศ
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
5. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
6. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
7. นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร
8. น.ส.วรรณี
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริษัท
9. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแล
กิจการ, กรรมการบริ หารความเสีย่ ง, กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ
หมายเหตุ: - น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
- (1) เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท โดยกาหนดให้ กรรมการผู้มีอานาจ 2 ใน 3 ท่านลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ
- ข้ อมูลของกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อยตามเอกสาร
แนบ 2
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คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ
จานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ ง
1. นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปารเมศ เหตระกูล(1)
กรรมการตรวจสอบ
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค(2)
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: - นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- (1) เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- (2) เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ของบริ ษัท จีเอฟพีที
จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ ง
1. นพ.สาธิต กรเณศ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
2. นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
4. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
5. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
หมายเหตุ: - นายฉัตรชัย รัตนาวะไล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย
กรรมการ จานวน 8 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายเจษฎา
ศิริมงคลเกษม
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. น.ส.วิภาวดี
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. นายกิตติชยั
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
5. น.ส.วิวรรยา
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
6. น.ส.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
7. นายวงศกร
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
8. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
หมายเหตุ: - นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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คณะกรรมการบริหาร
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หาร ของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ จานวน
7 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ ง
1. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หาร
3. นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริ หาร
4. นางปรานี
ภาคสุข
กรรมการบริ หาร
5. นายเจษฎา
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หาร
6. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หาร
7. นายวงศกร
ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริ หาร
8.2

ผู้บริหาร*
ในปี 2562 ผู้บริ หารของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีจานวน 10 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้จดั การ
2. นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส**, รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานบริ หาร
และรักษาการตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ ายขายภายในประเทศ
3. นางปรานี
ภาคสุข
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน
4. นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานจัดซื ้อไก่เนื ้อ
5. นายกิตติชยั
ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานการผลิตและการตลาด
6. น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
7. น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชยั
รองกรรมการผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษัท
8. นายฐิ ติ
วรรณเชษฐ์
ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน
9. นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
10. น.ส.รัชนีกร
ปวิตรปก
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี
หมายเหตุ: * นิยามผู้บริ หารของบริ ษัท กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้ วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
** ตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ซึง่ รับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริ หาร-ฝ่ าย
บัญชี จึงถือเป็ นผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริ หาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
จานวนหุ้น
รายนามกรรมการและผู้บริหาร

ณ 28 ธ.ค. 2561

ณ 30 ธ.ค. 2562

ทางตรง

ทางอ้ อม

ทางตรง

ทางอ้ อม

เพิ่มขึน้ /
ลดลง

%การถือ
หุ้น

1. นายประสิทธิ์

ศิริมงคลเกษม

33,000,000

-

33,800,000

-

+800,000

2.70%

2. นายวิรัช

ศิริมงคลเกษม

30,349,500

-

30,349,500

-

-

2.42%

3. นพ.อนันต์

ศิริมงคลเกษม

4,134,080

-

4,134,080

-

-

0.33%

4. นพ.สาธิต

กรเณศ

-

-

-

-

-

-

5. นายปารเมศ

เหตระกูล

50,000

-

50,000

-

-

0.00%

6. นายธนาธิป

พิเชษฐวณิชย์
โชค

-

-

-

-

-

-

7. นางสมสิริ

อิงโพธิ์ชยั

2,500,000

-

2,550,400

-

+50,400

0.20%

8. น.ส.วรรณี

ศิริมงคลเกษม

10,100,000

-

10,100,000

-

-

0.81%

9. นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม

59,801,080

-

59,901,080

-

+100,000

4.78%

10. นางปรานี

ภาคสุข

1,193,930

-

1,193,930

-

-

0.10%

11. นายกิตติชยั

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

12. น.ส.วิภาวดี

ศิริมงคลเกษม

37,400,000

-

37,400,000

-

-

2.98%

13. น.ส.จุฑามาส

อิงโพธิ์ชยั

5,000,000

-

5,000,000

-

-

0.40%

14. นายฐิติ

วรรณเชษฐ์

-

-

-

-

-

-

15. นายธีระศักดิ์

เปี่ ยมสุภคั พงศ์

1,000

-

1,000

-

-

0.00%

16. น.ส.รัชนีกร

ปวิตรปก

-

-

-

-

-

-

220,929,590

-

221,879,990

-

+950,400

17.70%

รวม
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8.3

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตัง้ น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ ชัย ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา
89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2551 เป็ นต้ นมา
โดยข้ อมูลของเลขานุการบริ ษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
สาหรับรายละเอียดข้ อมูลโครงสร้ างการบริ หาร คุณสมบัติ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ การเข้ าประชุม และค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท ปรากฏภายในรายงานการกากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารที่เป็ นตัวเงิน ปรากฏภายในรายงานประจาปี หัวข้ อ การ
กากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี8.5

บุคลากร
บริ ษัทฯ มีพนักงานทังหมด
้
5,623 คน โดยในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจานวนทัง้ สิ ้น
1,448.34 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ
เงินประกันสังคม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทฯ รวม
1,417.76 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี ้

ปี 2562

GFPT
ธุรกิจผลิต
เนือ้ ไก่ แปร
รูป

บริษัท KT
ธุรกิจผลิต
อาหารสัตว์

บริษัท GP
ธุรกิจฟาร์ ม
เลีย้ งไก่ ปู่ย่ า
พันธุ์

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

5,487
12
124
5,623
1,448.34

1,050
103
248
1,401
526.77

283
6
4
293
62.94

บริษัทย่ อย
บริษัท FKT
ธุรกิจฟาร์ ม
เลีย้ งไก่ พ่อแม่
พันธุ์และโรงฟั ก
ไข่
1,687
11
37
1,735
190.65

บริษัท MKS
ธุรกิจฟาร์ ม
เลีย้ งไก่ เนือ้

บริษัท GFF
ธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป

3,371
43
25
3,439
496.68

373
25
134
532
140.72

ทังนี
้ ้ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาททางด้ านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน
อย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด และสาหรับนโยบายในการพัฒนาความรู้ ศกั ยภาพของพนักงาน ปรากฏรายละเอียดภายใน
รายงานประจาปี แบบบูรณาการ หัวข้ อ ความมุง่ มัน่ เป็ นที่ทางานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมัน่ คงและความไว้ วางใจ
ในอนาคต
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9. การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการ กากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่าระบบการ
บริ หารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและการ
ถ่วงดุลอานาจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และ
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ในระยะยาว
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัทฯ ภายใต้ หลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย1 และข้ อกาหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2 (OECD) รวมไปถึงมีการปรับให้ มี
ความสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)3 ที่ออกโดยสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และ
กาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึง่ อาจเกิดจากการ
ดาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ หรื อกฎหมาย
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code รวมถึงศึกษาจนเข้ าใจประโยชน์
เพื่อนาไปใช้ สร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืน ซึ่งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
เป็ น ผู้ป ระเมิ น การปฏิ บัติ ตามหลัก การปฏิ บัติ ใน CG Code เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ามี กระบวนการที่ ได้ ป รั บ ใช้ ห รื อ พัฒนาให้
เหมาะสมกับธุรกิจ ซึง่ ในปี 2562 มีการปรับให้ สอดคล้ องกับนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- คณะกรรมการบริ ษัทมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบตามนโยบายที่กาหนดไว้ โดยบริ หาร
จัดการให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของบริ ษัทฯ โดยประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) รักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ บนหลักการ
กากับดูแลกิ จการที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมไปถึงเคารพสิทธิ และมีความ
รับผิดชอบผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)
- คณะกรรมการบริ ษัทมีการกาหนดเป้าหมาย และนโยบายธุรกิจ ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีการมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการมีหน้ าที่ควบคุม และติดตามการดาเนินงานให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริ ษัทฯ ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
รวมไปถึงมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย นอกจากนี ้มีการนานโยบายกากับดูแล

หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการกากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004
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กิจการมาปฏิบตั ิ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ในระยะยาว
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
- บริ ษัทฯ มีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ครอบคลุมในด้ านต่างๆ มี
การทบทวนแนวทางปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
รวมไปถึ ง ให้ ค ณะกรรมการสรรหา พิ จ ารณาค่า ตอบแทน และก ากับ ดูแ ลกิ จ การ จัด การประเมิ น ผลการปฏิ บัติงาน
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ น าผลการประเมิ น และข้ อ เสอแนะต่ า งๆ มาเสริ ม สร้ างประสิ ท ธิ ผ ลของการท างานของ
คณะกรรมการบริ ษัท
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
- คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเตรี ยมความพร้ อม และให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท จัด
ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO) เป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้ แนว
ทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลัก ปฏิ บัติ 5 ส่ง เสริ ม นวัต กรรมและการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
- บริ ษั ท ฯ มี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ทุก ฝ่ าย โดยมี ก ารจัด ท าระบบการ
ตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability) ซึง่ เป็ นการเชื่อมโยงข้ อมูลจากผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้ นทางแหล่งทีม่ า
ของวัตถุดิบ ถือเป็ นการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ าและผู้บ ริ โภคในการได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อการ
บริ โภค
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
- คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งทาหน้ าที่ดแู ลบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทานโยบายและการจัดการความเสีย่ งไว้ อย่างชัดเจน
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงกาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินงาน
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและสามารถวัดผลได้ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่ดูแลระบบ
ควบคุมภายในให้ มีความเหมาะสม มีการทบทวนแผนงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ให้ ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และประเมิน
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของระบบการควบคุมภายในให้ มีความเพียงพอ
หลัก ปฏิ บัติ 7 รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และการเปิ ด เผยข้ อ มูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
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- คณะกรรมการบริ ษัทควบคุม ดูแลให้ มีการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่างๆ อย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส โดยมีการเปิ ดเผยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียม
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือ หุ้น (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
- คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญ และดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้
รายใหญ่และรายย่อย และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริ ษัทฯ มีการดาเนินการก่อนการประชุมผู้ถือ
หุ้น การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น และการดาเนินการภายหลังการประชุม ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่
ไปกับแนวปฏิบตั ิที่ดีตาม AGM Checklist
คณะกรรมการกาหนดให้ มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่าง
สม่าเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ ให้ พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิ ผ่านระบบ
สารสนเทศ ทังภายใน
้
(Intranet) และได้ แสดงให้ สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้
หัวข้ อ การกากับดูแลกิจการ
จากความมุง่ มัน่ ในการถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของทุกคนในองค์กร ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับผลการ
ประเมิ น การก ากับดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ทจดทะเบี ย น ประจ าปี 2562 อยู่ใ นระดับ “ดี เ ลิศ ” โดยได้ รั บ สัญ ลัก ษณ์ ของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จานวน 5 ดวง ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ร่ วมกับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. โดยได้ รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” เป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน
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การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1

นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการให้ ค วามสาคัญ ต่อ การคุ้ม ครองสิท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น และส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ใช้ สิท ธิ ข องตน โดย
ครอบคลุมสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการ
รับส่วนแบ่งเงินปั นผล สิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิใน
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตังหรื
้ อถอดถอน
กรรมการบริ ษัท การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่ อง
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในปั จ จัย พื น้ ฐานของบริ ษั ท ฯ อัน ได้ แ ก่ การแก้ ไขข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ฯ และหนัง สือ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
คณะกรรมการกาหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้ สิทธิ
ในการได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารที่มีนยั สาคัญของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ ทันกาล และเพียงพอ เช่น ผลประกอบการ คา
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นช่องทางที่สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่ายและสะดวก
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2

การประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริ ษัทฯ และหากมีความจาเป็ นเร่งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์
หรื อกฎหมายที่ใช้ บงั คับจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป
คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้ าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น โดยกาหนดให้ ภายในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี ้แจงรายละเอียดขันตอนการลงทะเบี
้
ยนและเอกสารที่ใช้ ใน
การลงทะเบียนสาหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท รวมถึงกาหนดให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.
และแบบ ค. พร้ อมจัดให้ มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ ลว่ งหน้ า
อย่างน้ อย 30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสในการเข้ าถึ งสารสนเทศของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัดควบคู่ไปกับแนวปฏิบตั ิที่ดีตาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต.
อีกทังยั
้ งคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.2.1 การดาเนินการก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้นเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลผู้มี
คุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ รวมถึงการส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบวาระการประชุม เป็ นการ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด และได้ เปิ ดเผยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่าง
ทัว่ ถึง ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
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2) บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ มติคณะกรรมการ ถึงกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกาหนดสิทธิ (Record
Date) ในการเข้ าประชุม และรับเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
ทันที ภายในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) บริ ษัทฯ ได้ จัดทาหนังสือเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ ในรู ปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ) โดยมีรายละเอียดครบถ้ วน รวมถึง
ข้ อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็ นแต่ละวาระพร้ อมระบุถึงคาชี ้แจง เหตุผล
ประกอบ ความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นที่ใช้ ในการพิจารณา พร้ อมหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวง
พาณิชย์กาหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติในแต่ละวาระการประชุม
4) เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีเ วลาศึก ษาข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับ การประชุม อย่างเพี ยงพอ บริ ษั ท ฯ ได้
เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึง่
เป็ นชุดเดียวกับที่ได้ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้ าเป็ นเวลา 14 วันก่อนวันประชุม ซึง่
มากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด อีกทัง้ ให้ มีการลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้ า 8 วันก่อนการประชุม
1.2.2 การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ กาหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
ที่จะเข้ าร่ วมประชุม โดยจัดเตรี ยมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึงหลากหลายรู ปแบบ ทาให้ การ
เดินทางเป็ นไปได้ สะดวก
2) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และ
จัดระบบการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน
3) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงด้ วยการ
มอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อ กรรมการอิสระ เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรื อ ค. (สาหรับ Custodian) ตามรู ปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากาหนดไว้ หรื อตามที่
เว็บไซต์บริ ษัทฯ เผยแพร่ ไว้ รู ปแบบใดก็ได้ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จึงได้ จดั ส่ง
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทังได้
้ ระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน คา แนะนา
ขันตอนการมอบฉั
้
นทะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไว้ อย่างชัดเจน และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย
4) บริ ษัทฯ จัดให้ ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์ โค้ ด) และบัตรลงคะแนน (ทุก
วาระ) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
และความถูกต้ อง เชื่อถือได้ ของข้ อมูล
5) บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษั ท กรรมการบริ ษั ท กรรมการผู้ จั ด การ ประธาน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริ หารระดับสูงสุดฝ่ ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคาถามใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
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6) บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีผ้ ตู รวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งเป็ นอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (บุคคลที่
เป็ นอิสระ) ทาหน้ าที่ผ้ แู ทนของที่ประชุมเพื่อเป็ นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ
หรื อวิสามัญผู้ถือหุ้น
7) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นสามารถลง
มติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
8) บริ ษัทฯ แจ้ งหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิ
การออกเสียงลงคะแนน โดยให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่าง
ชัดเจนตังแต่
้ เริ่ มประชุม
9) ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็ น
อิสระ และตังค
้ าถามต่อที่ประชุม ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ได้ ในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
10) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอย่างชัดเจนและโปร่งใส
11) บริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
สาคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
1.2.3 การดาเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1) บริ ษัทฯ เผยแพร่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
2) บริ ษั ท ฯ จัด ท ารายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สาระสาคัญ ถูก ต้ อ งและครบถ้ ว น เพื่ อ น าส่ง ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
3) บริ ษัทฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้ อมเสียงในลักษณะสือ่ วีดิทศั น์ แยกเป็ นแต่ละวาระ เพื่อให้ เกิดความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบย้ อนหลังได้
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลล่วงหน้ า เพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการและเสนอ
คาถาม เป็ นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ ้นปี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 28 ธันวาคม 2561 และเมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าว
พบว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคล หรื อส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ มติคณะกรรมการบริ ษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562
เวลา 9.30 น. โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปั นผล
ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 เมษายน 2562
บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทัง้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2562
นับเป็ น 34 วันก่อนวันประชุม และบริ ษัทฯ มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนาย
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ทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตังแต่
้ วนั ที่ 20 มีนาคม 2562
นับเป็ น 14 วันก่อนวันประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 จัดขึ ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟ
พีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับ
มอบฉันทะ รวมจานวน 293 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 896,804,405 หุ้น คิดเป็ น 71.53% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมด
้
ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทฯ ได้ มีการเผยแพร่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
ภายในวันที่ประชุม อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พร้ อมภาพและเสียงที่
บันทึกการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ในวันที่ 17 เมษายน 2562
จากการดาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ รับการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ด้ วยคะแนน 99 คะแนน อยูใ่ นระดับ “ดี”
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังรายใหญ่
้
และ
รายย่อย และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ ดาเนินการ ดังนี ้
2.1

มาตรการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ใช้ ข้อมูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์จากบุคคลซึง่ รู้หรื อครอบครองข้ อมูลภายใน โดยได้ กาหนดนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน และข้ อปฏิบตั ิใน
การเก็บรักษาข้ อมูล และการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ จะมอบให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงานเมื่อแรกเข้ าทางาน โดยสรุปสาระสาคัญ
ดังนี ้
นโยบายป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ 4
อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิดของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ ามดาเนินการเปิ ดเผย เผยแพร่ หรื อใช้ ประโยชน์ จากการที่มี โอกาสได้ รั บรู้ ข้ อมูลภายในที่ มี
ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ การตัดสิน ใจลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ของบริ ษัท ฯ และเป็ น ข้ อ มูลที่ ยัง มิ ได้ เ ปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื ้อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อการเข้ าผูกพันตามสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อผู้อื่น อันเป็ นการกระทาผิดตามมาตรา 240 และมาตรา 242
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

• กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องเก็บรักษาข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้ อมูลความลับ
เกี่ยวกับบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ของบริ ษัทฯ ไว้ อย่างเข้ มงวดที่สดุ และอยู่ในวงจากัด โดยไม่เปิ ดเผยต่อ ผู้ไม่
เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ หรื อใช้ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้ จะเกษี ยณอายุ
4

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามคานิยามที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ของ

บริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้ างทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้ านอื่นๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ได้ รับ ครอบครอง หรือสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนบุพการี พี่ น้ อง บุตร ญาติ-สนิท และคูส่ มรสหรือผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย เป็ นต้ น
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ลาออก หรื อสิ ้นสุดการทางานกับบริ ษัทฯ แล้ วก็ตาม เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

• บริ ษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสารสนเทศอย่างเข้ มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญถูกเปิ ดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน นาข้ อมูลภายใน ของบริ ษัทฯ
ไปใช้ ในทางมิชอบ

• บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ ามาเกี่ยวข้ องหรื อมีโอกาสได้ ลว่ งรู้ข้อมูลภายในที่สาคัญของบริ ษัทฯ ต้ องลงนาม
ในข้ อตกลงการรักษาความลับข้ อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลเหล่านันจะใช้
้
ความระมัดระวัง
รักษาความลับและข้ อมูลภายในทานองเดียวกับบุคลากรของบริ ษัทฯ

• การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจต้ องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริ ษัทฯ ที่มีอานาจหน้ าที่ เมื่อได้ รับคาถาม
เกี่ยวกับข้ อมูลที่สาคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มี หน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ ควรแนะนาให้ ผ้ ถู ามติดต่อไปยังผู้มีหน้ าที่
เปิ ดเผยข้ อมูล

• กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่อยูใ่ นฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิดของบุคคลตามมาตรา
243 ห้ ามนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ งบการเงิน หรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ที่ยงั มิได้
เปิ ด เผยต่อ สาธารณชนหรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย เพื่ อ การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ อัน น ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

• กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่อยูใ่ นฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตาม
มาตรา 244 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความใกล้ ชิดของบุคคลตามมาตรา
243 ที่ได้ ลว่ งรู้ ข้อมูลภายในที่สาคัญ ห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าว (Blackout Period)

• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ที่ได้ ลว่ งรู้ข้อมูลภายในที่สาคัญ คนใดกระทาผิดวินยั หรื อมีความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางที่จะทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จะได้ รับโทษตังแต่
้ การตักเตือน การตัด
ค่าจ้ าง การพักงานโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง

• บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร (ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง
รวมถึงจานวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (คู่สมรสหรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งตนเอง รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 30 ของ
จานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบุคคลนัน)
้ มีหน้ าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ 5 ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน
3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ย นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัทรับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท

5

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
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ทราบในการประชุมครั ง้ ถัดไป และให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการถื อครองหลักทรั พย์ ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ประพฤติฝ่าฝื น
มาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน หรื อมีการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
อีกทัง้ กรรมการและผู้บริ หารได้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิภายในคูม่ ือจริ ย ธรรมธุรกิจ ในการแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับ
การจะซือ้ จะขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนทาการซือ้ ขาย อย่างน้ อย 1 วัน และภายหลังการซือ้ ขาย หรื อ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ได้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด
2.2

การกากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนั ้ อาจเกิดขึ ้นได้ หลายรูปแบบ ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์สว่ นตนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดแนวทางที่ทกุ คนพึงถือปฏิบตั ิ
ดังนี ้
2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้ า คู่ค้า
ของบริ ษัทฯ หรื อจากบุคคลใด อันเนื่องจากการทางานในนามบริ ษัทฯ
2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรู ปแบบใดๆ แก่ลกู ค้ า คู่ค้าของ
บริ ษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้ นการให้ การเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม
ส่วนลดการค้ า และโครงการส่งเสริ มการขายของบริ ษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบัติดงั กล่าวนี ้ ได้ ถูกนาไปใช้ เป็ นพืน้ ฐานการ
กาหนดนโยบายการต่อต้ านทุจริ ต และคอร์ รัปชัน ของบริ ษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th)
ภายใต้ หวั ข้ อนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
2.2.3 การดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ไปมีสว่ นร่ วมโดยเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีอานาจจัดการในกิจการที่แข่งขัน
กับธุรกิจของบริ ษัทฯ อันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ น ลายลักษณ์
อักษร ยกเว้ นการดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากาไร ทังนี
้ ้การดารงตาแหน่งดังกล่าว จะต้ องไม่ขดั
ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งงานในบริ ษัทฯ
ไปใช้ อ้างอิงเพื่อส่งเสริ มธุรกิจภายนอก
2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทาธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิ หน้ าที่ และเวลา
ทางานของบริ ษัทฯ และห้ ามประกอบธุรกิจหรื อมีส่วนร่ วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ไม่วา่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยอ้ อมก็ตาม
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2.2.5 การทาธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
การทาธุรกิ จใดๆ กับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทัง้ ในนามส่วนตัว ครอบครั ว หรื อในนามนิติบุคคลใดๆ ที่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน นันมี
้ สว่ นได้ สว่ นเสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริ ษัทฯ ก่อนเข้ าทารายการ อีกทัง้
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการหรื อกระทาการใดๆ ในนาม
บริ ษัทฯ ผู้ทารายการในนามบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้ องกับกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานหรื อไม่ ก่อนทารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ นิยามของความสัมพันธ์
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ” ภายใต้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2.6 การทารายการระหว่ างกัน
ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ จะดูแลให้ การเข้ าทารายการระหว่างกันทุกรายการจะต้ อง
ผ่านการพิจารณา และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ตามลาดับ โดยการพิจารณารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือนหนึ่งเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(Fair and Arm's Length Basis) มีการกาหนดราคาตามการดาเนินธุรกิจปกติ และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
โดยผู้ที่มีส่วนได้ เสียจะต้ องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และให้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลรายการระหว่างกันไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ ที่กรรมการ ผู้บริ หารและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ประพฤติฝ่าฝื น
หลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกันแต่อย่างใด
2.3

การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้ าที่รายงานการมีสว่ นได้
เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องที่เข้ าข่ายการมีสว่ นได้ เสีย รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับ
การได้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ยดึ แนวปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิทุกครัง้ ก่อนทารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมพิจารณา หรื อไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการลงมติใน
วาระที่เกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของตน ซึง่ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่รวบรวมและจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ แก่
ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการให้ ความสาคัญในสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรื อตาม
ข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัทฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทังในด้
้ านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้ อม ฯลฯ
โดยได้ มีการกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี ้
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ผู้ถอื หุ้น :

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการสร้ างความเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึง
สภาวะความเสีย่ งในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อให้ เกิดการเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว รวม
ไปถึงการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
พนักงาน :
บริ ษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิ มนุษยชน
เพื่อให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กาหนด มีการอบรมให้ ความรู้ พัฒนาศักยภาพอย่างสม่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแล
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
ลูกค้ า :
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ า มี
คุณ ภาพได้ ม าตรฐาน ในระดับ ราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ลูก ค้ า มี ค วามพึง พอใจอย่า งสูง สุด
ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้ า
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้ าและบริ การ รวมทังยั
้ งจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด และปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
คู่ค้า :
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือซึง่ กัน
และกัน รวมถึงมีกระบวนการและข้ อตกลงที่เป็ นธรรม และจัดให้ มีระบบการควบคุมดูแลมิให้ มี
การนาข้ อมูลของคู่ค้าไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อดาเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการ
คัดเลือกคู่ค้าที่มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ ทางธุรกิจของคู่ค้าที่
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการชี ้แจงและดูแลให้ คคู่ ้ าเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบตั ิตอ่ แรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
เจ้ าหนี ้ :
บริ ษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามเงื่ อนไข ข้ อกาหนดของสัญญา และพันธะทางการเงิ นอย่าง
เคร่ งครัด ทังในเรื
้ ่ องการชาระคืนหนี ้ เงินกู้ยืม ดอกเบี ้ย โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค ้าประกันต่างๆ
รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้
คู่แข่ ง :
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และไม่สร้ างความได้ เปรี ยบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริ มการ
แข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี ไม่กระทาผิดกฎหมายหรื อขัดต่อจริ ยธรรมธุรกิจ และจะไม่กล่าวหาคู่
ค้ าในทางเสือ่ มเสียโดยไม่มีข้อมูลจริ ง
ชุมชน สังคม :
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
และสิ่งแวดล้ อม ควบคู่กบั การเติบโตของบริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืน โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ
จะไม่สร้ างหรื อก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้ อม อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ คนในองค์กร
ตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้ างจิ ตสานึก และรั บผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงการร่ วมกิจกรรม และการเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชา
สังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้ เกิดแนวทางร่วมกันในการดาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนา
ชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้ อม
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลการดาเนินการ การปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย เรื่ องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีสว่ นได้
เสีย กลุ่มต่างๆ ของบริ ษัท ฯในปี 2562 ที่ ผ่า นมา ปรากฏดัง รายงานแบบบูร ณาการ ซึ่งเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท
(www.gfpt.co.th) หัวข้ อ การกากับดูแลกิจการ
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3.2

ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด หรือ ข้ อร้ องเรียน (Whistle-Blowing Service)
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรั บแจ้ งเบาะแส และ/หรื อข้ อร้ องเรี ยน ทุก
รูปแบบจากผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ทุกกลุม่ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
•
ติดต่ อกรรมการอิสระ
ทางอีเมล์ :
independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
กรรมการอิสระ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
• ติดต่ อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ :
bod@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
กรรมการบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
• ติดต่ อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ :
nrgc@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18 เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โดยเมื่อกรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ หรื อ
ช่องทางอื่นใด ที่ได้ รับแจ้ งเบาะแส หรื อรับเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ จากผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะทาการพิจารณา
เบื ้องต้ นว่า เรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนเข้ าข่ายประเภทใด หากเรื่ องที่ร้องเรี ยนเกี่ยวข้ องกับหลักธรรมาภิบาล และจริ ยธรรมการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน จะดาเนินการรวบรวมข้ อมูลเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาดาเนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้ นข้ อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่ อง
นันๆ
้ ต่อไป หรื อหากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวเข้ าข่ายการกระทาผิด ทุจริ ต (Fraud) หรื อ คอร์ รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่
รับเรื่ องจะดาเนินการประสาน เสนอเรื่ องให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในร่ วมดาเนินการ และนาเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาต่อไป
สาหรับข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อการแจ้ งเบาะแสของพนักงาน บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่ องที่พ นักงาน
ร้ องเรี ยน โดยพิจารณาว่าเรื่ องที่พนักงานร้ องเรี ยนเข้ าข่ายเป็ นเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิดหรื อไม่ และอยู่ในความผิด
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ระดับไหน เพื่อที่จะได้ กาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทาผิดนันๆ
้ ได้ อย่างเป็ นธรรม และถูกต้ อง โดยเพื่อเป็ นการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ในมาตรการคุ้มครองและรั กษาความลับของผู้ร้องเรี ยน พนักงานสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อเสนอข้ อคิดเห็นได้
หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online Intranet ของบริ ษัทฯ หรื อแจ้ งโดยตรงผ่านทาง
อีเมล์ หรื อส่งเป็ นจดหมายผ่านไปรษณีย์ ไปยังหน่วยงานที่บริ ษัทฯ กาหนดความรับผิดชอบ ทั ง้ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และ/
หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีรายละเอียดกาหนดภายในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้อง
รับทราบตังแต่
้ การปฐมนิเทศเข้ าเป็ นพนักงานใหม่แล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ
ให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนหรื อผู้ที่แจ้ งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งว่า บริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับ
การเก็บข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยน และ/หรื อผู้แจ้ งเบาะแส และ/หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง รวมถึงเรื่องที่
ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และได้ กาหนดขันตอนการรั
้
บเรื่ องและการสอบสวน ซึ่งเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู้ เฉพาะในกลุม่
บุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยเท่านัน้
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทาผิดทุจริ ต (Fraud) หรื อการคอร์ รัปชัน (Corruption)
หรื อการกระทาผิดจริ ยธรรม หรื อเกิ ดกรณี เกี่ยวกับชื่ อเสียงในทางลบของบริ ษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริ หารงานของ
คณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารลาออกอันเนื่องมาจากการกากับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทังในเรื
้ ่ องแรงงาน สิทธิ ของผู้บริ โภค และการดาเนินธุรกิจการค้ าแต่ประการ
ใด
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
4.1

นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการ

เงิน6 อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีครบถ้ วน ไม่มีประวัติการส่งรายงาน
ตามมาตรา 56 ทัง้ แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและรายปี
้
ลา่ ช้ า
4.2

ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียม
กัน โดยเผยแพร่ข้อมูลทังในรู
้ ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
2) รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
3) เว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ( www.gfpt.co.th ) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีช่องทาง “Subscribe to our news” ภายใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปสามารถรับข้ อมูลข่าวสารที่บริ ษัทฯ มีการอัพเดทอย่าง
สม่าเสมอ
6

ข้ อมูลขันต
้ ่าของบริษัท ที่ระบุใน หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้ อ 2
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4.3

นโยบายการให้ ข้อมูลข่ าวสาร หรือให้ สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่ อสาธารณชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ข้อมูลข่าวสาร สือ่ โฆษณา หรื อสือ่ ประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน เป็ นธรรม ไม่บิดเบือน
ความจริ ง โดยมุ่งเน้ นการสื่อสารและสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
4.4

หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทฯ จัดตังหน่
้ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่รับผิดชอบใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และประชาชนทัว่ ไป ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ การประชุมแถลงข้ อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส การประชุมร่ ว ม
นักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การทาโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาคาอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เป็ นรายไตรมาสและวารสารนักลงทุน
เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริ ษัทฯ เพื่อให้ บคุ คลทัว่ ไปได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจ
ผลประกอบการได้ ดียิ่งขึ ้น ซึง่ การให้ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปฏิบตั ิด้วย
ความระมัด ระวัง ผู้ที่ ไม่มี ห น้ าที่ เ กี่ ย วข้ องหรื อ ไม่ได้ รั บ มอบหมาย ไม่สามารถให้ ข้ อ มูลข่า วสารหรื อ ให้ สัม ภาษณ์ ต่อ
สื่อมวลชนหรื อต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรื อพาดพิงบริ ษัทฯ ไม่ว่าในด้ านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที่ โทรศัพท์ 0 2473 8000 หรื อที่ www.gfpt.co.th หรื อ ที่
อีเมล์ ir@gfpt.co.th
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ให้ แก่นกั ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทังปี
้ และจัดให้ มีการประเมินประสิทธิ ภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งได้ รับการประเมินจากนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ที่เข้ าร่ วมประชุมนักวิเคราะห์ โดยผลการประเมิน อยู่ในระดับดี ทังนี
้ ้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ ปี
2562 สรุปได้ ดงั นี ้
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit)
การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (International Roadshow)
การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow)
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting)
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
5.1

โครงสร้ างคณะกรรมการ
5.1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนอย่างน้ อยห้ า (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน
2) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่น
ที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
3) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสดั ส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทังคณะ
้
(ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศที่ ทจ.4/2552)
4) คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้ านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ โดยประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายอย่างน้ อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้ อย 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อย
1 ท่าน เป็ นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทฯดาเนินการอยู่ โดยไม่จากัดเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา อายุ
หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่นๆ
5) ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นประธาน หรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่
เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีกรรมการจานวนทังหมด
้
9 ท่าน ประกอบด้ วย

• กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนคณะกรรมการบริษัท)
• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนคณะกรรมการบริษัท)
5.1.2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการบริษัท
1) กรรมการบริ ษั ท ต้ องมี คุณ สมบัติ และไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามที่ ก าหนดใน มาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551;
ข้ อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ที่กจ. 8/2553 เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาด
ความน่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
2) กรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้ าใจในลักษณะการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ และอุตสาหกรรมที่บริ ษัทฯ ดาเนินกิจการอยู่ อีกทังมี
้ ป ระวัติการทางานดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และจริ ยธรรมที่ดี
งาม
3) กรรมการบริ ษัท (รวมถึงกรรมการผู้จดั การซึ่งเป็ นผู้บริ หารสูงสุด) ต้ องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อ
ตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงสุดในบริ ษัทมหาชน ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริ ษัท
4) กรณีที่กรรมการบริ ษัทมีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทอื่นที่มิใช่บริ ษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทร่วม จะต้ องรายงานข้ อมูลการดารงตาแหน่งให้ บริ ษัทฯ ทราบด้ วย
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5.1.3 คุณสมบัติตาแหน่ งประธานคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายให้ ประธานคณะกรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1) เป็ นผู้มีอาวุโส
2) เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในอุตสาหกรรมของบริ ษัทฯ
3) เป็ นที่ยอมรับของกรรมการ
5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ประกาศแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีในอนาคต โดยกาหนดให้ เข้ มข้ นกว่าข้ อกาหนดของนิยามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ใน
เรื่ องสัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. กาหนดร้ อยละ 1)
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
กับบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะ ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบันและก่อนได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมลู ค่าตังแต่
้ ร้อยละ
3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ ว แต่จานวนใดจะต่ากว่าตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1
ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้ วย
5) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
กับบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดย
นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย) ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน ของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษั ทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิ น
หรื อผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ ได้ รับ ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุมของบริ ษั ทฯ และไม่เ ป็ น ผู้ถือหุ้น ที่มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วยทังในปั
้ จจุบนั และก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
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7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective
decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนันเป็
้ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน เพื่อเป็ นการให้ กรรมการอิสระ
สามารถทางานร่วมกับคณะกรรมการทังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
5.1.5 วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดออกจากตาแหน่ง
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่
ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปได้
โดยการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ผู้ที่ได้ รับการเสนอพิจารณาแต่งตังจะต้
้ องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ซึง่ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ราย จาก
จานวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นจานวนไม่น้อยกว่าจานวนกรรมการที่ครบกาหนดวาระ และคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณา
นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ โดยบริ ษัทฯ มีการเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่งตัง้
กรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดเรี ยงตามลาดับ จะเป็ นผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัท โดยจะแต่งตังเท่
้ าจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นั น้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากัน เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงได้ เพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสอง
เดือน โดยกรรมการที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน ทังนี
้ ้
การแต่งตังดั
้ งกล่าวต้ องผ่านมติอนุมตั ิของคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่
5.1.6 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี ้
1) คณะกรรมการมีหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับ
นโยบาย
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2) ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ โดยมีกรรมการผู้จดั การ เป็ นหัวหน้ าและผู้นา
คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในการบริ หารจัดการ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังนี ้

• บริ หารจัดการและควบคุมการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

• พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

• มีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันบริ ษัทฯ ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ ในนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ เรื่ องอานาจอนุมตั ิดาเนินการ

• การดาเนินการใดๆ ที่ได้ รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทฯ
การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จัดการนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อมอบอานาจช่วง ที่ทาให้ กรรมการผู้จดั การ หรื อผู้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้จดั การ สามารถอนุมตั ิรายการ
ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับทาง
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5.1.7 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่ างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการแยกตาแหน่งระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การออกจากกัน ดังนี ้
1) ประธานกรรมการ

• เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัทในการกาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
รวมถึงกากับดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่
กาหนดไว้

• เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
• เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมี การลงคะแนนเสียง และ
ลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ าย เท่ากัน
2) กรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษัทนามาปฏิบตั ิให้ สมั ฤทธิ์ผล
ดังนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่าน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
5.2

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ ครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) ดูแลและจัดการให้ การดาเนินการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติ
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ( Duty of Loyalty) ระมั ด ระวั ง (Duty of Care) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) รั กษาผลประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ บนหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
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2) พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุ น ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นต้ น รวมทัง้
ติดตามให้ มีการนาไปปฏิบตั ิ และจัดให้ มีการทบทวนความเหมาะสมเป็ นประจาทุกปี
3) กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึง การระดมทุน การบริ หารเงินทุน การบริ หารความเสี่ยงของ
บริ ษัทฯ และกากับดูแล
4) ติ ด ตามและดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การด าเนิ น การตามนโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
5) พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสาคัญ เช่น การอนุมตั ิใช้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน การกู้ยืม การค ้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่ เกี่ยวโยงกัน และ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น โดยให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับหรื อระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ
6) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินก่อนนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7) จัดให้ มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
8) จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง ทังด้
้ านการดาเนินงานและการรายงานทางการเงิน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถประเมิน ติดตาม และบริ หารความเสีย่ งที่สาคัญได้
9) กากับดูแลให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และเพียงพอ
และจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สาร กับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม
10) พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการบริ หาร ฝ่ ายจัดการ และ
กาหนดแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการกากับ
ดูแลกิจการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เป็ น
ส่วนใหญ่
11) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ และให้ มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
12) จัดให้ มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผนงานการพัฒนาบุคลากร ทังพนั
้ กงาน กรรมการ
และผู้บริ หาร อย่างต่อเนื่อง
13) คณะกรรมการมีอานาจกาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ได้
14) คณะกรรมการมีอานาจที่จะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอานาจนันจะต้
้ องอยูใ่ นภายใต้ ขอบเขตแห่งอานาจของคณะกรรมการ และ
กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน
5.3

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยศึกษากลัน่ กรอง โดยเฉพาะเรื่ องที่ต้อง
อาศัยความเป็ นกลางในการวินิจฉัย อีกทังได้
้ กาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการใน
แต่ละชุด โดยกาหนดให้ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
เป็ นกรรมการอิสระอีกด้ วย
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ปั จ จุบัน บริ ษั ท จี เ อฟพี ที จ ากัด (มหาชน) ได้ แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการชุด ย่อยจานวน 4 ชุด คื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริ หาร
5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน
ต้ องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท
3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่
มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ านการรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูล และการสอบบัญชี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการ
ดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน และโปร่งใส
3) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ และให้ ความเห็นในหัวข้ อต่างๆ
เช่น

•
•
•
•

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และระบบบริ หารความเสีย่ ง
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการทารายการระหว่างกัน
• ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคล ที่มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เพื่อทาหน้ าที่ผ้ ูสอบบัญชี ของ
บริ ษัทฯ รวมถึงการเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
6) ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและไม่มีข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
ด้ านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) กากับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน กาหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3) กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทังในระดั
้
บนโยบาย และระดับการปฏิบตั ิงาน
โดยพิจารณาให้ ความเห็นชอบ กฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทังขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่
้
วยงานตรวจสอบภายใน
4) จัดให้ มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้ อยในทุก 5 ปี
5) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี และงบประมาณที่ใช้ ในกระบวนการตรวจสอบภายใน
เพื่อมุง่ ไปสูป่ ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้ าย เลิก
จ้ างผู้ตรวจสอบภายในได้
ด้ านการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาเรื่ องที่มีความเสีย่ งสูงที่อาจนาไปสูเ่ รื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน และกาหนดมาตรการป้องกันไว้ ชดั เจน
2) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
3) สอบทานการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริ หารความเสี่ยง ตามนโยบายบริ หารความเสี่ยงที่
กาหนด
4) พิ จารณาผลการทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสี่ ยง รวมถึ งความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
ด้ านอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของ
องค์กร และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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3) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการและคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตาม
กระบวนการรับแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชันด้ วย
4) สอบทานความถูกต้ องของแบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้ างอิงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
5) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เป็ นคราวๆ ไป
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.3.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท
จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และอย่างน้ อย 3 ท่าน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ สามารถแต่งตัง้ พนักงานของ
บริ ษัทฯ จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
วาระการดารงตาแหน่ ง
1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3
ปี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รั บการแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการบริ ษัทอีกได้
2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ว่างลง ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับ
ดูแลกิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตาแหน่ง
ได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
ด้ านการสรรหา
1) ทบทวนโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ มีความเหมาะสมกับความจาเป็ นเชิงกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
2) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือ กให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษั ท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลัน่ กรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท ในกรณี ที่มีตาแหน่งว่างลง เพื่อ
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นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบกับการใช้ เครื่ องมือช่วย
ตรวจหาคุณสมบัติ หรื อทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่ วมกับการใช้ ฐานข้ อมูลต่างๆ
ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น ระบบข้ อ มูล รายชื่ อ กรรมการและผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท ที่ อ อกหลัก ทรั พ ย์ บนเว็ บ ไซต์ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ทาเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD (IOD
Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นต้ น หากมีการเสนอรายชื่อเดิมใน
กรณีที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง จะมีการคานึงถึงผลการปฏิบตั ิงานของตาแหน่งนันๆ
้
4) เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
5) กาหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หาร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
6) จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งและความต่อเนื่องในการบริ หารที่เหมาะสม สาหรับตาแหน่งประธาน
กรรมการบริ ห าร กรรมการผู้จัด การใหญ่ ผู้มี อ านาจในการจัด การ และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เพื่ อ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
7) กาหนดหลักเกณฑ์ และประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจาทุกปี เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
8) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร เป็ น
ประจาทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
9) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับ
ดูแลกิจการ ด้ วยตนเอง เป็ นประจาทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
10) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
1) กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่นของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่งใส และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
2) เสนอแนะค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อ ย และผู้บ ริ ห าร ให้ มี
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
3) เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ และจัดทา
รายงานการกาหนดค่าตอบแทน ไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
4) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านการกากับดูแลกิจการ
1) กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2) กากับดูแล ให้ คาปรึ กษา ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายกากับดูแ ลกิจการของบริ ษัทฯ และคู่มือ
จริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
4) เสนอแนะข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการในการดาเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน
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5) จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ เรื่ องนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีให้ พนักงานในองค์กร
ทราบ
6) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
ด้ านจรรยาบรรณธุรกิจ
1) จัดทาคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2) กากับดูแล ให้ คาปรึกษา ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ให้ มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
4) เสนอแนะข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ยวกับ หลัก จรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ แก่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงาน
5) รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทาที่อาจจะฝ่ าฝื นจริ ยธรรมธุรกิจ รวมทังด
้ าเนินการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง ชี ้แจง
ข้ อซักถามและตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
6) ดูแลการสร้ างจิตสานึกและการอบรมพนักงาน ให้ มีความรู้ความเข้ าใจจริ ยธรรมธุรกิจ และเสริ มสร้ างให้
พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ
7) รายงานเกี่ ยวกับ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ต่อ คณะกรรมการเพื่อ ทราบเป็ น ประจ าทุกปี เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเรื่ องสาคัญ ซึ่งกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ รวมทังให้
้ ความเห็นในแนวปฏิบตั ิ
และข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขตามความเหมาะสม
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
5.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง
2) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ กรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานในกลุม่ บริ ษัท
3) คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง 1 ท่าน เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง สามารถแต่งตังพนั
้ กงานของบริ ษัทฯ จานวน 1 คน ทาหน้ าที่เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วาระการดารงตาแหน่ ง
1) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
2) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท โดยจะครบวาระการดารงตาแหน่งในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท
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3) กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสีย่ งว่างลง ให้ คณะกรรมการบริ ษัท เลือกกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยง ที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนนัน้
จะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สาคัญของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
ความเสีย่ งด้ านการดาเนินงาน ความเสีย่ งด้ านการเงิน ความเสีย่ งด้ านกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และความเสีย่ ง
ด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ เป็ นต้ น รวมถึงพิจารณากาหนดกรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรั บได้ (Risk Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Tolerance) พร้ อมจัดทาคู่มือแนว
ทางการจัดการบริ หารความเสีย่ ง
2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริ หารความเสี่ยง แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk
Owner พร้ อมจัดให้ มีการประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) วิเคราะห์และทบทวนความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยอย่างสม่าเสมอ ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความเสีย่ ง (Key Risk Indicators)
3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์ กร พร้ อมเสนอ
แนวทางป้องกัน และวิธีลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยง
รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและแผนการปฏิบตั ิ โดยให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
5) ทบทวนและแก้ ไขคู่มือการบริ หารจัดการความเสี่ยง ให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจ เป็ นประจาทุกปี
6) มีอานาจขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในเรื่ องเกี่ยวเนื่องกับการบริ หารความเสีย่ งได้
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
5.3.4 คณะกรรมการบริหาร
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1) คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร
2) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารที่พ้นตาแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) กาหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้ านต่างๆ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
2) พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่จะเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ยกเว้ น งานที่อยู่ภายใต้
หน้ าที่ความรับผิดชอบ และ/หรื อเป็ นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง
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3) ดาเนินการตามแนวนโยบายที่ได้ รับจากคณะกรรมการบริ ษัทพร้ อมมีอานาจสัง่ การ ถ่ายทอด วางแผน
และดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
4) มีอานาจในการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และมีอานาจแต่งตัง้ หรื อมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ หารตามที่เห็นสมควรได้
5) มีอานาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการดาเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้
6) มีอานาจในการพิจารณากาหนดข้ อปฏิบตั ิ ข้ อบังคับ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ
7) มีอานาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและแผนงาน
ที่กาหนด
8) ให้ ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผู้จดั การและคณะทางานต่างๆ ที่ได้ มอบหมาย
9) ดาเนินการด้ านต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การประชุม: อย่างน้ อยปี ละ 12 ครัง้
5.4

การจัดประชุมคณะกรรมการ
5.4.1 การเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุมเป็ นประจาทุกเดือน โดยมีการกาหนดตารางการประชุมไว้
ล่วงหน้ าตังแต่
้ เดือนมกราคมของทุกปี และกาหนดให้ เป็ นวันพฤหัสบดีสดุ ท้ ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อ
ปี ) โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งกาหนดการและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า อย่างไรก็ตาม
การกาหนดวัน เวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับความสาคัญของวาระการประชุมที่
จะต้ องนาเข้ าพิจารณา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะส่งรายงานผลการดาเนินงานให้ คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้ มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา กรรมการได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่ าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ประชุมผู้ถือหุ้น
(สามัญและวิสามัญ)

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมในปี 2562

9 ครั ง้

4 ครั ง้

2 ครั ง้

4 ครั ง้

12 ครัง้

1 ครั ง้

1

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริษัท

8/9

-

-

-

-

1/1

2

นายวิรัช

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

9/9

-

-

-

12/12

1/1

ศิริมงคลเกษม
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7

ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

ประชุมผู้ถือหุ้น
(สามัญและวิสามัญ)

นายสุจิน

6

คณะกรรมการบริหาร

9

5

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

8

กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
นพ.สาธิต กรเณศ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
นายปารเมศ เหตระกูล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริษัท

4

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่ าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ

3

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

การประชุมในปี 2562

9 ครั ง้
9/9

4 ครั ง้
-

2 ครั ง้
2/2

4 ครั ง้
-

12 ครัง้
12/12

1 ครั ง้
1/1

9/9

4/4

2/2

-

-

1/1

8/9

4/4

2/2

-

-

1/1

7/9

3/4

2/2

-

-

1/1

9/9

-

-

-

12/12

1/1

9/9

-

-

-

-

1/1

9/9

-

2/2

3/4

12/12

1/1

5.4.2 การพิจารณากาหนดวาระการประชุม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่ องเข้ าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้ แน่ใจว่าเรื่ องที่สาคัญได้ นาเข้ ารวมไว้ แล้ ว โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะ
เสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ เข้ าสูว่ าระการประชุม
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5.4.3 เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุม และ
ข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้ กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนการประชุม
เพื่อให้ กรรมการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูล
5.4.4 การดาเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาในแต่ละวาระของการดาเนินการประชุม
ซึง่ ขณะดาเนินการประชุมจะส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ และให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
5.4.5 การนับองค์ ประชุม
การนับ องค์ ป ระชุม กรณี เ ริ่ ม ด าเนิ น การประชุม ให้ ถื อ ปฏิ บัติ ต ามข้ อ บัง คับ บริ ษั ท ข้ อ 27 การประชุม
คณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ จึงเป็ นองค์ประชุม สาหรับการนับองค์ประชุม กรณีที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม กาหนดให้ ต้องมีจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ในขณะที่จะมีการลงมติของแต่ละวาระให้ มี
กรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่เข้ าประชุม
5.4.6 การเชิญฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ส่งเสริ มให้ มี การเชิ ญ ฝ่ ายจัดการระดับ สูงเข้ าร่ ว มประชุมคณะกรรมการ เพื่ อ ให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรู้ จกั ผู้บริ หารระดับสูงสาหรับใช้ ประกอบการ
พิจารณาแผนสืบทอดงาน
5.4.7 การเข้ าถึงสารสนเทศ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท
ผู้บริ หารอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณี ที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้ มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการที่ ไม่ได้ เ ป็ น ผู้บ ริ หารได้ มี โอกาสประชุม ระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วย และควรแจ้ งให้
กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย (ไม่น้อยกว่าปี ละ 3 ครัง้ ) ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมากรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารได้ มีการ
ประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วม จานวน 4 ครัง้
5.5

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.5.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่
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ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็ นธรรม และสอดคล้ องกับผล
การดาเนินงาน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
โดยใช้ ข้อมูลผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการที่มีการจัดทาขึ ้น ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ ข้อเสนอแนะค่าตอบแท นที่
เหมาะสมและเทียบเคียงได้
ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จานวน 9 ท่าน เป็ นจานวนเงินรวม 5,395,000 บาท
ในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้
กรรมการบางท่านยังได้ รับค่าตอบแทนในฐานะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย จานวน 650,000 บาท โดย
ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการและ
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
กรรมการ
กรรมการอิสระ
รวม
บริ ษัทย่อย
บมจ. จีเอฟพีที
1.
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
650,000
130,000
780,000
2.
นายวิรัช
ศิริมงคลเกษม
585,000
130,000
715,000
3.
นพ.อนันต์
ศิริมงคลเกษม
585,000
130,000
715,000
4.
นพ.สาธิต
กรเณศ
650,000
650,000
5.
นายปารเมศ เหตระกูล
585,000
585,000
6.
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
585,000
585,000
7.
นางสมสิริ
อิงโพธิ์ชยั
585,000
130,000
715,000
8.
น.ส.วรรณี
ศิริมงคลเกษม
585,000
585,000
9.
นายสุจิน
ศิริมงคลเกษม
585,000
130,000
715,000
5.5.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เป็ น
ผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริ หารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริ หารต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาท
ความรั บผิดชอบของตาแหน่งงาน สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษั ทฯ ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริ ษัทชันน
้ าในประเทศ
ไทย โดยใช้ ข้อมูลผลสารวจค่าตอบแทนผู้บริ หารที่มีการจัดทาขึ ้น
ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้ กบั ผู้บริ หาร
จานวน 9 ท่าน รวมทังสิ
้ ้น 49,385,049 บาท (ไม่รวมผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี)
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5.6

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่ อย และประธานกรรมการบริ หาร
(CEO)
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิ จการ จัดให้ มีการประเมินคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริ หาร (CEO) อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และ
ผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษัท ทังรู้ ปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
โดยใช้ แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะและโครงสร้ างของคณะกรรมการ เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัท และส่งเสริ มให้ มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
และการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี
หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
7) ผลการประเมิ น การก ากับ ดูแ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยสมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
หัวข้ อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินถึงการ
ดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่านดาเนินการประเมิน
ทังรู
้ ปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ เพื่อทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนาผลการประเมินไปหารื อในที่ ประชุมคณะกรรมการ
ทังนี
้ ้สาหรับข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ รับจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะนามาใช้ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการทางานของคณะกรรมการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการกากับดูแลกิจการ
7
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ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายคณะ และรายบุคคล ในปี 2562 ในหัวข้ อ โครงสร้ าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การ
ทาหน้ าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายการจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร พบว่าผล
การประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่ อย
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็ น
ประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยใช้ แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย8 ซึ่งมีหัวข้ อเกี่ ยวกับ โครงสร้ างและคุณสมบัติข องแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย และบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย ได้ ให้ ความสาคัญ ใช้
เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็ นประจาทุกปี เพื่อ
ประเมินถึงการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ ประธานกรรมการบริ หารทาการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนาผลการประเมินไปหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการ
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง พบว่าผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในปี 2562 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
5.6.3

การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร (CEO)
หลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO) เป็ น
ประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในหัวข้ อเกี่ยวกับ ความเป็ นผู้นา การกาหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ การวางแผน
และผลปฏิบตั ิทางการเงิน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั
บุคลากร การสืบทอดตาแหน่ง ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ การบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกากับ
ดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้ แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย9
ขัน้ ตอน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หารเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินถึง
การดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ หรื อ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมด
้
หรื อ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เพื่อทาการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และนาผลการประเมินไปหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการ และกาหนดความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนต่อไป

8
9
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ในรอบปี 2562 ที่ผา่ นมาผลการประเมินทุกรูปแบบข้ างต้ น แสดงให้ เห็นถึงความพอใจในผลการปฏิบตั ิงาน
ในช่ ว งปี ที่ ผ่า นมา ในภาพรวม จึ ง ได้ มี ก ารรายงานสรุ ป ผล ทบทวนประเด็ น ปั ญ หา และอุป สรรคต่า งๆ ต่อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้ ดียิ่งขึ ้น
5.7

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
5.7.1 ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบัติหน้ าที่
10
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
โดยจัดให้ มีค่มู ือ
กรรมการ เอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดาเนิน ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ และได้ ม อบหมายให้ เ ลขานุก ารบริ ษัท เป็ น ผู้แนะน ากรรมการใหม่ให้ ทราบถึง
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี ้ยังให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิ จของ
บริ ษัทฯ
5.7.2 แผนการสืบทอดตาแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
1) คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาและสืบทอด
ตาแหน่งเพื่อเตรี ยมความพร้ อม เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้
2) ประธานกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจาถึงแผนสืบทอด
ตาแหน่ง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญทุก
ระดับอย่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริ หารเป็ นประจาทุกปี โดยส่งเสริ มและ
อานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เลขานุการบริ ษัท ตลอดจน
ผู้บริ หารระดับสูงอื่นๆ ในเรื่ องหลักการกากับดูแลกิจการ การปฏิบตั ิหน้ าที่ และการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
5.8

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการจัดตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้ าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทฯ โดยมีสายการรายงานขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประชุมร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ เพื่อรายงานผลการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน การทารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การ
ดูแลด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทัง้ ข้ อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาเนินการ
ในด้ านต่างๆ โดยรวมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท

10

แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แต่งตัง้ นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
2) พิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีที่เป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติผา่ นความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
3) สอบทานรายงานทางการเงิน
4) ดูแลด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายบริ ษัทฯ
5) จัดทาแผนการตรวจสอบภายในทังแผนระยะสั
้
นและระยะยาว
้
6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปตามแผนงานและมาตรฐาน
7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน
8) จัดทาหรื อสอบทานงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9) ฝึ กอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10) ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย
หมายเหตุ: ข้ อมูลของผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจาปี
2562
5.9

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มี ก ารแต่ง ตัง้ น.ส.จุฑ ามาส อิ ง โพธิ์ ชัย ซึ่ง ได้ จ บการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาเอก สาขา
บริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต และผ่ า นการอบรมหลัก สูต รเกี่ ย วข้ องกั บ กา รปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องเลขานุ ก าร (หลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรสาหรับเลขานุการบริ ษัท และหลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษัท) เป็ นเลขานุการบริ ษัท ตามมาตรา
89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยเริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2551 มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
1) ให้ ค าแนะนาเบื อ้ งต้ น แก่กรรมการเกี่ ย วกับ ข้ อ บังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ กฎหมาย และกฎระเบี ยบต่างๆ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิ
2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติคณะกรรมการบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อกาหนดทางด้ าน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3) จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้ องตามมติที่ประชุม
4) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารของบริ ษัทฯ ต่างๆ ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
5) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ซึ่งจัดทาโดยกรรมการและผู้บริ หาร และรายงานให้ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
6) ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ
7) จัดอบรมและให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่แก่กรรมการบริ ษัทที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้
8) เป็ นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
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9) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ประกาศก าหนด หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
หมายเหตุ: ข้ อมูลของเลขานุการบริ ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงาน 56-1 ประจาปี 2562
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในรอบปี บญ
ั ชี 2562 ได้ แก่ นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
สาหรับในรอบปี บญ
ั ชี 2562 ค่าตอบแทนที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จ่ายให้ แก่ บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี บญ
ั ชี 2562 จานวนเงินรวม 3,630,000.00 บาท ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
จานวนรวม
1,250,000.00 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท จานวนรวม
2,380,000.00 บาท
2. ค่ าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นให้ แก่สานักงานสอบบัญชีในรอบปี บญ
ั ชี 2562
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายธุรกิจ
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจในการเป็ นผู้นาของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรู ปสินค้ าปศุสตั ว์และ
เกษตรอย่างครบวงจร เน้ นความปลอดภัยทางด้ านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้ อนกลับ อีกทังความ
้
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
นโยบายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
บริ ษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจปกติ ที่ยงั่ ยืนโดยคานึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ด้ วยการยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร จริ ยธรรมธุรกิจ และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกาหนดทางการต่างๆ ประกอบการเปิ ดโอกาส
สร้ างการรับรู้ ความเข้ าใจในความต้ องการและความคาดหวังของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกประเภท เพื่อสร้ างสมดุลระหว่าง
องค์กรและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ให้ สามารถอยูร่ ่วมกันได้ เกิดดุลยภาพทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม
การวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน
การวางแผนการพัฒนาความยัง่ ยืน ถูกกาหนดขึ ้นเป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยพิจารณา
จากนโยบายธุรกิจ การกากับดูแลกิจการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และแผนการบริ หารความเสี่ยง เพื่อเป็ นการสร้ างคุณค่า
ร่วมกันทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม ซึง่ กระบวนการวางแผนการพัฒนาความยัง่ ยืนนี ้ ดาเนินการภายใต้ การ
บริ หารจัดการของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ซึง่ มีหน้ าที่รายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 97

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

นอกจากนี ้บริ ษัทฯ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) ซึง่ จากการพิจารณาพบว่า สอดคล้ องกับเป้าหมายและการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อาทิ

ความสัมพันธ์ ระหว่ างองค์ กรและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ คานึงถึงผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อม ที่อาจส่งผลต่อบุคคล สภาพแวดล้ อม และการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญในเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อช่วยให้ มีการสื่อสารกับผู้มี
ส่วนได้ เสีย ทาให้ เข้ าใจถึงความคาดหวัง และความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสีย ลดมูลเหตุที่ก่อให้ เกิดปั ญหา ไม่สร้ างภาระ
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ซึ่งกันและกันเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลให้ คณ
ุ ภาพแวดล้ อมต่างๆ ดีขึ ้น เพื่อการดารงอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ กระบวนการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ เสียจึงเกิดขึ ้นและกาหนดให้ จดั ขึ ้นเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่มี
ความเป็ นปั จจุบนั และทันต่อเหตุการณ์ สามารถนามาใช้ ในการกาหนดประเด็นสาคัญเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนขององค์กรได้
โดยกระบวนการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ระบุกลุ่มผู้มีสว่ นได้ เสีย พร้ อมระบุผลกระทบสาคัญที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียแต่ละประเภทได้ รับจากบริ ษัทฯ ในช่วงที่
ผ่านมา
2. รวบรวมประเด็นปั ญหา ประเด็นความต้ องการ และผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจที่สาคัญต่างๆ ด้ วยการ
เปิ ดรับฟั งปั ญหาและข้ อคิดเห็น จากกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกประเภท ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ เช่น การสารวจความพึง
พอใจ, การตอบแบบสอบถาม, การจัดกิจกรรมและการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ รวมทังการจั
้
ดการเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยน
3. นาข้ อมูลความต้ องการ ความคาดหวังและผลกระทบข้ างต้ นทังหมด
้
มาประมวลผล วิเคราะห์เป็ นประเด็น
สาคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อบริ ษัทฯ ตามลาดับ
4. หาแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นสาคัญตามลาดับการวิ เคราะห์ข้างต้ น พร้ อมทังการตอบสนองต่
้
อปั จจัย
ความต้ องการจากข้ อมูลทังหมด
้
เท่าที่บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการได้ และไม่ก่อให้ เกิดภาระต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. ดาเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นสาคัญและปั จจัยความต้ องการข้ างต้ น พร้ อมจัดเก็บข้ อมูล
เพื่อการพัฒนา ปรับปรุ งแนวทางการบริ หารจัดการธุรกิจที่คานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยนาหลักเกณฑ์ของ GRI
Standard มาเป็ นตัวชี ้วัดด้ วย
ตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างองค์ กรและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ สามารถจัดกลุม่ ประเภทผู้มีสว่ นได้ เสียได้ 6 กลุม่ คือ ลูกค้ า, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้า
ธุรกิจ เจ้ าหนี ้ และคูแ่ ข่ง), ชุมชนและสังคม และสิง่ แวดล้ อม
1. ลูกค้ า
ช่องทางการสือ่ สาร
1.การสารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้ า
2. ช่องทางการรับข้ อ
ร้ องเรี ยนและการรับฟั ง
ความคิดเห็น
3. การพบปะ เยีย่ มเยียน
ลูกค้ าของผู้บริ หาร เพื่อ
เข้ าถึงทุกปั ญหา และ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
อย่างยัง่ ยืน

ความต้ องการ / ความคาดหวัง
แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ
1. สินค้ าดี มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย 1. มุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตลอด
ได้ มาตรฐาน
ห่วงโซ่อาหารของสินค้ าอย่างต่อเนื่อง ด้ วยกระบวนการผลิต
2. กาหนดราคาด้ วยความ
ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้
ยุติธรรม
จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือลูกค้ า
3. ส่งมอบสินค้ าภายในกาหนด 2. ควบคุมต้ นทุนสินค้ าเพื่อการกาหนดราคาเป็ นไปอย่าง
ระยะเวลา
ยุติธรรม
4. รักษาความพึงพอใจของลูกค้ า 3. มุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน รวมทังจั
้ ดให้ มี
5. การสร้ างความเชื่อมัน่ ในสินค้ า ระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงที่ได้ ให้ ไว้ กบั
และผลิตภัณฑ์
ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด ด้ วยความซือ่ สัตย์สจุ ริ ต

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
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2. พนักงาน
ช่องทางการสือ่ สาร
1. การสารวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน
2. ช่องทางการรับข้ อ
ร้ องเรี ยนและการรับฟั ง
ความคิดเห็น
3.การจัดอบรม พัฒนา
ความรู้ ส่งเสริ มศักยภาพ
และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน
4. การจัดกิจกรรมแรงงาน
สัมพันธ์ตา่ งๆ
5. คูม่ ือการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริษัทฯ และ
คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ
6. ประกาศคาสัง่ / ข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์
ผ่านบอร์ ดกิจกรรม หรื อ
ระบบอินทราเน็ต

ความต้ องการ / ความคาดหวัง
1. ผลตอบแทนทังในรู
้ ปแบบ
ค่าจ้ าง เงินเดือน และ
สวัสดิการต่างๆ
2. การจัดการสภาพแวดล้ อมการ
ทางานทีด่ ี ปลอดภัย ถูก
สุขอนามัย
3. การฝึ กอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน
4. ความมัน่ คงก้ าวหน้ าในหน้ าที่
การงาน
5. ความน่าเชื่อถือจากประวัติการ
เกิดข้ อพิพาทแรงงาน
6. การจัดการต่อข้ อร้ องเรี ยนและ
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

3. ผู้ถอื หุ้น
ช่องทางการสือ่ สาร
ความต้ องการ / ความคาดหวัง
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
1. ผลตอบแทนทางการเงิน (เงิน
2. การเปิ ดเผยสารสนเทศ
ปั นผล และมูลค่าหุ้น) ผล
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
ประกอบการที่ดี และการ
ของหน่วยงานทางการที่
จ่ายเงินปั นผลที่สม่าเสมอ
กากับดูแลกิจการ
2. การบริ หารงานด้ วยหลักธรร
3. การเปิ ดเผยช่องทาง
มาภิบาล
ติดต่อเลขานุการบริ ษัท 3. ความโปร่งใส และความถูก
และหน่วยงานนักลงทุน
ต้ องของข้ อมูล
สัมพันธ์
4. การสือ่ สารผ่าน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ้ ู
ได้ รับอนุญาตแนะนาการ
ลงทุนแก่นกั ลงทุนทัว่ ไป
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ
1. เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและแรงงานอย่าง
เป็ นธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม
2. มีการกาหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการให้ ผลตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรม
3. จัดให้ มีการพัฒนาศักยภาพส่งเสริ มความรู้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างสมา่ เสมอ
4. เปิ ดโอกาสและสนับสนุนให้ พนักงานและแรงงานทุกระดับ
สามารถแสดงความสามารถเสนอความคิดเห็นในการ
ปฏิบตั ิงานได้
5. จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมการทางานที่ดี ปลอดภัย มีการดูแล
สุขอนามัย ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
และแรงงานให้ ดยี ิ่งขึ ้น
6. เคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานทุกคน เข้ าใจความ
ต้ องการพื ้นฐานของพนักงานและแรงงานเพื่อสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร

แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ
1. กากับดูแลกิจการ บริ หารงานด้ วยธรรมาภิบาล
2. ปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมธุรกิจ
3. ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ด้ วยความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท
4. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มหี น้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูล ข่าวสาร
ต่างๆทีถ่ กู ต้ อง และมีการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความระมัดระวัง
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ช่องทางการสือ่ สาร
จากสานักงาน ก.ล.ต.
เป็ นประจา
4. คู่ค้า
ช่องทางการสือ่ สาร
1. ช่องทางการรับข้ อ
ร้ องเรี ยนและการรับฟั ง
ความคิดเห็น
2. เปิ ดเผยนโยบายและ
แนวทางการปฏิบตั ติ อ่ คู่
ค้ า ซึง่ เป็ นมาตรฐานของ
บริ ษัทฯ ให้ ชดั เจน
3. ผู้บริ หารมีการประชุม
ร่วมกับคูค่ ้ าเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีอย่าง
ยัง่ ยืน และเพื่อรับทราบ
ปั ญหา และหารื อถึงแนว
ทางแก้ ไขปรับปรุงกับคู่
ค้ า

ความต้ องการ / ความคาดหวัง

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

ความต้ องการ / ความคาดหวัง
แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ
1. ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการ 1. กากับดูแลกิจการ บริ หารงานด้ วยธรรมาภิบาล และปฏิบตั ิ
ดาเนินธุรกิจ
ตามหลักจริ ยธรรมธุรกิจ
2. กาหนดราคาด้ วยความ
2. จัดให้ มีสว่ นงานตรวจสอบภายในดาเนินการตรวจสอบและ
ยุติธรรม
ควบคุมการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและ
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ า
คอร์ รัปชัน
และเงื่อนไขการชาระหนี ้อย่าง 3. แบ่งปั น แลกเปลีย่ น ให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค เพื่อให้
เคร่งครัด ตรงต่อเวลา
เกิดความเชื่อถือ และความไว้ วางใจทางธุรกิจ พร้ อมด้ วย
4. ให้ ความร่วมมือในการป้องกัน
ร่วมกันหาแนวทางการจัดการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
ขจัดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ทุกรูปแบบ

5. ชุมชนและสังคม
ช่องทางการสือ่ สาร
ความต้ องการ / ความคาดหวัง
แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ
1. ช่องทางการรับข้ อ
1. ดาเนินธุรกิจภายใต้ การ
1. ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ร้ องเรี ยนและการรับฟั ง
คานึงถึงชุมชนและสังคม ทัง้
เคร่งครัด
ความคิดเห็น
บริ เวณใกล้ เคียงและส่วนรวม 2. กาหนดขันตอน
้
กระบวนการ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
2. กิจกรรม
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึง
การจัดการรับเรื่ องร้ องเรี ยน การติดตามผล และการรายงาน
สาธารณประโยชน์ และ
การสร้ างรายได้ ให้ แก่คนใน
ต่อผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้
การพัฒนาชุมชน
ชุมชน
3. จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สร้ างความสัมพันธ์ และ
3. จัดให้ มีหน่วยงานชุมชน
การมีสว่ นร่วมให้ บริ ษัทฯ สามารถเข้ าถึงชุมชนบริเวณ
สัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบ
ใกล้ เคียง ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นข้ อมูล สร้ างความเข้ าใจ
ดาเนินการตังแต่
้ การรับ
ซึง่ กันและกัน
เรื่ องร้ องเรี ยน การจัดหา
แนวทางแก้ ไขปั ญหา
รวมถึงการรายงานผล
ตามลาดับขัน้
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
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6. สิ่งแวดล้ อม
ช่องทางการสือ่ สาร
ความต้ องการ / ความคาดหวัง
1. ช่องทางการรับข้ อ
1. ดาเนินธุรกิจภายใต้ การ
ร้ องเรี ยน และการรับฟั ง
คานึงถึงสิง่ แวดล้ อม ไม่
ความคิดเห็นจากผู้มีสว่ น
ก่อให้ เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้ อม
ได้ เสียต่างๆ ทังลู
้ กค้ า
2. มีการจัดการภายในสถาน
ชุมชน สังคม และ
ประกอบการ ไม่ก่อให้ เกิดการ
หน่วยงานภาครัฐและ
แพร่เชื ้อโรค
ภาคเอกชนที่ให้ การดูแล 3. มีการจัดการน ้าทิ ้ง และของ
ควบคุมเรื่ องสิง่ แวดล้ อม
เสีย และการจัดการมลพิษทาง
อากาศ

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ
1. ดาเนินธุรกิจตามนโยบายสิง่ แวดล้ อม ที่มีการทบทวนความ
เหมาะสมสม่าเสมอ
2. สร้ างจิตสานึก ส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรให้ มคี วาม
รับผิดชอบ คานึงถึงเรื่ องผลกระทบต่างๆ ต่อสิง่ แวดล้ อม
3. ให้ ความสาคัญต่อการศึกษา ป้องกัน และจัดการต่อทุก
กระบวนการดาเนินธุรกิจที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม
4. ให้ ความสาคัญต่อการจัดการรับเรื่ องร้ องเรี ยนที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อม รวมถึงการติดตามผล
5. กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และการรายงานต่อ
ผู้บงั คับบัญชา ตามลาดับขัน้

การวิเคราะห์ ประเด็นสาคัญของผู้มีส่วนได้ เสีย
เมื่อพิจารณาถึงความต้ องการและความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ สามารถกาหนดเป็ นประเด็นสาคัญ
(Materiality) และประเมินนัยสาคัญของแต่ละประเด็น (Prioritization) ทังจากบทบาทของผู
้
้ มีสว่ นได้ เสียและบทบาทของ
บริ ษัทฯ ได้ ดงั นี ้

จากผลการวิเคราะห์ ประเด็นสาคัญของผู้มีส่วนได้ เสีย ประกอบกับแผนการบริ หารความเสี่ยงธุรกิจผนวกกับ
พันธกิจและกลยุทธ์ ที่องค์กรกาหนดไว้ สามารถช่วยให้ บริ ษัทฯ เกิดการพัฒนา ปรับปรุ งแนวทางการบริ หารจัดการธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ให้ มีการตระหนักถึงความสาคัญของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ชุมชนสังคม
และสิ่งแวดล้ อม ให้ บรรลุเป้าหมายธุ รกิจตามที่ได้ ตงไว้
ั ้ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้ อม
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อีกทัง้ ยังทาให้ บริ ษัทฯ เกิดความมุ่งมัน่ ในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้ วยคุณภาพที่หลากหลาย
เป็ นคาตอบที่สร้ างคุณค่าต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ “GFPT aims for EXCELLENCE”

การบริหารอย่ างยั่งยืน
1. เป็ นผู้ผลิตสินค้ าคุณภาพที่ลูกค้ าให้ การยอมรับและเชื่อมั่น
การผลิตสินค้ า
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ คือ การผลิตสินค้ าอาหารแปรรู ปจากเนื ้อไก่ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงเชื่อว่าการส่งมอบสินค้ าที่ดีมี
คุณภาพได้ มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ถือเป็ นหัวใจสาคัญและเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน ตลอดระยะการดาเนินงานกว่า 30 ปี บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาการผลิตสินค้ าเนื ้อไก่แปรรูปในหลายมิติ ทังการขยาย
้
ฐานการผลิตสู่ต้นน ้าเพื่อเป็ นผู้ผลิตเนื ้อไก่แปรรู ปแบบครบวงจร การใช้ เครื่ องจักรที่ทนั สมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในการผลิตเนื ้อไก่แปรรู ป การใช้ วตั ถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ ได้ เนื ้อไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี การ
พัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบการเลี ้ยงไก่เนื ้อที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อให้ ได้ ต้นทุนการเลี ้ยงไก่ที่ต่าลง การตรวจรับรอง
มาตรฐานการบริ หารคุณภาพการผลิตเนื ้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขันตอนการผลิ
้
ต มีระบบตรวจสอบย้ อนกลับตังแต่
้ แหล่งที่มา
ของวัต ถุดิ บ จนถึ ง มื อ ผู้บ ริ โ ภคเพื่ อ ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ค วามมั่น ใจในมาตรฐานคุณ ภาพสิ น ค้ า เนื อ้ ไก่ ข องบริ ษั ท ฯ ในทุก
กระบวนการผลิต การพัฒนาของบริ ษัทฯ ที่ผา่ นมานัน้ มุง่ เน้ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าและผู้บริ โภค ว่าสินค้ าเนื ้อไก่
แปรรูปปรุงสุกของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ ภาพดี มีความปลอดภัยทางด้ านอาหารและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ในฐานะผู้นาธุรกิจกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต และแปรรู ป สินค้ าปศุสตั ว์ และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีทีจึงให้
ความสาคัญในเรื่ องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริ ษัทฯ ตระหนักดีวา่ “คุณภาพและความ
ปลอดภัยทางด้ านอาหาร” เป็ นพื ้นฐานสาคัญยิ่งของการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้ อมของบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ ควบคู่
ไปกับมาตรการเข้ มงวดในการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตังแต่
้ วตั ถุดิบต้ นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และ
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สื่อสารด้ วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้ างเสริ มความรู้ ในเรื่ องการบริ โภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดยยึด
หลักในการดาเนินงาน ดังนี ้
ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยตลอดห่ วงโซ่ อาหาร
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทกุ ชนิด จึงได้ เชื่อมกระบวนการ
ผลิตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร ตังแต่
้ ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ ธุรกิจชาแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื ้อไก่ เข้ า
กับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรจากฟาร์ มสูผ่ ้ บู ริ โ ภค และให้ มีการทดสอบคุณภาพทังทางกายภาพและชี
้
วภาพใน
แต่ละกระบวนการผลิต ตังแต่
้ การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจาหน่าย เพื่อให้ เนื ้อไก่และ
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื ้อไก่ของบริ ษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้ มีการดาเนินงานในการควบคุมคุณภาพใน
แต่ละขันตอนการผลิ
้
ตเนื ้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรของบริ ษัทฯ ที่สาคัญ ดังนี ้
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็ นจุดเริ่ มต้ นของคุณภาพความปลอดภัย บริ ษัทฯ จัดให้ มี “ห้ องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ”
ที่โรงงานอาหารสัตว์ ของบริ ษัทฯ ทัง้ 2 แห่ง เพื่อทาหน้ าที่ทดสอบคุณภาพและรั บรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้ าให้ ได้ ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้ อยู่ในระดับที่เพียงพอ
เหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรื อสารตกค้ างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคั บของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ทัง้ นี ้ ห้ องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ของบริ ษัท ฯ มีความทันสมัย ถูกต้ อง มีความแม่นยา และได้ ผ่านการรั บ รอง
ความสามารถตามมาตรฐานห้ องปฏิบตั ิการ ISO 17025 (General requirements for the competence of testing and
calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ฟาร์ มเลี้ยงไก่
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อเป็ นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื ้อแบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนื ้อมีชีวิตเป็ นทรัพย์สินที่มี
ความสาคัญอย่างมาก ไก่เนื ้อของบริ ษัทฯ ได้ รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน ้าอย่างเพียงพอ ได้ รับการดู แลตามหลักสวัสดิ
ภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้ อมที่เหมาะสม (Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังจัดให้
มี “ฝ่ ายวิชาการสัตว์ บก” เพื่อทาหน้ าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์ วางมาตรการป้องกันโรค กาหนดและควบคุมการใช้ ยา
วัคซีนและเคมีภัณฑ์ ระหว่างการเลี ้ยงไก่เนือ้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสัตวแพทย์ ขึน้
ทะเบียนกับกรมปศุสตั ว์ ประสานงานกับฝ่ ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้ านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ด้ านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ อง
Environmental Enrichment ในการเลี ้ยงไก่ คือ การเสริ มสร้ างสวัสดิภาพสัตว์ให้ กบั ไก่ โดยการเสริ มสภาพแวดล้ อมที่
ดี เสริ มอุปกรณ์เพื่อให้ ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และสัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหากองฟางหรื อหญ้ าให้ ไก่
ได้ เดิน นอน หรื อจิกก้ อนฟาง เพื่อสร้ างกิจกรรมให้ ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเครี ยดในไก่ได้
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรู ปเนื ้อไก่มีความสาคัญมากเนื่องจากเป็ นปลายทางในการผลิตเพื่อส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าและผู้บริ โภค
ดังนัน้ ความปลอดภัยอาหารและคุณภาพเนือ้ ไก่จึงได้ รับการควบคุมดู แลอย่างเข้ มงวดในทุกขัน้ ตอนการผลิตก่อนส่ง
ผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ าและผู้บริ โภค นอกจากการมีระบบควบคุมคุณภาพด้ วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP,
HACCP ฯลฯ บริ ษัทฯ จัดให้ มีฝ่ายห้ องปฏิบตั ิการ ซึง่ ประกอบด้ วย “ห้ องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้ าง ยา
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ฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมีตา่ งๆ และ“ห้ องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ก่อ
โรคและจุลนิ ทรี ย์ที่บง่ ชี ้ถึงสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์และสายการผลิต การตกค้ างของยาปฏิชีวนะ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่
ลูกค้ าและผู้บริ โภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยฝ่ ายห้ องปฏิบตั ิการได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:
2017 ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลที่ใช้ ในการรับรองความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการทดสอบและสอบเทียบ จากนันได้
้ มีการ
ขยายงาน และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ ้นเรื่ อยมา ซึ่งฝ่ ายห้ องปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองความสามารถ
รวมทังสิ
้ ้น 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภทตัวอย่าง โดยเป็ นการมุ่งเน้ นในวิธีการทดสอบที่ให้ ผลการทดสอบที่รวดเร็ ว
เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้ า และยังได้ มีการพัฒนาวิธีการทดสอบขึ ้นใหม่ที่ลดการใช้ สารเคมี เพื่อลดภาระการ
จัดการสารเคมี และลดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมแต่ยงั คงไว้ ซงึ่ ผลการทดสอบที่ถกู ต้ อง แม่นยาเช่นเดิม
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง ได้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นห้ อ งปฏิ บัติ ก ารที่ มี ค วามสามารถตามข้ อ ก าหนดคุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 2017 ของสานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นห้ องปฏิบตั ิการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้ านการวิเคราะห์สินค้ าปศุสตั ว์ ของกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทาให้ บริ ษัทสามารถใช้ ผลการทดสอบสินค้ าที่ออกโดยห้ องปฏิบตั ิการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate
จากกรมปศุสตั ว์ได้
มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ในแต่ละปี บริ ษัทฯ ได้ มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื ้อไก่แปรรู ปในทุกๆ ขันตอนการผลิ
้
ต โดยทังที
้ ่เป็ น การ
ตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้ า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่
ลูกค้ าและผู้บริ โภคว่าสินค้ าของบริ ษัทฯ ทังอาหารสั
้
ตว์ ไก่มีชีวิต สินค้ าเนื ้อไก่สด และสินค้ าไก่แปรรู ปปรุ งสุก จะเปี่ ยมไป
ด้ วยความเชื่อมัน่ ในคุณภาพ ซึง่ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานให้ กบั การรับรองและกรมปศุสตั ว์ ต่างๆ
ดังนี ้
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ตรวจสอบย้ อนกลับได้ จากแหล่ งที่มาก่ อนถึงมือผู้บริโภค
ระบบการตรวจสอบย้ อ นกลับ เป็ น กลไกที่ สาคัญ ในการตอบสนองความคาดหวัง ของลูกค้ าและผู้บ ริ โภคถึง
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็ นเครื่ องยืนยันขีดความสามารถของการดาเนินธุรกิจในระดับ
สากลโดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ในทุกขันตอน
้
(Traceability) ด้ วยการเชื่อมโยงข้ อมูลจาก
เทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ ากับการจัดการฟาร์ มที่ทนั สมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหาร
แปรรู ปที่ได้ มาตรฐานสากล ทาให้ สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ จากผลิตภัณฑ์ ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้ นทาง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ยังได้ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ ากับกระบวนการ
ขนส่งและกระจายสินค้ าสูล่ กู ค้ า และผู้บริ โภค จึงทาให้ สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร
โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ ้นกับลูกค้ าและผู้บริ โภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ฯ ทางบริ ษัทฯ จะทาการ
เรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ได้ อย่างเป็ นระบบ ถูกต้ อง และรวดเร็ ว ผู้บริ โภคจึงมัน่ ใจได้ วา่ ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริ โภค
100%
หลักสวัสดิภาพสัตว์
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในเรื่ องสวัสดิภาพสัตว์ในการดาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ของบริ ษัทฯ ได้
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ตลอดจนมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดีทางด้ านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบกของสานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริ ษัทฯ ยังได้ รับการรั บรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ปีก สาหรั บการผลิต ไก่เพื่อ ส่งออกตามมาตรฐาน
Genesis GAP ซึง่ เป็ นมาตรฐานของกลุม่ สหภาพยุโรป และมาตรฐานคูค่ ้ าสาหรับการผลิตเนื ้อไก่เพื่อการส่งออกตลอดห่วง
โซ่อปุ ทาน ภายใต้ มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการทุกขันตอนโดยค
้
านึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการ
เลี ้ยง เป็ นต้ นว่า ไก่ที่เลี ้ยงจะต้ องมีอิสระจากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลี ้ยงที่ให้ อาหารและน ้าเพียงพอ) มีอิสระ
จากความอึดอัด(สภาพแวดล้ อมโรงเรื อนมีความเหมาะสม กว้ างขวาง) มีอิสระจากความเจ็ บปวด บาดเจ็บ หรื อเป็ นโรค (มี
ระบบการป้องกันโรคที่ดี การจับไก่แต่ละครัง้ เป็ นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็ นอยูอ่ ย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความ
กลัวและกังวล (ด้ วยสภาวะการเลี ้ยงดูที่ไม่ทาให้ เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้ าโรงเชือด)
จากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบตั ิของกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
กฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้ านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่ งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตังแต่
้ การเลือกสถานที่ การ
จัดการเลี ้ยงอาหารและการให้ อาหาร การจัดการสุขภาพและการป้องกันโรค การจั บหรื อการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่ง
สุขอนามัยฟาร์ ม การจดบันทึกข้ อมูลและการฝึ กอบรมพนักงานนัน้ บริ ษัทฯ จึงมัน่ ใจและรับรองได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
มาจากฟาร์ มที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้ าง ไม่มีการใช้ ฮอร์ โมนเร่ งการเจริ ญเติบโต
ปลอดภัยต่อผู้บริ โภคทังในและต่
้
างประเทศ
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญเรื่ องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อใช้ เป็ นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้
มีการบริ หารจัดการสุขอนามัยอย่างเข้ มงวดในทุกขันตอน
้
อาทิเช่น
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• อาหารไก่ : บริ ษัทฯ มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อทาการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มี
ระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ทนั สมัย ควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการ
และความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ
• การเลี้ยงไก่ เนื้อ : บริ ษัทฯ ใช้ เทคโนโลยีโรงเรื อนปิ ดปรับอากาศ(Evaporative Cooling System) มีระบบการ
ให้ อาหารและน ้าอัตโนมัติ มีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะนาโรคต่างๆ ตลอดจนนาระบบกล้ อง
วงจรปิ ดเข้ ามาใช้ ในการดูแลความเป็ นอยูข่ องไก่เนื ้อ

• บุคคลและยานพาหนะ : บริษัทฯ ได้ กาหนดระเบียบข้ อบังคับอย่างเข้ มงวดสาหรับการเข้ าฟาร์ มของบุคลากร
และยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้ เข้ า -ออกได้ เฉพาะบุคลากรและยานพาหนะที่เกี่ยวข้ องกับการเลี ้ยงไก่และพื ้นที่ที่เลี ้ยงไก่
เท่านัน้ โดยบุคลากรที่จะเข้ าฟาร์ มเลี ้ยงไก่จะต้ องผ่านน ้ายาฆ่าเชื ้อ อาบน ้าสระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์ มจัดเตรี ยมไว้
ส่วนยานพาหนะต้ องผ่านการฆ่าเชือ้ เช่นเดียวกัน เพื่อมัน่ ใจได้ ว่าจะไม่มีพาหะนาโรค ฝุ่ นละออง และสิ่งปนเปื อ้ นจาก
ภายนอกเข้ าไปทาอันตราย และก่อให้ เกิดโรคกับสัตว์เลี ้ยงภายในฟาร์ ม
ระบบคอมพาร์ ทเมนต์
เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้ หวัดนก บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามประกาศของกรมปศุสตั ว์เรื่ องระบบ
คอมพาร์ ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี ้

• จัด ให้ มี ม าตรฐานการจัด การด้ านความปลอดภัย ทางชีว ภาพ (Biosecurity Management) ตามหลัก การ
วิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรื อ HACCP สาหรับโรคไข้ หวัดนก

• มีการเฝ้าระวังโรคไข้ หวัดนกในฟาร์ ม และพื ้นที่กนั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ ม (Surveillance)
• มีการควบคุมโรคไข้ หวัดนกในฟาร์ ม และพื ้นที่กนั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ ม
• จัดให้ มีระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability)
จากความตังใจ
้ เอาใจใส่ทกุ ขันตอนกระบวนการผลิ
้
ตให้ ได้ มาตรฐานสากล ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ รับการ
ตอบรั บที่ดีจากลูกค้ าทัง้ ในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้ าที่อยู่ในระดับสูง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า เพื่อส่งมอบสินค้ าที่ดี และมีคณ
ุ ภาพให้ แก่ลกู ค้ า
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2. เป็ นที่ทางานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคงและความไว้ วางใจในอนาคต
นโยบายด้ านแรงงานสัมพันธ์
บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บัติ ต่อ พนัก งานโดยเท่า เที ยมกันโดยไม่มี ข้ อยกเว้ น และจัด สภาพการท างานของพนักงานให้
เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์ ตอบแทนให้ กับ พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุก ระดับ
ผู้บงั คับบัญชาต้ องเป็ นที่พึ่งและเป็ นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริ มกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้ างสัมพันธภาพ
ที่ดี
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีนโยบายและข้ อปฏิบตั ิตอ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้ น และให้ ความเป็ นธรรมต่อพนักงาน
ทุกระดับ ทังในเรื
้ ่ องของการกาหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ ายพนักงาน การฝึ กอบรม การพัฒนาฝี มือแรงงาน
สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความก้ าวหน้ าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้ มีฝ่ายแรงงาน
สัมพันธ์ ซึ่งจะรั บผิดชอบในการจัดทาแผนการดาเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิ จกรรมแรงงานสัมพันธ์
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าไป
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้ านการใช้
แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ ความเคารพนับถือและปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วยความเป็ นธรรมบนพื ้นฐานของ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติ
ตระกูล ตลอดจนส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิ มนุษยชนภายในบริ ษัทฯ และส่งเสริ มให้
บริ ษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คูค่ ้ า และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิ
ของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาชดเชย
ค่าเสียหายให้ ไม่ต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้ น
นโยบาย Social Accountability
บริ ษั ท ฯ ได้ ย อมรั บ และไว้ ว างใจให้ ก ลุ่ม พัน ธมิต รด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่อ จากบริ ษั ท ฯ ในการปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ข้ อก าหนดในมาตรฐานสากล “เรื่ อ งจริ ย ธรรมของผู้ ประกอบการต่ อ พนัก งานในสถานที่ ท างานในระบบ Social
Accountability” โดยมีการกาหนดนโยบาย Social Accountability ไว้ คือ
“ปฏิบัติตามหลักสิทธิ มนุษยชนตามข้ อ กาหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริ ยธรรมของผู้ประกอบการต่อ
พนักงาน”
โดยกาหนดแนวทางดาเนินการให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้ วยหลัก
สิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริ ยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงาน
ในสถานที่ทางาน ส่งเสริ มให้ มีการสร้ างมาตรฐานในการทางานที่ดี มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อมตามที่เป็ นไปได้ และจัดให้ มีการอบรม การสือ่ สาร การตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ รับการรั บรองและประกาศตนว่าเป็ นโรงงานที่ได้ รับมาตรฐานด้ านแรงงานที่ดี
(Good Labour Practices: GLP), ได้ รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็ นโรงงานที่ได้ มาตรฐานแรงงานไทย, เป็ น
สมาชิก SEDEX (องค์กรการคุ้มครองและความปลอดภัยในที่ทางาน) และร่วมมือกับองค์กร NGO Issara Institute ซึง่ เป็ น
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เครื่ องยืนยันจากหน่วยงานทางการภายนอก แสดงถึงการที่บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ แรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นธรรม
เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์ การเลือกปฏิบัติ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการละเมิดสิทธิ มนุ ษยชน
อันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังจากหน่
้
วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนบริ ษัทฯ ไม่มีกรณี
พิพาททางกฎหมายทังในเรื
้ ่ องแรงงาน การบังคับใช้ แรงงานหรื อแรงงานทาส การใช้ แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริ โภค และการ
ดาเนินธุรกิจการค้ าแต่ประการใด
การจ้ างงาน (Employment)
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ้ างงานที่ม่งุ เน้ นการให้ ความเท่าเทียมกัน ไม่จากัดหรื อกีดกันในเรื่ องของเพศ เชือ้ ชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยในปี 2562 บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) มีพนักงานทังหมด
้
จานวน 5,623 คน โดยมีช่วง
อายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบตั ิงานที่หลากหลาย
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อัตราการเข้ า - ออก (Turnover Rate)
อัตราการเข้ า - ออก (Turnover Rate) ของพนักงานปี 2562 เฉลี่ยร้ อยละ 1.85 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.07 จากปี 2561
แต่น้อยกว่าร้ อยละ 3.50 ตามเป้าหมายที่วางไว้
อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้ สิทธิ์ลาคลอด
ในปี 2562 พนักงานหญิงจานวน 3,139 คน มีพนักงานหญิงใช้ สิทธิ์ลาคลอด 118 คน ซึ่งภายหลังการใช้ สิทธิ์กลับ
เข้ าทางานตามปกติจานวน 98 คน คิดเป็ นอัตราการคงอยูข่ องพนักงาน หลังการใช้ สิทธิ์ลาคลอดร้ อยละ 83 ของพนักงาน
หญิงใช้ สทิ ธิ์ลาคลอด
นโยบายการส่ งเสริมผู้พิการ
บริ ษัทฯ ได้ เห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ ดีขึ ้น และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ คนพิการได้ มี
โอกาสแสดงความสามารถ ซึ่งก่อให้ เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ ต้องให้ การ
อุปการะเลี ้ยงดู รวมทัง้ เป็ นการส่งเสริ มให้ คนพิการเป็ นพลังสาคัญในการเสริ มสร้ างทางเศรษฐกิจของครอบครั วและ
ประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุม่ คนพิการที่อยู่ในกลุม่ วัยแรงงาน ทังนี
้ ้ ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อกาหนดมาตรการ
สาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริ มอาชีพและคุ้มครองการมีงานทาของคนพิการ
ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และ
มาตรา 35 โดยมีการรับผู้พิการเข้ าทางานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้ สมั ปทานจัดสถานที่จาหน่ายสินค้ า จ้ างเหมาบริ การ
ล่ามภาษามือ และผู้ดแู ลคนพิการ รวมจานวน 55 คน คิดเป็ นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกบั คนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่
กฎหมายกาหนด

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายที่สนับสนุนให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทางานที่ดี
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสานึกด้ าน
ความปลอดภัย อีกทังมี
้ การให้ ความรู้ ผ่านการฝึ กอบรม และส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ ภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทาการใดที่
เป็ นผลร้ ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลกู ค้ า) รวมถึง ดูแลสถานที่ทางานให้ ถกู สุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
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การป้ องกันโรคร้ ายแรง
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ ายแรงต่างๆ โดยการให้ ความรู้ การให้ คาปรึ กษา การฝึ กอบรม
จากบุคลากรเชี่ยวชาญ พร้ อมทังการประชาสั
้
มพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้ แก่พนักงาน และชุมชน รวมถึงการดาเนินแผน
ป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้ แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี อีกด้ วย
การป้ องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้ านความปลอดภัย ด้ วยการให้ ความรู้ และการฝึ กอบรมและส่งเสริ ม
ให้ พนักงานทุกคนมีสว่ นร่ วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการทางาน เพื่อจัดทาแผนป้องกันอุบตั ิเหตุจาก
การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนให้ มีการค้ นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้ เกิดอุ บตั ิเหตุซ ้า และมีการรณรงค์ให้ ดาเนินโครงการสร้ าง
จิตสานึกด้ านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

• โครงการ NEAR MISS : บริ ษัทฯ ได้ จัดทาแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เน้ นการค้ นหาสาเหตุ
ป้องกันมิให้ เกิดอุบตั ิเหตุซ ้า และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากการ
ทางาน

• โครงการกิจกรรม 5ส. : บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ พนักงานทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการรักษาความสะอาด ความเป็ น
ระเบียบของสานักงาน และบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน

• โครงการสัปดาห์ ความปลอดภัยในการทางาน : บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่ อง
ความปลอดภัยเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ ความรู้ และเป็ นการกระตุ้นพนักงานให้ ตระหนักถึงอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน เช่น
นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทางาน ครัง้ ที่ 19 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2562 ที่ผา่ นมา

• โครงการจัดฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัย : บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยมุง่ เน้ นการ
ให้ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์ในการปฏิบตั ิงานและวิธีปฏิบตั ิในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

• โครงการวารสาร สานความรู้ ความปลอดภัย : บริ ษัทฯ จัดให้ มีการทาวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ ถึง
มาตรฐานความปลอดภัยที่ควรรู้ วิ ธีการป้องกันเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัดทาขึ ้นเป็ นประจาทุกเดือน มีการ
สือ่ สาร ผ่านทาง Intranet ของบริ ษัทฯ และยังจัดทาเป็ นวารสารแจกให้ กบั พนักงานทัว่ ไป

การฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉิน
รังสีรั่วไหล ประจาปี 2562

การอบรมเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน ระดับหัวหน้ างาน

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจาปี 2562
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ฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินอัคคีภยั และอพยพหนีไฟ ประจาปี 2562

ฝึ กอบรมดับเพลิงขันต้
้ น ประจาปี 2562
อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ
ในปี 2562 อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บลดลงจากปี 2561 และไม่พบการเสียชีวิตจากการทางาน ซึง่ บริ ษัทฯ
ได้ มีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อนามาป้องกันและแก้ ไข ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงลดอัตราการหยุด
งานจากการบาดเจ็บด้ วย นอกจากนี ้ มีการตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงแก้ ไข

บริ ษัทฯ มีการกาหนดเป้าหมายอัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน ไว้ ไม่เกิน 10 ครัง้ ต่อ 1 ล้ านชัว่ โมงการทางาน
โดยใช้ อตั ราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงานของปี ก่อนหน้ าเป็ นเกณฑ์ ในการกาหนดเป้าหมาย ซึ่งในปี 2562 บริ ษัทฯ มีอตั รา
การบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน 9.76 ครัง้ ต่อ 1 ล้ านชัว่ โมงการทางาน ซึง่ ถือว่าดีกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
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จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเครื่ องมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ใน
บริ เวณห้ องเครื่ องทาความเย็นใกล้ กบั โรงงานแปรรู ปอาหารปรุ งสุก ซึ่งทาให้ ทรัพย์สินส่วนที่อยู่ในบริ เวณดังกล่าวได้ รับ
ความเสียหาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการทาประกันการคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภยั ภายหลังจากเหตุการณ์ บริ ษัทฯ มีการ
ประเมินความเสียหาย และดาเนินการแก้ ไข โดยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในทุกๆ ขันตอน
้
เพื่อป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
และเพิ่มความปลอดภัยให้ แก่พนักงาน
ช่ องทางการร้ องเรียนและกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนของพนักงาน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยนของพนักงาน และกระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน อีกทัง้ ยัง
ได้ กาหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรี ยน ดังนี ้
ช่ องทางการรับเรื่อง
ผู้ร้องเรี ยนสามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน โดยระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะร้ องเรี ยน พร้ อมชื่ อ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ตู้รับข้ อร้ องเรี ยนที่ติดตังอยู
้ ภ่ ายในโรงงาน
2. หน้ าเว็บไซต์ภายในของบริ ษัทฯ ซึ่งข้ อมูลการร้ องเรี ยนจะส่งมายังฝ่ ายบุคคลของบริ ษัทฯ โดยตรงเพื่อส่งต่อ
ให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
การดาเนินการเมื่อได้ รับเรื่องร้ องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผู้พิจารณาเรื่ องร้ องเรี ย นที่ ได้ รับ และแจ้ งให้ หน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องดาเนิ น การ
สอบสวนข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยนและดาเนินการแก้ ไขอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ติดตามผลความคืบหน้ าเป็ นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะแจ้ งผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ู
ร้ องเรี ยนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
มาตรการคุ้มครองและรักษำควำมลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริ ต บริ ษัทฯ จะปกปิ ด ชื่อ ที่อยู่ หรื อ
ข้ อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ
โดยจากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่านันที
้ ่จะเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับ
ข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยน มีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูล ข้ อร้ องเรี ยน และเอกสารหลักฐานของผู้
ร้ องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นความลับ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลแก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตาม
หน้ าที่ที่กฎหมายกาหนด
การจ่ ายค่ าตอบแทนและสวัสดิการแก่ พนักงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงสร้ างความมัน่ คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้ าวหน้ า ใน
อาชี พ อย่ า งเป็ น ธรรม และจัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ารด้ า นต่ า งๆ ส าหรั บ พนัก งานของบริ ษั ท ฯ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด เช่ น
ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้ แก่พนักงานขาย พนักงาน
สารสนเทศ รวมทัง้ พนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้ การช่วยเหลือสาหรั บชุดฟอร์ มพนักงาน รวมทัง้ เงิ นช่วยเหลือ
ประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงาน สาหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสียชีวิ ตของพนักงาน ทุนการศึกษาสาหรับ
บุตรพนักงาน เป็ นต้ น
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 113

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

นอกจากนี ้ การคานึงเรื่ องความเป็ นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือเวลาการปฏิบัติงาน ก็ เป็ นสิ่งสาคัญที่บริ ษัทฯ
ตระหนักถึง โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พกั อาศัยบริ เวณใกล้ ที่ทางานจานวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร
ประกอบด้ วยห้ องพักมากกว่า 1,750 ห้ องพัก พร้ อมด้ วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆอย่างครบครัน
รวมถึงได้ จัดให้ มีสถานรั บเลี ้ยงเด็ก ที่มีมาตรฐานได้ รับใบอนุญาตจัดตัง้ สถานรั บเลี ้ยงเด็ก เพื่อรองรั บบุตรหลานของ
พนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบตั ิงานด้ วย
การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้ พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ มีทศั นคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนา การ
ดูงาน เพื่อให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทัง้ บริ ษัทฯ เน้ นการเลื่อนตาแหน่งจากภายใน และมีการ
ประเมินผลการทางาน ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญสาหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังได้ สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้ นกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
การกาหนดบทบาทหน้ าที่ของพนักงานให้ ชัดเจน การกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุ งโครงสร้ างเงินเดือน
ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทางานของพนักงาน ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ จดั การ
ฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะผู้นาพลังกลุ่ม หลักสูตรระบบบริ หารคุณภาพ เป็ นต้ น
การฝึ กอบรม
บริ ษัทฯ ได้ ออกแบบและปรับปรุ งหลักสูตรการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางของ
องค์ กรทัง้ ในระยะสันและระยะยาว
้
และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของบุคลากร ให้ มีความรู้ เฉพาะทาง
ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้านบริ หาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต นอกเหนือจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้
มีการจัดอบรมให้ ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องด้ านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุ งใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้ แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้ มีการสัมมนา
ดูงาน เพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ กบั องค์กรอื่นๆ และนามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนา
องค์กร
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีจานวนชัว่ โมงการอบรมพนักงานทังหมด
้
695,600 ชัว่ โมง ซึง่ คิดเป็ นชัว่ โมงการอบรมพนักงาน
เฉลี่ยอยู่ที่ 129 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุมทักษะที่จาเป็ น เช่น นโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน , การอบรมความปลอดภัยเบือ้ งต้ น , การเพิ่มประสิทธิ ภาพพลังงานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้ อม, ระเบียบปฏิบตั ิงานการจัดการข้ อกาหนดกฎหมายด้ านแรงงาน, การบริ หารความเสี่ยง, ความปลอดภัยชีว
อนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็ นต้ น
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3. เป็ นหลักทรัพย์ คุณภาพที่ผ้ ถู อื หุ้นรับทราบถึงธรรมาภิบาล และเป็ นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพที่ค่ คู ้ าเชื่อถือใน
จริยธรรม
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมัน่ ว่าระบบการ
บริ หารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริ หารที่มีวิสยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีกลไกการควบคุมและ
การถ่วงดุลอานาจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ในระยะยาว
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้ อกาหนดขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
สาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และกาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิ เป็ นประจาทุกปี
เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ การเปลี่ย นแปลงซึ่ง อาจเกิ ด จากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ สภาพแวดล้ อ ม สถานการณ์ หรื อ กฎหมาย
(รายละเอียดอยูใ่ น www.gfpt.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ นโยบายการกากับดูแลกิจการ)
ท าให้ ใ นปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ผลการประเมิน การก ากับ ดูแ ลกิ จ การ ตามโครงการ Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ ” ได้ รับสัญลักษณ์ ของคณะกรรมการบรรษั ทภิบาลแห่งชาติ
จานวน 5 ดวง ด้ วยคะแนน 92% จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ร่ วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้ รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย, สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ด้ วยคะแนน 99 คะแนน
นโยบายกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นสากล โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตนให้ อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ และต้ องไม่มีสว่ นรู้ เห็น ช่วยเหลือ หรื อกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
โดยในปี 2562 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ กระท าความผิ ด หรื อกระท าการใดๆ ในลัก ษณะฝ่ าฝื นกฎหมาย
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่กากับดูแล อาทิเช่น สานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด
นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) ยึดหลักการดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจน
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยคานึงถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม อย่างเท่าเทียมกัน ทังยั
้ งส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่ างเสรี
หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ต่อต้ านการ
ทุจริ ตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขันตอน
้
(Business Chain) (รายละเอียดอยูใ่ น
www.gfpt.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ คูม่ ือจริ ยธรรมทางธุรกิจ)
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นโยบายการปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์ สินของบริษัทฯ
ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี
สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์ สิทธิ บตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ ที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ไม่ให้ เสือ่ ม
เสีย สูญหาย และใช้ ทรัพย์สินของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และไม่นาทรัพย์สิน
ของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น รวมทังพึ
้ งหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสาคัญและยังมิ ได้
เปิ ดเผยสูส่ าธารณชน หรื อการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ อย่างเด็ดขาด
นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาไม่ว่าจะ
เป็ นเครื่ องหมายการค้ า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า และทรัพย์สินทางปั ญญาด้ านอื่นที่กฎหมายกาหนด อาทิ
เช่น การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้ องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกชนิดจะต้ องผ่านการ
ตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ การส่งเสริ มให้ พนักงานตรวจสอบผลงานหรื อข้ อมูลที่ใช้
ในการปฏิบตั ิงานว่าไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น เป็ นต้ น
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น สมาชิ กโครงการ Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต บริ ษัทฯ มีการจัดการบริ หารความเสี่ยง ในเรื่ องการทุจริ ต คอร์ รัปชัน และกาหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีกาหนดสื่อสารให้ แก่พนักงานทุกระดับ ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผนพัฒนาการรณรงค์ เรื่ องการปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ในอนาคตตามลาดับด้ วย ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดาเนินการรณรงค์
ส่งเสริ มให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ในกลุ่มบริ ษัทจีเอฟพีที ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตฯ ของบริ ษัทฯ ก่อน
ด าเนิ น การส่ง เสริ ม ให้ คู่ค้า และผู้ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องกับ บริ ษัท ฯ รายอื่ น ๆ ร่ ว มปฏิ บัติ ต ามโครงการ Collective Action
Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชันเป็ นลาดับต่อไป
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
“ห้ ามคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดาเนินการหรื อ
ยอมรับการทุจริ ตและการคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม เพื่อหาประโยชน์ให้ กบั ตนเอง ครอบครัว เพื่อน
คนรู้ จกั ไม่ว่าจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เ สนอให้ สินบน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงิน โดยนโยบายการต่อต้ าน
การทุจ ริ ตและการคอร์ รั ป ชันนี ค้ รอบคลุมถึ งทุก ธุร กิ จและทุกหน่วยงานทัง้ ภายนอกและภายในที่ เกี่ ย วข้ องกับบริ ษัท
จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และจะให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและการ
คอร์ รัปชันนี ้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ ของทางบริ ษัทฯ และข้ อกาหนดของกฎหมาย”
โดยรายละเอียด คานิยาม ข้ อพึงปฏิบตั ิ ช่องทางการแจ้ ง และการรับเรื่ องร้ องเรี ยนการทุจริ ต และการคอร์ รัปชัน
ปรากฏบนเว็บไซต์บริ ษัทฯ (www.gfpt.co.th ภายใต้ หวั ข้ อ นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน)
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ในปี 2562 บริ ษัทฯ ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินคดีที่เกี่ยวข้ องกับ
การต่อต้ านการแข่งขัน การทาลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้ า เหตุการณ์ เลือกปฏิบตั ิ เหตุทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตลอดจนไม่มี ค่าปรั บ หรื อการถูก ลงโทษที่ ไม่ใช่ การปรั บ อัน เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานไม่สอดคล้ อ งกับ กฎหมายหรื อ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
นโยบายจริยธรรมความรับผิดชอบสาหรับคู่ค้าธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีการกาหนดนโยบายจริ ยธรรมความรับผิดชอบสาหรับคู่ค้าธุรกิจ โดยตระหนักถึงการบริ หารจัดการให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดมาตรฐานสากล ซึ่งให้ ค่คู ้ าธุรกิจลงนามปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิของคู่ค้าธุรกิจ โดยครอบคลุมใน
เรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม การจ้ างงานอย่างถูกกฎหมาย ความปลอดภัยในการ
ทางาน การจัดการต่อสภาพแวดล้ อม และการมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากคู่ค้า โดยมีการจัดทา Supplier Self-Assessment เพื่อ
เป็ นการจัดลาดับคูค่ ้ ารายสาคัญที่มีนยั ต่อความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
4. เป็ นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษั ท จี เ อฟพี ที จ ากัด (มหาชน) มี น โยบายด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม ( Corporate Social
Responsibility: CSR) ภายใต้ ห ลัก พื น้ ฐานทางจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมต่อ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ทุก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังน
้ าหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดาเนินงานทังทางด้
้
าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม อันนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด หรือข้ อร้ องเรียน (Whistle-Blowing Service)
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการรั บแจ้ งเบาะแส และ/หรื อข้ อร้ องเรี ยน ทุก
รูปแบบ จากผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ ทุกกลุม่ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้

•

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

•

ติดต่ อกรรมการบริษัท
ทางอีเมล์ :
bod@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
กรรมการบริ ษัท
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
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•

ติดต่ อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
ทางอีเมล์ :
nrgc@gfpt.co.th
โทรสาร :
0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ :
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)
อาคารจีเอฟพีที ชัน้ 18
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ หรื อ
ช่องทางอื่นใด ที่ได้ รับแจ้ งเบาะแส หรื อรับเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ จากผู้มีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทฯ จะทาการพิจารณาเบื ้องต้ นว่า
เรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยนเข้ าข่ายประเภทใด หากเรื่ องที่ร้องเรี ยนเกี่ยวข้ องกับหลักธรรมาภิบาล และจริ ยธรรมการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่ องร้ องเรี ยน จะดาเนินการรวบรวมข้ อมูลเพื่อนาเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการพิจารณาดาเนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้ นข้ อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่ องนัน้ ๆ
ต่อไป หรื อหากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวเข้ าข่ายการกระทาผิด ทุจริ ต (Fraud) หรื อ คอร์ รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่อง
จะดาเนินการประสาน โดยเสนอเรื่ องให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในร่ วมดาเนิ นการ และนาเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาต่อไป
การมีส่วนร่ วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม
ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สรุปได้ ดงั นี ้
1. ส่ งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่า “เยาวชนที่ ดี จะเป็ น เสาหลัก ของสัง คมที่ ดี ในวัน หน้ า ” ดัง นัน้ บริ ษั ท ฯ จึ ง ตระหนัก ถึง
ความสาคัญของเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้ าไก่ปรุ งสุกของบริ ษัทฯ, การมอบทุน พร้ อม
อุปกรณ์ทางการศึกษาให้ แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตนักเรี ยนระดับประถมศึกษาในพื ้นที่ใกล้ เคียง
และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่มบริ ษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แ ก่พนักงานที่ดี
อย่างยิ่งแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มกิจกรรมทางด้ านสังคมทังชุ
้ มชนโดยรอบและชุมชนที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้ นเรื่ อง
การพัฒนาความรู้ ของเยาวชนให้ เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้ เยาวชนกล้ าแสดงออกอย่าง
สร้ างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ รวมจานวนทังสิ
้ ้น 77 กิจกรรม ดังเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรี ยนต่างๆ
รวม 38 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้ านต่างๆ เช่น โครงการ “สองล้ อสร้ างอนาคต จาก GFPT สูน่ ้ อง
ปั นฝั น ปั่ นไปโรงเรี ยน” รร.ละมูลรอดศิริ , กิ จกรรมการแข่งขันปั่ นจักรยานเพื่ อการกุศล “ปั่ นปั นนา้ ใจเพื่อเด็กกาพร้ า”
มูลนิธิอลั เกาษัร, มอบสินค้ าสนับสนุนโครงการเลี ้ยงอาหารกลางวันนักเรี ยน ณ รร.มูลรอดศิริ , ร่ วมบริ จาคอุปกรณ์สื่อการ
เรี ยนการสอนและอาหารกลางวันมอบให้ โรงเรี ยนบ้ านสองแคว อ.เมือง จ.น่าน และมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้ บตุ ร
พนักงาน ประจาปี 2562 เป็ นต้ น
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2.

สร้ างสังคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่สาคัญ
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท และทุรกันดาร และผู้ที่ได้ รับผลกระทบจาก
ภัยพิบตั ิตา่ งๆ และมีนโยบายส่งเสริ มให้ คณ
ุ ภาพชีวิตชุมชน ทังชุ
้ มชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีการ
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม จึงมีการดาเนินการต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บริ ษัทฯ จัดทาขึ ้นเอง และ/หรื อผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
การกุศลและองค์กรเอกชน ซึง่ การจัดกิจกรรมที่บริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมกับชุมชนนัน้ มีการพูดคุย และรับฟั งความคิดเห็นจาก
ชุมชน เพื่อให้ เข้ าใจถึงความต้ องการและผลกระทบที่ชมุ ชนได้ รับจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ยังมีการจัด
กิจกรรมที่เป็ นการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมที่ได้ ทาร่วมกับชุมชน เพื่อให้ ชมุ ชนและสังคมมีสภาพแวดล้ อมที่ดขี ึ ้น โดยในปี 2562
บริ ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมรวมทังสิ
้ ้น 69 กิจกรรม เช่น จัดโครงการฝึ กอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
คลองสี่ศอก ซึ่งเป็ นการให้ ค วามรู้ ด้ านการป้องกันและระงับอัคคีภยั แก่ชุมชน, ซื ้อเครื่ องอุปโภคบริ โภค มอบให้ กับคน
พิการที่ยากจนในเขตของ อบต.บางเสาธง, ร่ วมบริ จาคเงินในการจัดกิจกรรมให้ ความรู้ แก่ประชาชนด้ านยา ฯลฯ สนง.
มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ร่ วมบริ จาคเพื่อจัดซื ้ออุปกรณ์การแพทย์ใช้ ในโรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช และบริ จาคเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ ต.คลองพลู อ.หนอง
ใหญ่ จ.ชลบุรี เป็ นต้ น
3.

ทานุบารุ งศาสนา และวัฒนธรรมไทย
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นสถาบันทางสังคมที่สาคัญซึ่งมีอิทธิ พลในการกาหนดความเชื่อ ค่านิยม และ
พฤติกรรมอันเป็ นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็ นศูนย์รวม และเป็ นที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ ความสาคัญกับการมุง่ มัน่ ส่งเสริ มและทานุบารุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย
อย่า งต่อ เนื่ อ ง ซึ่ง บริ ษั ทฯ ได้ จั ด กิ จกรรมเพื่ อสังคมด้ านท านุบารุ งศาสนา และวัฒ นธรรมไทย และร่ ว มกิ จกรรมผ่าน
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทังสิ
้ ้น 54 กิจกรรม
ตัวอย่างภาพกิจกรรมวันเด็ก

ตัวอย่างภาพกิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแก่โรงเรี ยน และชุมชน

ตัวอย่างภาพกิจกรรมฝึ กอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชมุ ชน
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมบริ จาคเงินให้ มลู นิธิตงฮัวการแพทย์
้

ตัวอย่างภาพกิจกรรมบริ จาคโลหิต

ตัวอย่างภาพกิจกรรมบริ จาคข้ าวสารให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยน ้าท่วม

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการทานุบารุงศาสนา

บริ ษัทฯ ได้ มีโอกาสเข้ ามีสว่ นร่ วมในการเป็ นสมาชิก “สมาคมผู้ผลิตไก่ เพื่อการส่ งออก” ผู้ทาหน้ าที่เป็ น
ศูนย์กลางส่งเสริ มกิจการผู้ทาฟาร์ มเลี ้ยงไก่ ผู้ผลิตไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่เพื่อส่งออก โดยสมาคมฯ จะให้ การสนับสนุน
ข้ อมูลข่าวสาร สถิ ติทางเศรษฐกิ จที่เกี่ยวข้ องรวมถึงบทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพไก่ และ
ผลิตภัณฑ์จากไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ ดียิ่งขึ ้น เป็ นไปตามมาตรฐานในการส่งออกรวมถึงเป็ น
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้ อมูลการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันโรคระบาด รวมถึงทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนที่มีศกั ยภาพใน
การเจรจา ข้ อตกลง แก้ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ให้ กบั สมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยประสานความสามัคคีแก่
เหล่าสมาชิ กได้ ซึ่งเหล่านีล้ ้ วนเป็ นการช่วยส่งเสริ มรายได้ อุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่ ช่วยกระตุ้นภาค
เศรษฐกิจทังในและระหว่
้
างประเทศให้ มีความมัน่ คงขึ ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพสังคมทังในเรื
้ ่ องการจ้ างงานและคุณภาพชีวิต
จากสินค้ าบริ โภคที่มีคณ
ุ ค่า รวมถึงช่วยในเรื่ องการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมให้ ดียิ่งขึ ้น นับเป็ นความ
ภาคภูมิใจให้ บริ ษัทฯ อย่างหนึง่ ด้ วย
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5. เป็ นธุรกิจคุณภาพที่มีการดาเนินงานที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
นโยบายสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุถึงปรัชญา บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นผลิตและบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตระหนักถึง
ความสาคัญของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ภายใต้ บริ บทของบริ ษัทฯ จึงแสดงเจตจานง
ที่จะบริ หารจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมไว้ ดังนี ้
“ลดการใช้ ทรัพยากร ปกป้องสิง่ แวดล้ อม ปฏิบตั ิตามข้ อผูกมัดบังคับ
ร่วมสร้ างจิตสานึกรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายการส่ งเสริมให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
บริ ษั ท ฯ ส่ง เสริ ม ให้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก ระดับ ในองค์ ก รใช้ ท รั พ ยากรอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ
เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงสื่อสาร ให้ ความรู้ สนับสนุนและสร้ างจิตสานึกแก่พนักงาน รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ในการบริ หารการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านสิง่ แวดล้ อม เพื่อผลักดันการดาเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดให้ ทกุ หน่วยงานต้ องดาเนินงานตามบทบาทหน้ าที่และตามกฎหมายกาหนด จากนโยบายสู่
การปฏิบตั ิด้านสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ISO14001 โดยบริ ษัทฯ ตรวจประเมินอิสระ
ด้ านการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้ มีการสื่อสารถึงการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐาน
สิง่ แวดล้ อมผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ ทังภายในองค์
้
กรและสูส่ าธารณชนภายนอก
ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เพราะถือเป็ นต้ นทุนและต้ น
ทางที่สาคัญของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่ วมบรรเทาผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม และการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้ วย
ทรัพยากรนา้
ทรัพยากรน ้าเป็ นสิ่งสาคัญในกระบวนการผลิตเนื ้อไก่แปรรู ป บริ ษัทฯ ได้ มีแบบแผนการกาหนดปริ มาณการใช้ น ้า
อย่างเหมาะสมในทุกขันตอนการผลิ
้
ต มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลปริ มาณการใช้ น ้าเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนควบคุม
การใช้ น ้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุ งกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจยั และพัฒนาวิธีการ ระบบ หรื อเทคโนโลยี
การผลิต เพื่อลดปริ มาณการใช้ น ้า หรื อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ น ้าให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ
โดยในการใช้ น ้าเพื่อการผลิตและการอุปโภคของบริ ษัทฯ มีการใช้ น ้าทังจากน
้
้าประปาและน ้าบาดาล โดยบริ ษัทฯ
ได้ รับใบอนุญาตใช้ น ้าบาดาลจากสานักควบคุมกิจการน ้าบาดาล กรมทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ในปริ มาณรวมวันละไม่เกิน 3,463 ลูกบาศก์เมตร
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีปริ มาณการใช้ น ้าจานวน 2.078 ล้ านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริ มาณผลผลิต ปริ มาณ
การใช้ น ้าเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 12.73 เป็ นร้ อยละ 14.51
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พลังงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์ พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบ
การจัด เก็ บ ข้ อ มูล การใช้ พ ลัง งานของกระบวนการผลิ ต เพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการควบคุม การใช้ พลัง งาน
ขณะเดียวกันยังได้ ออกแบบเครื่ องจักรอุปกรณ์และกระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ พลังงานน้ อยที่สดุ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รณรงค์และส่งเสริ มการประหยัดพลังงานทางอ้ อม อาทิ การใช้ หลอด LED 120 วัตต์ ทดแทน
หลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์ ในห้ องเก็ บสินค้ าและในสายการผลิต , การใช้ ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (VDO
Conference) และมี ก ารควบคุมปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต โดยการลดค่าไฟฟ้าในโรงงาน ซึ่ง จะช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้ จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้ วย
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าจานวน 63.11 ล้ านกิโลวัตต์ ลดลงร้ อยละ 1.90 จากปี ก่อน ซึ่งปริ มาณ
การใช้ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ใช้ ในระบบทาความเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้ า และร้ อยละ 17 ใช้ ในกระบวนการผลิต โดย
บริ ษัทฯ มีมาตรการปรับปรุงระบบห้ องทาความเย็น เพื่อประหยัดการใช้ งานพลังงานไฟฟ้า
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การอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดนโยบายอนุรั กษ์ พ ลัง งาน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการดาเนิ น งานด้ านพลัง งาน เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และประโยชน์สงู สุด โดยกาหนดให้ การอนุรักษ์ พลังงานเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินงานบริ ษัทฯ ดาเนินการ
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการใช้ ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้ เหมาะสมกับธุรกิจ กาหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละปี และสือ่ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง โดยถือว่าการอนุรักษ์ พลังงานเป็ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู้บ ริ ห ารและพนักงานทุกคน ที่ ต้ อ งร่ ว มกัน กาหนดมาตรการ และให้ ค วามร่ ว มมื อในการปฏิ บัติตาม
ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะทางานด้ านการจัดการพลังงาน อีกทัง้ บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนทรัพยากร
ด้ า นบุค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นฝึ ก อบรม และอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พัฒ นางานด้ า นการจัด
การพลังงาน และให้ มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนดาเนินงานด้ านพลังงานเป็ นประจาทุกปี
การจัดการมลพิษและของเสีย
มลพิษทางอากาศ
บริ ษัทฯ มีระบบกาจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอกโรงงานและมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อย
ออกสูภ่ ายนอกให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทาการตรวจวัด ปี ละ 2
ครั ง้ โดยในปี 2562 ผลการตรวจวัดปริ มาณการปล่อยสารเจื อปนในอากาศทัง้ ปริ มาณฝุ่ น ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และ
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ไนโตรเจนออกไซด์ พบว่าระบบกาจัดมลพิษทางอากาศของโรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากมีการปรับเปลีย่ น
ระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ ทาให้ ปริ มาณมลพิษที่ปล่อยออกสูภ่ ายนอกอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน

มลพิษทางนา้
บริ ษัทฯ มีการควบคุมระบบบาบัดน ้าเสียให้ มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายกาหนด รวมถึงมี
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการบาบัดน ้าเสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพน ้าทิ ้งก่อนปล่อยออก
สูภ่ ายนอก โดยมีการใช้ ระบบการบาบัดน ้าเสีย คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ Activated Sludge
(AS) เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพน ้าทิ ้งที่เป็ นไปตามกฎหมายกาหนดและไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี ้ ยังให้
ความสาคัญกับการนาน ้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ วหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่ แต่เนื่องด้ วยมีกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร และข้ อกาหนดของลูกค้ า จึงทาให้ มี ข้อจากัดในการนาน ้ากลับมาใช้ ใหม่ โดยปริ มาณน ้าเสียที่
เกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริ โภคต่อวันเฉลีย่ อยูท่ ี่ 5,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึง่ ระบบบาบัดน ้าเสียที่บริ ษัทฯ
มีอยู่มีความสามารถรองรับน ้าเสียที่เกิดขึ ้นต่อวันได้ ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยปริ มาณน ้าทิ ง้ ที่ผ่านการบาบัดและ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน ้าทิ ้งจะถูกปล่อยออกเป็ นปริ มาณเฉลี่ย 3,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน และปริ มาณน ้าทิ ้งที่นากลับมาใช้
ใหม่เฉลีย่ 200-300 ลูกบาศก์เมตร/วัน
มลพิษทางเสียง
บริ ษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพื่อวัดระดับความดังเสียง
จากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ดาเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2562 ผลการตรวจวัดระดับ
ความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่
กฎหมายกาหนดไว้ ทงหมด
ั้
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ของเสีย
บริ ษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่กฎหมายกาหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื อ้ น
สิง่ แวดล้ อมตังแต่
้ การจัดเก็บ การขนส่ง และการกาจัด อีกทังมี
้ ระบบบริ หารจัดการของเสียอันตราย การคัดแยกของเสียใน
แต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงการจัดทาระบบการจัดการภายใน บัญชีปริ มาณของเสียที่เกิดขึ ้นในแต่ละเดือน การรวบรวม
จัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปกาจัดโดยผู้ที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ ทงระบบงาน
ั้
อาทิ
• ขยะอันตราย ได้ แก่ Solvent ใช้ แล้ ว, หลอดไฟเสือ่ มสภาพ, ภาชนะปนเปื อ้ น และน ้ามันหล่อลืน่ ใช้ แล้ ว ส่งกาจัด
กับบริ ษัทที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยวิธีการกาจัดจะมีทงน
ั ้ ามารี ไซเคิล และฝังกลบ
• ขยะทัว่ ไป(ไม่อนั ตราย) เช่น ถุงพลาสติก , กระดาษ, เศษเหล็ก และเศษสแตนเลส ส่งกาจัดกับบริ ษัทที่ได้ รับ
อนุญาตตามกฎหมาย เพื่อนาไปรี ไซเคิล ทังการคั
้
ดแยกเพื่อจาหน่ายต่อ ทาอาหารสัตว์ หมักเพื่อทาเป็ นปุ๋ ย และอื่นๆ
โดยสามารถสรุปปริ มาณน ้าหนักของเสีย สาหรับปี 2562 ได้ ดงั นี ้

นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการส่งเสริ มการใช้ ทรั พยากรให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด โดยมีโครงการลดปริ มาณขยะจาก
ถุงพลาสติก ซึ่งเป็ นโครงการรณรงค์ให้ เกิดความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานขันตอนการบรรจุ
้
สินค้ า
เพื่อลดต้ นทุนที่สิ ้นเปลืองและปริ มาณขยะจากถุงพลาสติกได้

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีกรณี พิพาททางกฎหมายในเรื่ องการปล่อยมลพิษและของเสีย หรื อการเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจากการดาเนินธุรกิ จ รวมถึงไม่ได้ ต้องโทษปรั บจากการละเมิดกฎหมายและข้ อบังคับด้ าน
สิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด
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11. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เพราะเป็ นสิ่งสาคัญที่จะสร้ าง
ความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หาร ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ โดยรวม บริ ษัทฯ ได้ กาหนดเป้าหมายและ
แผนการดาเนินงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่ จะช่วยให้ ฝ่าย
บริ หารสามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิ ผลเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ และมุ่งเน้ นให้ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ดูแลระบบการควบคุมภายในให้ มีความ
เหมาะสม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีให้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ติดตามการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเพื่อไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตลอดจนการทารายการเกี่ยวโยง เพื่อช่วยป้องกัน
ทรัพย์สินไม่ให้ รั่วไหล พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพในการควบคุมการปฏิบตั ิงานภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีสายงานตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน
มีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
สาระสาคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ได้ กาหนดไว้ มีดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ กาหนดภาระหน้ าที่อานาจการดาเนินการของผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออกจากกันเพื่อให้ เกิดการตรวจสอบกัน
อย่างเหมาะสม ทาให้ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน ป้องกันการกระทาที่ไม่สจุ ริ ต หลีกเลีย่ งการละเมิดลิขสิทธิ์ และมี
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน จึงมีการกาหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในแต่ละธุรกรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก
2. บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและนโยบายการรักษาความปลอดภัยในด้ าน
IT(Information Technology) เพื่อให้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ อง สมบูรณ์ทนั สมัย และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท
3. บริ ษัทฯ ได้ ติดตามผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ เป็ นประจาทุกไตรมาส ในกรณีที่ผล
การดาเนินงานต่างจากเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ อย่างมีนยั สาคัญ ทางผู้บริ หารจะมอบหมายให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ดาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่ทาให้ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายและจัดทาข้ อเสนอแนะ เพื่อหาแนวทางแก้ ไข
และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมสาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดาเนินการไปในระหว่างปี 2562 ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ซึง่ ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชี การเลือกใช้ นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. สอบทานการเข้ าทารายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่มกี บั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2562
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3. สอบทานความเป็ น อิ สระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และผลการปฏิ บัติ งานการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ าย
ตรวจสอบภายในได้ ดาเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน
4. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
5. สอบทานการเข้ า ท ารายการและการเปิ ด เผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ รายการกับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2562 ว่าเหมาะสม โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ ความสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศไว้
6. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ เพื่อให้ แน่ใจว่าสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ กาหนดไว้
7. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทังก
้ าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
8. สอบทานความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชีและความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังค่
้ าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
9. ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผ้ ูบริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์ แ ละ
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ได้ อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันได้ อย่างเต็มที่ รวมทังความเห็
้
นต่อระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยูข่ องบริ ษัทฯ
10. สอบทานกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยมีความถี่
ในการสอบทานกฎบัตรปี ละ 1 ครัง้
จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ จดั ให้
มีและดารงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผล
ว่า งบการเงินของบริ ษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ การเข้ าทารายการที่อาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล สาหรับรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติเป็ นรายการที่มี
เงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป เป็ นไปตามหลักการที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท ส่วนธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือ
ที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด โดยมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของรายการเหล่านี ้ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาปี การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ต่า งๆ ไม่พ บว่า มี ก ารฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ป ฏิ บัติ ต ามที่ เป็ น สาระสาคัญ โดยในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ได้ รั บ มอบหมายนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี ตาม
กรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread Way Commission) ซึง่ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั ดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment) บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีสภาพแวดล้ อมของการ
ควบคุมภายในที่ดี โดยมีโครงสร้ างองค์กรและสายงานที่ชดั เจนเหมาะสม รวมทังก
้ าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี ้
วัดผลสาเร็ จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสอดคล้ องกับ
เป้าหมายของบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีค่มู ือในการปฏิบตั ิงานของทุกระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
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การปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังปลูกฝั งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ตระหนักถึง
การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยกาหนดให้ มีจริ ยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทฯ รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน มีการอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานมีความโปร่งใส เป็ นธรรม ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่ม
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ ้นกับธุรกิจที่อาจทาให้ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีนโยบายการบริ หารความ
เสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การ
ประเมินความเสีย่ งของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และ
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณารับทราบ บริ ษัทฯ มีการประเมิน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงทังจากภายในและภายนอก
้
มีการจัดทาดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ในการเตือนภัยล่วงหน้ า สาหรับความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสีย่ งระดับหน่วยงานที่สาคัญทุกรายการ ซึ่งครอบคลุม
ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและความปลอดภัย ด้ านชื่อเสียง ด้ านอื่นๆ และ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ ซึ่งจะรายงานผลให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประจา นอกจากนี ้ มีการทบทวนปั จจัย
เสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เป็ นประจาทุกปี
3. กิ จ กรรมการควบคุ ม (Control Activities) บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการควบคุม ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอ มี ก าร
แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีค่มู ือ/ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ เหมาะสมกับ
โครงสร้ างของบริ ษัทฯ และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั รวมทังมี
้ การสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับ คู่มืออานาจดาเนินการ และคู่มื อการปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication) บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญ
ต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล ส่งเสริ มและสนั บสนุนให้ มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง มีการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีมาตรฐาน เพื่อให้ ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้ อง และเป็ นปั จจุบนั โดยบริ ษัทฯ ได้ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิทธิ ภาพ รวมทังมี
้ ความปลอดภัยของข้ อมูล เพื่อให้ การปฏิบตั ิงาน และการนาข้ อมูลที่
สาคัญไปใช้ ในการบริ หารจัดการข้ อมูลของผู้บริ หาร หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ มีความครบถ้ วนถูกต้ องอย่างเพียงพอภายใน
เวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทังมี
้ การจัดให้ มีระบบ Intranet เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสารภายใน
บริ ษัทฯ ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบคาสัง่ และคู่มือการปฏิบตั ิงาน รวมทังข่
้ าวสารต่างๆ ได้ อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ประสานงานกับนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานและการลงทุนของบริ ษัทฯ ด้ วยช่องทางการติดต่อรวดเร็ วและเข้ าถึงได้ ง่าย เช่น Website ของบริ ษัทฯ, E-mail
เป็ นต้ น
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในและผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน เช่น ด้ านบัญชีและการเงิน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลทรั พย์สิน โดยมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี เพื่อให้
มัน่ ใจว่าสิง่ ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหรื อสอบทานได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที
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จากกรอบการควบคุมภายในข้ างต้ นนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการนาเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในบริ ษัทฯ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับการสอบทานข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารแล้ ว มีความเห็น
ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี บุค ลากรอย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะด าเนิ น การตามระบบได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ รวมทังมี
้ ประสิทธิ ผลเพียงพอที่จะช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ จากการที่ผ้ บู ริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบ
หรื อ โดยไม่มีอ านาจ มี แ นวทางการบริ หารทรั พยากรบุคคล ที่ สอดคล้ องกับ มาตรการป้อ งกันการทุจริ ตคอร์ รั ปชัน มี
มาตรการการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้ สินบนเจ้ าหน้ าที่รัฐ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อบุคคลที่อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเพียงพอแล้ ว เนื่องจากมีการตรวจสอบและประเมินผล
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี ตามรู ปแบบและข้ อกาหนดที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ กาหนดไว้ รวมถึงตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 (แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ มีการสอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านัน้ มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ และในกรณี พบ
ข้ อบกพร่ องที่มีสาระสาคัญจะมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งทราบและพิจารณาสัง่ การแก้ ไข
นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาปี 2562 ได้ ทาการประเมินและให้ ความเห็นเกี่ยวกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยในรอบปี 2562 ไม่พบ
ข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการแต่งตัง้ นายธี ระศักดิ์ เปี่ ยมสุภัคพงศ์ ให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบ
ภายใน ในธุรกิ จมาเป็ นระยะเวลานาน อีกทัง้ เคยเข้ ารั บการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบัติงานด้ า นการ
ตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้ าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี รวมถึงการผ่านขันตอนการ
้
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการทาหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงให้ ความสาคัญต่อข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
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12. การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการจัดการบริ หารความเสี่ยงเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเป็ นสิง่
สาคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ โดยรวม บริ ษัทฯ ได้ กาหนด
เป้าหมายและแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและสามารถวัดผลได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่จะ
ช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ และมุ่งเน้ น
ให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่งสายงาน โดยมีกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดทานโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบตั ิไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีระบบการจัดการฝึ กอบรมให้ ความรู้ ทั กษะในการปฏิบตั ิงานแก่พนักงาน
เพื่อให้ พนักงานได้ เกิ ดความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ ยังจัดให้ มีค่มู ือพนักงาน
กาหนดระเบียบวินยั ของพนักงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการบริ หารและจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้วิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยงให้ แต่ละฝ่ ายงานทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ฝ่ายต่างๆ ใช้
เป็ นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลดความเสี่ยง รวมทัง้
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น ผลการปฏิบตั ิงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริ หารทรัพยากรของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทาหน้ าที่ดแู ลการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการดูแลให้ บริ ษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้ อกาหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยมีการทบทวนงานของฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง ให้ ปฏิบตั ิอย่างต่ อเนื่อง ติดตามการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน การจัดการบริ หารความเสี่ยง โดยนากรอบแนวทางของ
COSO- ERM ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission- Enterprise Risk
Management) และกรอบการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรมาประยุกต์ ใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงให้ มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ บริ ษัทฯ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานมากที่สดุ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมสาคัญที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ ดาเนินการไปในระหว่างปี 2562 ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สาคัญของการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยง
ด้ านการดาเนินงาน ความเสีย่ งด้ านการเงิน ความเสีย่ งด้ านกฎระเบียบ หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และความเสีย่ งด้ านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ เป็ นต้ น รวมถึงพิจารณากาหนดกรอบนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk
Appetite) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้ อมจัดทาคูม่ ือแนวทางการจัดการบริ หารความ
เสีย่ ง
2. สือ่ สารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริ หารความเสีย่ ง แก่ทกุ หน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้ อม
จัดให้ มี การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิ เคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ทย่อยอย่าง
สม่าเสมอ ประกอบตัวชี ้วัดด้ านความเสีย่ ง (Key Risk Indicators)
3. ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้ อมเสนอแนวทางป้องกัน
และวิธีลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและแผนการปฏิบตั ิ โดยให้ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
5. ทบทวนและแก้ ไขคู่มือการบริ หารจัดการความเสี่ยง ให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ เป็ น
ประจาทุกปี
6. มีอานาจขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่ม เติมในเรื่ อง
เกี่ยวเนื่องกับการบริ หารความเสีย่ งได้
สาหรั บประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์ กร ได้ แบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิ จโดยตรง
ออกเป็ น 7 ด้ าน ได้ แก่
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็ นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ และนโยบายที่สาคัญของบริ ษัทฯ ซึง่
อาจเกิ ดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้ องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้ างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบตั ิตามแผน และสภาพแวดล้ อม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามในด้ านกลยุทธ์ และนโยบายต่างๆ ที่สาคัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้
2. ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน (Operational Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบตั ิ งานทุกๆ ขันตอน
้
โดยครอบคลุมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ อาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบตั ิงานขององค์กรได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ใช้ วิธีการบริ หารความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
จะต้ องระบุความเสี่ยงที่สาคัญ ประเมินประสิทธิ ภาพของการควบคุมและกาหนดแผนในการลดหรื อป้องกันความเสี่ยง
เพื่อให้ ความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับธุรกิจ สาหรับความเสี่ยงที่สาคัญ หน่วยงานจะระบุดชั นีชี ้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อติดตามความเสี่ยงและเพื่อให้ แน่ ใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ หรื อเกิดการ
จัดการแก้ ไขอย่างทันท่วงที กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ ้น
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากความไม่พร้ อมในเรื่ องงบประมาณ ปั ญหา
ทางการเงิน รวมทังความเสี
้
่ยงที่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริ ษัทฯ ได้ คานึงถึง
การจัดหาแหล่งเงินทุนให้ เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้
และความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ ษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงินทังในรู
้ ปของ
สกุลเงินท้ องถิ่น และเงินตราต่างประเทศ โดยบริ ษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินสาหรับรองรับสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น รวมทังยั
้ งใช้ เครื่ องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง เช่น Forward
Contract เป็ นต้ น
4. ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (Compliance Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องได้ หรื อกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรื อเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กรรวมถึง
กฎหมายต่างๆ ที่สาคัญ โดยได้ มีการดูแลและตรวจสอบให้ มีการดาเนินการให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางตาม
กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
5. ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ (Reputational Risk) เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ (Perception) ของ
สาธารณชน ซึ่งยากแก่การระบุหรื อประเมินได้ อย่างชัดเจน เพราะอาจจะได้ รับอิทธิ พลหรื อเกี่ยวพันกับประเด็นทังทาง
้
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในขณะหนึง่ ขณะใด ในการบริ หารความเสีย่ งด้ านชื่อเสียง บริ ษัทฯ จึงยึดหลักการมีสว่ นร่วม
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ของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงเป็ นสาคัญ เพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลจากหลายแง่มมุ และหลากหลายประสบการณ์ ซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การประเมินความเสีย่ งด้ านชื่อเสียงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
6. ความเสี่ยงด้ านอื่นๆ (Other Risk) เป็ นความเสี่ยงอันได้ แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่
ซึง่ มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริ หารงาน เป็ นผู้มีอานาจในการบริ หารจัดการ และควบคุมคะแนนเสียงในการลง
มติที่สาคัญได้ เกือบทังหมด
้
7. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk) เป็ นความสูญเสียที่เกิดขึ ้นจากความเสีย่ งที่ยงั ไม่ได้ ปรากฏขึ ้นใน
ปั จจุบนั แต่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต เนื่องจากสภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงประเภทนี ้เป็ นความเสีย่ งที่
เกิดขึ ้นอย่างช้ าๆ มีความถี่ของการเกิดต่าแต่เมื่อเกิดขึ ้นแล้ วจะส่ง ผลกระทบอย่างรุ นแรง ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่นี ้มักจะ
เป็ น ผลมาจากการเปลี่ย นแปลงทางการเมื อ ง กฎหมาย สัง คม เทคโนโลยี สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ หรื อ การ
เปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติ ในบางครัง้ ผลกระทบของความเสีย่ งประเภทนี ้อาจจะไม่สามารถระบุได้ ในปั จจุบนั ตัวอย่างเช่น
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyberattacks), ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Extreme
Weather Events) และ ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) เป็ นต้ น
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13. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่ างกันของบริษัทฯ บริษัทย่ อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีการตกลงเข้ าทารายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ตามธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิ ชาชีพบัญชี ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน โดยให้ ฝ่ายจัดการมีอานาจเข้ าทารายการระหว่าง
กันที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ฝ่ ายจัดการสามารถทาธุรกรรมดังกล่าว ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยใช้ ราคาที่ยตุ ิธรรม เหมาะสม เสมือนการทา
รายการกับบุคคลภายนอก
ความสมเหตุสมผลของรายการ
โดยขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทารายการระหว่างกันนัน้ บริ ษัทฯ จะยึดแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับการทารายการอื่นๆ
ทัว่ ไป โดยมีการกาหนดอานาจของผู้มีสิทธิอนุมตั ิตามวงเงินที่กาหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้ าที่
เป็ นผู้สอบทาน การทารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นประจาทุก
ไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยรวมเป็ นสาคัญ ซึ่งมี
ความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น ในปี 2562 นัน้ เป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสม ซึ่งได้ ผ่าน
การอนุมตั ิจากการฝ่ ายจัดการหรื อคณะกรรมการบริ ษัทก่อนทารายการ ทังนี
้ ้ สาหรับงวดบัญชีรายปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง มีรายการระหว่างกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้
เปิ ด เผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ที่ ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้ าที่ สอบทานแล้ วและมี
ความเห็นว่ารายการระหว่างกัน เป็ นไปในทางการค้ าปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ
การทารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ ในอนาคต จะเป็ นรายการที่ดาเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่นในเรื่ องรายการระหว่างกันอย่าง
เคร่งครัด และคานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม ในเงื่อนไขทางการค้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ได้ รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การทา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในอนาคตจะต้ องเป็ นไปตามมาตรการหรื อขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
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บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

รายการระหว่ างกันในปี ปั จจุบันและปี ที่ผ่านมา
ในปี 2562 และ 2561 บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมีการทารายการระหว่างกัน ตามที่ได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 5. รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จากัด /
มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

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

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จากัด /
มีผ้ บู ริหารร่วมกัน
3. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม จากัด /
มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า

4. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า จากัด/
มีผ้ บู ริหารร่วมกัน

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

1. ขาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สาหรับปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
478.73
771.72
0.60
0.66
26.25
7.92
22.02
2.19
22.65
1.15
2.65

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สาหรับปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2561
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
537.98
673.10
0.60
0.93
23.89
7.92
17.82
2.16
41.71
1.12
2.62

เหตุผลและความจาเป็ น
ของการทารายการ /
เงื่อนไขการกาหนดราคา
เป็ น บริ ษั ท ที่ ข ายไก่ เ นื อ้ / ก าหนดราคา
ตามสัญญา โดยอิงราคาตลาด
เป็ นบริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า ส านั ก งาน /
กาหนดราคาโดยผู้ประเมินอิสระ โดยอิง
ราคาตลาด
เป็ นบริษัทที่ให้ บริการเช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ าง / กาหนดราคาตามสัญญาที่ตกลง
เป็ น บริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่า ที่ ดิ น เพื่ อ ท า
ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ / กาหนดราคาตามสัญญา
ที่ตกลง
เป็ นบริ ษั ท ที่ มี ค วามช านาญด้ านการ
จัดหาวัตถุดิบข้ าวโพดในการผลิตอาหาร
สัตว์ / กาหนดราคาตามราคาตลาด
เป็ นบริษัทที่ให้ บริการเช่าที่พกั /
กาหนดราคาตามราคาตลาด

-

0.48

-

0.48

2.40
0.36
0.07
790.93
-

27.49
1,918.34
15.14
2.40
0.36
0.07
790.93
-

1.47
0.36
0.07
1,133.11
0.21

20.46
2,237.37
6.47
1.47
0.36
0.07
1,133.11
0.21

915.00

915.00

888.71

888.71

2.31
0.30

2.31
0.30

1.73
-

1.73
-

เป็ นบริษัทที่ซื ้อสินค้ าเนื ้อไก่ /
กาหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด

54.88

54.88

7.50

7.50

4.16

4.16

-

-

เป็ นบริ ษั ท ที่ ซื อ้ สิ น ค้ าเนื อ้ ไก่ แ ปรรู ป /
กาหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด
เป็ นบริ ษั ท ที่ ซื อ้ สิ น ค้ าเนื อ้ ไก่ แ ปรรู ป /
กาหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด

เป็ นบริ ษั ท ที่ ซื อ้ สิ น ค้ าเนื อ้ ไก่ แ ปรรู ป /
กาหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด
เป็ นบริ ษั ท ที่ ซื อ้ สิ น ค้ าเนื อ้ ไก่ แ ปรรู ป /
กาหนดราคาร่วมกันโดยอิงราคาตลาด
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บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง /
ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะ
รายการ

11. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน /
กรรมการและผู้ถือหุ้นและบุคคลซึง่ มี
ความเกี่ยวข้ องกับกรรมการและผู้ถือหุ้น

1. ดอกเบี ้ยจ่าย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สาหรับปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2562
(ล้ านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
54.64
96.10

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
สาหรับปี สิน้ สุด
เหตุผลและความจาเป็ น
31 ธันวาคม 2561
ของการทารายการ /
(ล้ านบาท)
เงื่อนไขการกาหนดราคา
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
44.74
91.24
เป็ นวงเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการให้ กับบริ ษัทฯ
และบริ ษั ท ย่อ ย ในรู ป ตั๋ว สัญ ญาใช้ เ งิ น
ครบกาหนดชาระภายในปี 2564, 2565
และ 2567 คิดอัตราดอกเบี ้ย ร้ อยละ 3.25
- 5.50 ต่อปี

หน้ า 135

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
14. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2561

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2562

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

736.26

4.26

1,240.09

6.84

1,087.26

5.78

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

1,013.27

5.87

974.80

5.38

889.86

4.73

สินค้ าคงเหลือ

3,608.19

20.88

3,527.98

19.46

3,716.83

19.75

14.10

0.08

27.15

0.15

19.60

0.10

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

5,371.82

31.09

5,770.02

31.83

5,713.54

30.36

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

2,671.77

15.46

2,687.52

14.82

2,891.82

15.37

ไก่ปยู่ ่าพันธุ์

110.82

0.64

104.49

0.58

99.90

0.53

ไก่พ่อแม่พนั ธุ์

366.22

2.12

396.12

2.18

438.39

2.33

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

354.07

2.05

349.77

1.93

346.91

1.84

8,017.76

46.40

8,447.16

46.59

9,038.06

48.02

297.63

1.72

275.85

1.52

180.28

0.96

89.31

0.52

98.73

0.55

111.20

0.59

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

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

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 136

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ล้ านบาท

ปี 2561
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2562
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

1,650.00

9.55

1,380.00

7.61

830.00

4.41

เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน

160.00

0.92

-

-

-

-

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

924.02

5.35

1,143.42

6.31

982.01

5.22

รายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ าที่ถงึ กาหนดรับรู้ ในหนึง่ ปี

9.17

0.05

9.17

0.05

9.17

0.05

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

66.70

0.39

300.00

1.66

-

-

165.39

0.96

155.59

0.85

115.83

0.62

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

2,975.28

17.22

2,988.18

16.48

1,937.02

10.29

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

1,700.00

9.84

1,760.00

9.71

2,594.40

13.79

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

384.97

2.23

520.12

2.87

551.45

2.93

รายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า

125.10

0.72

115.93

0.64

106.76

0.57

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

19.23

0.11

19.24

0.10

15.43

0.08

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

2,229.30

12.90

2,415.29

13.32

3,268.03

17.36

รวมหนีส้ ิน

5,204.58

30.12

5,403.47

29.80

5,205.05

27.66

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

12,074.82

69.88

12,726.19

70.20

13,615.04

72.34

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

17,279.40

100.00

18,129.66

100.00

18,820.10

100.00

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

16,928.47

98.15

16,647.02

98.25

16,863.74

98.42

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

ต้ นทุนขาย

(14,150.92)

(82.05)

(14,263.56)

(84.18)

(14,443.47)

(84.30)

(1,316.20)

(7.63)

(1,372.02)

(8.10)

(1,406.57)

(8.21)

(15,467.12)

(89.68)

(15,635.58)

(92.28)

(15,850.04)

(92.50)

272.02

1.58

71.13

0.42

255.90

1.49

2,051.61

11.90

1,379.42

8.14

1,540.24

8.99

(74.36)

(0.43)

(78.74)

(0.46)

(79.39)

(0.46)

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(305.49)

(1.77)

(252.24)

(1.49)

(257.80)

(1.50)

กำไรหลังภำษีเงินได้

1,671.76

9.70

1,048.44

6.19

1,203.05

7.02

(9.57)

(0.06)

(10.47)

(0.06)

(7.60)

(0.04)

1,662.19

9.64

1,037.97

6.13

1,195.45

6.98

รายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
กำไรก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสุทธิ

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2,455.45

2,478.04

2,013.25

(1,349.86)

(1,375.10)

(1,757.92)

(680.20)

(599.11)

(408.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)

425.39

503.83

(152.84)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

310.87

736.26

1,240.10

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

736.26

1,240.09

1,087.26

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญสาหรับงบการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า)

1.81

1.93

2.95

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว 2 (เท่า)

0.57

0.72

0.99

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า)

0.80

0.83

0.82

17.78

17.11

18.54

20

21

19

70.75

66.25

69.01

5

5

5

20.43

18.03

17.94

18

20

20

8

7

5

อัตรากาไรขันต้
้ น 11 (%)

16.41

14.32

14.35

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน 12 (%)

12.12

8.29

9.13

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร 13 (%)

119.70

179.64

130.71

9.64

6.13

6.98

14.55

8.37

9.08

9.94

5.86

6.47

24.86

18.97

19.62

1.03

0.96

0.93

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า)

0.43

0.42

0.38

อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า)

0.30

0.27

0.25

22.22

23.09

19.27

0.19

0.24

0.25

117.46

81.13

N/A *

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า 4 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย 5 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ 6 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย 7 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า 8 (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย 9 (วัน)
Cash Cycle 10 (วัน)
อัตรำส่ วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร

อัตรากาไรสุทธิ 14 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)
อัตรำส่ วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)
อัตรำส่ วนวิเครำะห์ นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย 21 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน 22 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล 23 (%)
* อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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หมายเหตุ:
1) อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี ้สินหมุนเวียน
2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชัว่ คราว + ลูกหนี ้การค้ าสุทธิ)
/ หนี ้สินหมุนเวียน
3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / หนี ้สินหมุนเวียนเฉลีย่
4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า = ขายสุทธิ / ลูกหนี ้การค้ าก่อนหนี ้สงสัยจะสูญ + ตัว๋ เงินรับการค้ า (เฉลีย่ )
5) ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ = ต้ นทุนขาย / สินค้ าคงเหลือ (เฉลีย่ )
7) ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า = ต้ นทุนขาย / เจ้ าหนี ้การค้ า (เฉลีย่ )
9) ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่ = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า
10) Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ + ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ - ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
11) อัตรากาไรขันต้
้ น = (กาไรขันต้
้ น / ขายสุทธิ) x 100
12) อัตรากาไรจากการดาเนินงาน = (กาไรจากการดาเนินงาน / ขายสุทธิ) x 100
13) อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร = (กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / กาไรจากการดาเนินงาน) x100
14) อัตรากาไรสุทธิ = (กาไรสุทธิ / รายได้ รวม) x 100
15) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = (กาไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลีย่ )) x 100
16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = (กาไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลีย่ )) x 100
17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = ((กาไรสุทธิ + ค่าเสือ่ มราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลีย่ )) x 100
18) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้ รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลีย่ )
19) อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี ้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
20) อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น
21) อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย = (กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน + ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงาน
+ ภาษี ) / ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงานและลงทุน
22) อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน = กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / (การจ่ายชาระหนี ้สิน + รายจ่าย
ลงทุน + ซื ้อสินทรัพย์ + เงินปั นผลจ่าย)
23) อัตราการจ่ายเงินปั นผล = (เงินปั นผล / กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100
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15. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15.1 ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมในปี 2562 จานวน 16,863.74 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 216.72 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 1.30 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยรายได้ จากธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ป เพิ่มขึ ้น 327.35 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.34
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
กลุม่ บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นในปี 2562 จานวน 2,420.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 36.81 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.54
จากปี 2561 เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมเพิ่มขึ ้น โดยอัตรากาไรขันต้
้ นของกลุม่ บริ ษัทในปี 2562 คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.35 ของรายได้ จากการขาย เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 14.32 ในปี 2561
กลุม่ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมของกลุม่ บริ ษัทในปี 2562 จานวน 255.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
184.77 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 259.78 จากปี 2561 นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทมีกาไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี ้ย ภาษี
และ ค่าตัดจาหน่ายใน ปี 2562 จานวน 2,859.82 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 201.07 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.56
เมื่อเทียบกับปี 2561
จากปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น ทาให้ กลุม่ บริ ษัทมีกาไรสุทธิในปี 2562 จานวน 1,195.45 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
0.95 บาทต่อหุ้น หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.17 จากปี 2561 สาหรับโครงสร้ างเงินทุนของกลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่าเพียง 0.38 เท่า และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนผู้
ถือหุ้นอยูใ่ นระดับต่าเพียง 0.25 เท่า
15.2 ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขายรวม
กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมในปี 2562 จานวน 16,863.74 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 216.72 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 1.30 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยรายได้ จากธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ป เพิ่มขึ ้น 327.35 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.34
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 นอกจากนี ้ รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ เพิ่มขึ ้น 42.94 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.37 และ
รายได้ จากธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพิ่มขึ ้น 22.03 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.11 อย่างไรก็ตาม รายได้ จากธุรกิจ
ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ลดลง 175.60 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
โดยรายได้ จากธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ป คิดเป็ นร้ อยละ 46.69 ธุรกิจอาหารสัตว์ คิดเป็ นร้ อยละ 18.81 ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยง
สัตว์ คิดเป็ นร้ อยละ 30.17 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็ นร้ อยละ 4.33
รายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
รายได้ แต่ ล ะสายธุ รกิจของ
ปี 2560
จีเอฟพีที และบริษัทย่ อย
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ธุรกิจเนื ้อไก่แปรรูป
7,554.13
44.62
ธุรกิจอาหารสัตว์
3,379.98
19.97
ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และ
5,167.70
30.53
จาหน่ายลูกไก่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
826.66
4.88
รายได้ จากการขายรวม
16,928.47
100.00
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ปี 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ
7,545.44
45.33
3,129.01
18.80

ปี 2562
ล้ านบาท
ร้ อยละ
7,872.79
46.69
3,171.95
18.81

5,264.13

31.62

5,088.53

30.17

708.44
16,647.02

4.25
100.00

730.47
16,863.74

4.33
100.00
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ธุรกิจเนือ้ ไก่ แปรรูป
ในปี 2562 รายได้ จากธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ป ประกอบด้ วยรายได้ จากการส่งออกเนื ้อไก่แปรรู ปและเนื ้อไก่สด ส่งออก
ทางอ้ อมเนื ้อไก่ตดั แต่ง และการขายชิ ้นส่วนไก่สดในประเทศ ในปี 2562 ธุรกิจเนื ้อไก่แปรรู ปมีรายได้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
46.69ของรายได้ จากการขายรวม โดยกลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจเนือ้ ไก่แปรรู ปจานวน 7,872.79 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จานวน 327.35 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 จากปริ มาณส่งออกทางอ้ อมเนื ้อไก่ตดั แต่ง
เพิ่มขึ ้น และราคาขายชิ ้นส่วนไก่ในประเทศเพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทมีปริ มาณขายส่งออกสินค้ าเนื ้อไก่แปรรู ปจานวน 34,400 ตัน เพิ่มขึ ้น 1,700 ตัน หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 5.20 จากปี 2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากปริ มาณส่งออกสินค้ าไก่สดแช่แข็งไปประเทศจีน
ธุรกิจอาหารสัตว์
รายได้ จากธุรกิ จอาหารสัตว์ ประกอบด้ วยรายได้ จ ากการขายอาหารสัตว์บก อาหารปลา และอาหารกุ้ง ธุรกิจ
อาหารสัตว์มีรายได้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 18.81 ของรายได้ จากการขายรวม ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
อาหารสัตว์ จานวน 3,171.95 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 42.94 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.37 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการขายอาหารปลา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.20 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2561 จากปริ มาณขายอาหารปลาเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ รายได้ จากการขายอาหารกุ้ง เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.06
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 จากราคาขายอาหารกุ้งเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ จากการขายอาหารสัตว์บก ลดลงร้ อยละ
4.95 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 จากปริ มาณขายอาหารสัตว์บกลดลง
ธุรกิจฟาร์ มเลีย้ งสัตว์
รายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการขายไก่เนื ้อให้ กบั บริ ษัท GFN (บริ ษัทร่วมทุน) และ
รายได้ จากการขายลูกไก่ให้ แก่ตลาดต่างประเทศและในประเทศ ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์มีรายได้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.17
ของรายได้ จากการขายรวม ในปี 2562 กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ จานวน 5,088.53 ล้ านบาท ลดลง
175.60 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
โดยรายได้ จากการขายไก่เนื ้อให้ กับบริ ษัท GFN ในปี 2562 ลดลงร้ อยละ 9.34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 จาก
ปริ มาณขายและราคาขายไก่เนื ้อลดลง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป
รายได้ จากธุรกิจอาหารแปรรู ปจากเนื ้อไก่ มาจากการขายสินค้ า ไส้ กรอกไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจากเนื ้อ
ไก่ให้ แก่ตลาดในประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.33 ของรายได้ จากการขายรวม ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการ
ขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปจานวน 730.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 22.03 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.11 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี 2561
รายได้ จากธุรกิจอาหารแปรรูปในปี 2562 เพิ่มขึ ้นจากราคาขายอาหารแปรรู ปจากเนื ้อไก่ในประเทศ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
9.90 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
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ต้ นทุนขายและกาไรขัน้ ต้ น
กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2562 จานวน 14,443.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 179.91 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
1.26 จากปี 2561 ในขณะทีก่ าไรขันต้
้ นในปี 2562 จานวน 2,420.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 36.81 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
1.54 จากปี 2561 เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายรวมเพิ่มขึ ้น
กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราส่วนต้ นทุนขายในปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 85.65 ของรายได้ จากการขาย ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อย
ละ 85.68 ในปี 2561 ในขณะที่อตั รากาไรขันต้
้ นของกลุม่ บริ ษัทในปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 14.35 ของรายได้ จากการขาย
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 14.32 ในปี 2561
รายได้ อ่ ืน
ในปี 2562 รายได้ อื่นของกลุม่ บริ ษัทมีจานวน 270.64 ล้ านบาท ลดลงจานวน 26.21 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
8.83 จากปี 2561 โดยรายได้ อื่นที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากรับคืนภาษี ม.19 ทวิลดลง รายได้ อื่นของกลุม่ บริ ษัทในปี 2562 คิด
เป็ นร้ อยละ 1.60 ของรายได้ จากการขาย ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 1.78 ในปี 2561
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวมจานวน 1,406.57 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 34.55 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.52 จากปี 2561 โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้นจากผลขาดทุนจากไฟไหม้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุม่ บริ ษัทในปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 8.34 ของรายได้ จาก
การขาย เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 8.24 ในปี 2561
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ในปี 2562 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมตามวิธีสว่ นได้ เสียของกลุม่ บริ ษัทมีจานวนรวม 255.90 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจานวน 184.77 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 259.78 จากปี 2561 โดยกลุม่ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไรเพิ่มขึ ้นจาก
บริ ษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (McKey) มีสว่ นแบ่งกาไรจานวน 253.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน
111.29 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 78.31 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากกาลังการผลิตไก่แปรรู ปปรุ งสุกที่เพิ่มขึ ้น
ของโรงงานแปรรูปแห่งใหม่
นอกจากนี ้ บริ ษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จากัด (GFN) ซึ่งมีส่วนแบ่งกาไรจานวน 2.51 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จานวน 73.49 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 103.54 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายชิน้ ส่วนไก่ในประเทศ
เพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยดอกเบี ้ยจ่ายให้ กบั สถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ในปี 2562
กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงิน จานวน 79.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจานวน 0.65 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.82
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยอัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยของต้ นทุนทางการเงินในปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 2.32 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก
ร้ อยละ 2.29 ในปี 2561 ต้ นทุนทางการเงินของกลุม่ บริ ษัทในปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 0.47 ของรายได้ จากการขาย คงทีจ่ าก
ปี 2561
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ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 257.80 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 5.56 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 2.20 เปรี ยบเทียบกับค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2561 จานวน 252.24 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุจากค่าใช้ จ่ายภาษี เงิน
ได้ รอตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
กาไรสุทธิ
ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 1,195.45 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 0.95 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นจานวน 157.48 ล้ าน
บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.17 จากปี 2561 ซึง่ มีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิ จานวน 1,037.97 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จากรายได้ จากการขายรวมเพิ่มขึ ้น และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 กาไร
สุทธิของกลุม่ บริ ษัทในปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ 7.09 ของรายได้ จากการขาย เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 6.24 ในปี 2561
กาไรก่ อนหักค่ าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่ าตัดจาหน่ าย (EBITDA)
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษัทมีกาไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบีย้ ภาษี และค่าตัดจาหน่าย จานวน 2,859.82 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจานวน 201.07 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.56 เมื่อเทียบกับปี 2561 จากการที่กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
รวมเพิ่มขึ ้น และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น ซึง่ ทาให้ EBITDA Margin ในปี 2562 อยูท่ ี่ร้อยละ 16.96
เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 ที่ร้อยละ 15.97
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
กาไรจากการดาเนินงาน (EBIT)
2,051.61
1,379.42 1,540.24
ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์
1,216.21
1,263.61 1,303.10
ค่าตัดจาหน่าย
8.55
15.72
16.48
กาไรก่อนหักค่าเสือ่ ม ดอกเบี ้ย ภาษี และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)
3,276.37
2,658.75 2,859.82
EBITDA Margin (%)
19.35
15.97
16.96
อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 9.08 เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 8.37 ในปี 2561 จาก
ประสิทธิภาพในการทากาไรที่ เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ประสิทธิ ภาพในการใช้ สินทรัพย์ให้ เกิดรายได้ ลดลงเล็กน้ อย และมีความ
เสีย่ งลดลงเล็กน้ อย จากปี 2561 ดังนี ้
DuPont Analysis
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน 12 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า)
ตัวคูณความเสีย่ ง (Equity Multiplier) (เท่า)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ปี 2560
14.55
12.12
1.03
1.46

ปี 2561

ปี 2562
8.37
8.29
0.96
1.43

9.08
9.13
0.93
1.40
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15.3 ฐานะทางการเงินและความสามารถในการบริหารทรัพย์ สนิ
สินทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 กลุ่ม บริ ษั ท มี สิน ทรั พ ย์ ร วมจ านวน 18,820.10 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ย สิน ทรั พ ย์
หมุนเวียน 5,713.54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.36 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,038.06 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 48.02 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม 2,891.82 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.37 ของสินทรัพย์รวม
ไก่ปยู่่ าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์ 538.29 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.86 ของสินทรัพย์รวม อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 638.38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.39 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ ้น 690.43 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.81 จากสิ ้นปี 2561 (ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เนื่องจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 590.91 ล้ านบาท และเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม เพิ่มขึ ้น
204.30 ล้ านบาท ในปี 2562 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทอยู่ที่ร้อยละ 6.47 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 5.86 ใน
ปี 2561
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จานวน 33.92 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจาก 35.36 ล้ านบาท
ในปี 2561 ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.95 ของลูกหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินรับ
รวม ระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย 19 วัน ในปี 2562 ลดลงจาก 21 วัน ในปี 2561 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า ในปี
2562 เท่ากับ 18.54 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 17.11 เท่า ในปี 2561
สินค้ าคงเหลือ
ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือรวม 3,716.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 188.85 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 5.35 จากปี 2561 จากวัตถุดิบและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ ้น ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยในปี 2562 เท่ากับ 5 วัน คงที่จากปี
2561 กลุม่ บริ ษัทมีคา่ เผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว จานวน 2.88 ล้ านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าคงเหลือลดลง
สิ ้นปี จานวน 12.02 ล้ านบาท ซึง่ รวมคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 0.40 ของสินค้ าคงเหลือรวม แสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการ
บริ หารสินค้ าคงเหลือให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษัทมีหนี ้สินรวมจานวน 5,205.05 ล้ านบาท ประกอบด้ วย หนีส้ ินหมุนเวียน
1,937.02 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 37.21 ของหนี ส้ ิน รวม เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากบุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน จ านวน
2,594.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 49.84 ของหนี ้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จานวน 551.45 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.59 ของหนี ้สินรวม รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า จานวน 106.76 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.05
ของหนี ้สินรวม และหนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 15.43 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.30 ของหนี ้สินรวม
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง 198.42 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 3.67 จากสิ ้นปี 2561 (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561) จากการที่กลุม่ บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง จานวน 550.00 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เงินกู้ยืม
ระยะยาวและระยะสันของกลุ
้
ม่ บริ ษัท เป็ นการกู้ยืมในสกุลเงินบาทเท่านัน้ ไม่มีเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ หนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยของกลุม่ บริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 3,424.40 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.79 ของหนี ้สิน
รวม
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
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ในปี 2562 กลุ่มบริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นรวมจานวน 982.01 ล้ านบาท ลดลง 161.40 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 14.12 จากปี 2561 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า ในปี 2562 เท่ากับ 17.94 เท่า ลดลงเล็กน้ อยจาก
18.03 เท่า ในปี 2561 กลุม่ บริ ษัทมีระยะเวลาการชาระหนี ้เฉลีย่ ในปี 2562 ที่ 20 วัน คงที่จากปี 2561
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 13,615.04 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 888.85 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.98 จากสิ ้นปี 2561 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทมีกาไรสะสมเพิ่มขึ ้นจานวน
882.04 ล้ านบาท ทาให้ มลู ค่าหุ้นทางบัญชีปี 2562 เท่ากับ 10.86 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 10.15 บาทต่อหุ้นในปี
2561
15.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
กระแสเงินสด
ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมการดาเนินงานเป็ นจานวน 2,013.25 ล้ านบาท ลดลง
จานวน 464.79 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ระยะเวลาหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2562 อยู่ที่ 5 วัน ลดลง
จาก 7 วันในปี 2561
กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน จานวน 1,757.92 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจานวน 382.82 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวน 1,263.64 ล้ านบาท การลงทุนในไก่ปยู่่ าพันธุ์
และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์จานวน 609.78 ล้ านบาท
กลุม่ บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 408.17 ล้ านบาท ลดลงจานวน 190.94 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงินปั นผล จานวน 313.41 ล้ านบาท
ดังนัน้ ณ วันสิ ้นปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 1,087.26 ล้ านบาท ลดลงจากปี
2561 จานวน 152.83 ล้ านบาท
สภาพคล่ องทางการเงิน
ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดาเนินงาน และมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ ง เห็นได้ จากอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.95 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก
1.93 เท่า ในปี 2561 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว เท่ากับ 0.99 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก 0.72 เท่า ในปี 2561 อัตราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสด เท่ากับ 0.82 เท่า ลดลงเล็กน้ อยจาก 0.83 เท่า ในปี 2561
ระยะเวลาครบกาหนดหนีร้ ะยะสัน้ ที่มีผลต่ อสภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่ บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนจานวนรวม 1,937.02 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินจานวน 830.00 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 982.01 ล้ านบาท และหนี ้สินหมุนเวียน
อื่นจานวน 125.01 ล้ านบาท
สาหรับหนี ้สินระยะสันที
้ ่จะครบกาหนดชาระในหนึ่งปี ทงที
ั ้ ่เป็ นเจ้ าหนี ้การค้ าและเงินกู้ระยะสันและภาระดอกเบี
้
้ย
จ่ายนัน้ กลุ่มบริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายชาระคืนได้ จากกระแสเงิ นสดจากการ
ดาเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจากการดาเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ จากอัตราส่วนสภาพคล่ อง เท่ากับ 2.95 เท่า อัตราส่วน
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยูใ่ นระดับต่าเพียง 0.25 เท่า
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
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กลุม่ บริ ษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ทังที
้ ่เป็ นวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 242.00
ล้ านบาท เงินกู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ ้งเครดิตจานวน 7,461.58 ล้ านบาท และสัญญาซื ้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าจานวน 1,268.24 ล้ านบาท
โครงสร้ างเงินทุน
กลุม่ บริ ษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่มนั่ คง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt
to Equity Ratio) เท่ากับ 0.38 เท่า ลดลงเล็กน้ อยจาก 0.42 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 3,424.40 ล้ านบาท ลดลงเล็กน้ อยจาก 3,440.00 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนันอั
้ ตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่า 0.25 เท่า
ลดลงเล็กน้ อยจาก 0.27 เท่า ในปี 2561 แสดงให้ เห็นถึงโครงสร้ างเงินทุนว่าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
รายจ่ ายลงทุนและแหล่ งเงินทุน
ในปี 2562 กลุม่ บริ ษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็ นจานวน 1,757.92 ล้ านบาท โดยมีการซื ้อสินทรัพย์ถาวร
จานวน 1,263.64 ล้ านบาท ลงทุนในไก่ปยู่่ าพันธุ์และไก่พอ่ แม่พนั ธุ์จานวน 609.78 ล้ านบาท
การลงทุนในปี 2562 เป็ นการขยายฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ โดยเงินลงทุนของกลุม่ บริ ษัท มาจากกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาว
ใน 3-5 ปี กลุม่ บริ ษัทมีแผนการขยายกาลังการผลิตไก่เนื ้อทังวงจรอย่
้
างต่อเนื่อง โดยเน้ นการขยายการผลิตตังแต่
้
ต้ นน ้า เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการขยายธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริ ษัทมีเป้าหมายที่จะขยายกาลังการเลี ้ยงไก่เนื ้อสูร่ ะดับ
380,000 ตัวต่อวัน อีกทัง้ กลุม่ บริ ษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้ างโรงงานแปรรู ปเนื ้อไก่แห่งใหม่ โดยจะมีกาลังการเชือดไก่
150,000 ตัวต่อวัน และมีโครงการสร้ างโรงงานแปรรู ปปรุ งสุกแห่งใหม่ ด้ วยกาลังการผลิตไก่ แปรรู ปเพื่อส่งออกประมาณ
24,000 ตันต่อปี
โดยที่กลุม่ บริ ษัทตังงบลงทุ
้
นไว้ ประมาณปี ละ 1,200 - 1,500 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการ
ปรับเปลีย่ นได้ ตามสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
15.5 ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิน
กลุม่ บริ ษัทมีภาระผูกพันด้ านหนี ้สินดังต่อไปนี ้
ภาระข้ อผูกพัน

รวม

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

2,594.40
55.70
5.16
5.70
2,660.96

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

น้ อยกว่ า 1 ปี
29.10
0.69
5.70
35.49

หน่วย : ล้ านบาท
ระยะเวลาการชาระ
1 – 3 ปี 3 – 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
1,594.40 1,000.00
21.53
2.47
2.60
4.47
1,620.40 1,002.47
2.60

หน้ า 147

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

15.6 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต
ความเสีย่ งที่อาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท แบ่งออกเป็ น 7 ด้ าน ได้ แก่ ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ ความ
เสี่ยงด้ านการดาเนินงาน ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ความเสี่ยงด้ าน
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ความเสี่ยงด้ านอื่นๆ และความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้ อ ปั จจัยความเสี่ยง
(รายงานบูรณาการ ประจาปี 2562 หน้ า 60) ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทมีการบริ หารจัดการความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับได้ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ การบริ หารจัดการความเสีย่ ง (รายงานบูรณาการ ประจาปี 2562 หน้ า 120)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)
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บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

กำรรั บรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล

กำรรั บรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทฯ ขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ ูอื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงิน สดของบริ ษัท ฯ และ
บริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี ร ะบบการเปิ ด เผยข้ อ มูล ที่ ดี เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มูล ในส่ว นที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ ทังของบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบัติ ตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วัน ที่ 23 มกราคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท ฯ และ
บริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกัน กับที่บริ ษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ ชัย กากับไว้ บริ ษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ บริ ษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูลดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น
ผู้มีอำนำจลงนำม
ชื่อ

ตำแหน่ ง

ลำยมือชื่อ

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริ ษัท

__________________

2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดั การ

__________________

3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

ประธานกรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จดั การ

__________________

ผู้รับมอบอำนำจ
นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชยั

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เลขานุการบริ ษัท

__________________
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บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

เอกสารแนบ 1: 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
1. นำยประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
• ประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 79 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• พี่ชายนายวิรัช ศิริมงคลเกษม
• พี่ชายนพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
• พี่ชายนางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
• พี่ชายน.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
• อานายสุจิน ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

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

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม (%)
2.70

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2535 – ปั จจุบนั
ปี 2521 – ปั จจุบนั
ปี 2521 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปั จจุบนั
ปี 2536 – ปั จจุบนั
ปี 2518 – ปั จจุบนั
ปี 2527 – ปั จจุบนั
ปี 2529 – ปั จจุบนั
ปี 2530 – ปั จจุบนั
ปี 2531 – ปั จจุบนั
ปี 2533 – ปั จจุบนั
ปี 2536 – ปั จจุบนั
ปี 2518 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

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

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีพี บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจาหน่ายเคมีเกษตร)

หน้ า 150
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ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
2. นำยวิรัช ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
• รองประธานกรรมการบริษัท
• กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จดั การ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 70 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

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

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
2.42

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

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

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
บจก. จีพี บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่)

หน้ า 151

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
3. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
• กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแล
กิจการ
• รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
• รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสาย
งานบริหาร
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 68 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

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

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
0.33

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

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

ประธานคณะกรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จดั การ
อาวุโสและรองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานบริหาร
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ปี 2530 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปั จจุบนั
ปี 2541 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2543 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2534 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

กรรมการ
กรรมการ
นายกสมาคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บจก. จีพี บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. แมคคีย์ ฟูด้ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่)
(9) บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื ้อไก่)
(10) บจก. เวชผาติ์ (ธุรกิจซื ้อขายยาเวชภัณฑ์)
(11) บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ )
(12) สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
(13) กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(14) สภาผู้สง่ สินค้ าทางเรือแห่งประเทศไทย
(15) บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
(16) บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
(17) บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจาหน่ายเคมีเกษตร)

หน้ า 152

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
4. นำงสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
ตาแหน่ง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 27 มกราคม 2535
อายุ 72 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

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

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
0.20

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2535 – ปั จจุบนั
ปี 2521 – ปั จจุบนั

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

ปี 2521 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปั จจุบนั
ปี 2518 – ปั จจุบนั
ปี 2531 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2518 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ )
บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้ านอาหาร)
บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจาหน่ายเคมีเกษตร)

หน้ า 153

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
5. นพ.สำธิต กรเณศ
ตาแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน และกากับ
ดูแลกิจการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 25 มิถนุ ายน 2541
อายุ 67 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ – ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

- วทบ.พบ.วุฒิบตั ร
ศัลยกรรมทัว่ ไปและ
ศัลยกรรมเด็ก
มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

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

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 154

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
6. นำยปำรเมศ เหตระกูล
ตาแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแล
กิจการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎาคม 2548
อายุ 56 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ - ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

สัดส่ วนกำร
คุณวุฒิ
ถือหุ้นในบริษัท
ทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต University of
Hartford, Connecticut,
USA

0.004

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

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

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ (ธุรกิจทีวีดิจิตอล)
บจก. ประชุมช่าง (ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์)
บจก. อะกริยเู นี่ยน (ธุรกิจการเกษตร)
บจก. ปิ ยะดาแมนชัน่ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 155

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
7. นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์ โชค
ตาแหน่ง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแล
กิจการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎาคม 2551
อายุ 55 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ - ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

สัดส่ วนกำร
คุณวุฒิ
ถือหุ้นในบริษัท
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
- ปริญญาโทกฎหมาย
University of
Pennsylvania, USA

ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2548 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 156

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

สัดส่ วนกำร
คุณวุฒิ
ถือหุ้นในบริษัท
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)

8. น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์
ตาแหน่ง
มหาวิทยาลัย
• กรรมการบริษัท
ศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 18 เมษายน 2546
อายุ 62 ปี
- อบรมหลักสูตร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
Directors
์
• น้ องนายประสิทธิ ศิริมงคลเกษม Accreditation
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย
Program จากสมาคม IOD
รุ่น 17/2004

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

0.81

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปั จจุบนั

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

ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

หน้ า 157

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ / ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครั วระหว่ ำงกรรมกำรและ
ผู้บริหำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
9. นำยสุจิน ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
• กรรมการบริษัท
• กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• รองกรรมการผู้จดั การสายงาน
จัดซื ้อไก่เนื ้อ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 18 เมษายน 2546
อายุ 49 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• หลานนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

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

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
4.78

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2546 – ปั จจุบนั
ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2547 – ปี 2561
ปี 2547 – ปี 2561

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

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
(2) บมจ. กรุงไทยอาหาร (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(3) บจก. ฟาร์ มกรุงไทย (ธุรกิจเลี ้ยงไก่พอ่ แม่พนั ธุ์)
(4) บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ ม (ธุรกิจฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อ)
(5) บจก. จีเอฟ ฟูดส์ (ธุรกิจอาหารแปรรูป)
(6) บจก. จีพี บรีดดิ ้ง (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
(7) บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
(8) บจก. ฟาร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
(9) บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
(10)บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
(11)บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์)
(12)บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
(13)บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
(14)บจก. พี.เว็ต. (ธุรกิจยาสัตว์)
(15)บจก. พานาแลบ (ธุรกิจจาหน่ายเคมีเกษตร)

หน้ า 158

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
10. นำงปรำนี ภำคสุข
ตาแหน่ง
• กรรมการบริหาร
• รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
สายงานการเงิน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 สิงหาคม 2554
อายุ 66 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• น้ องนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- อบรมหลักสูตร
Directors
Accreditation
Program จาก
สมาคม IOD
รุ่น 17/2004

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
0.10

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปั จจุบนั
ปี 2524 – ปั จจุบนั
ปี 2525 – ปั จจุบนั
ปี 2531 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2523 – ปี 2561
ปี 2536 – ปี 2561

รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

หน้ า 159

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

สัดส่ วนกำร
คุณวุฒิ
ถือหุ้นในบริษัท
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)

11. นำยกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
- ปริญญาโท MBA
ตาแหน่ง
The University of
• รองกรรมการผู้จดั การสายงาน
La Verne, USA
การผลิตและตลาด
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ปริญญาตรี
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 18 ตุลาคม 2547
INFO. Management,
อายุ 50 ปี
California State
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
University, San
• บุตรนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม Bernardino
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

2.98

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2547 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การสายงานการผลิต
และการตลาด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ (ธุรกิจอาหารสัตว์)
บจก. ฟาร์ ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ (ธุรกิจเลี ้ยงหมูเนื ้อ-หมูพนั ธุ์)
บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ ม (ธุรกิจเลี ้ยงไก่ปยู่่ าพันธุ์)
บจก. กรุงไทยเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (ธุรกิจผลิตลูกกุ้ง-เลี ้ยงปลา)
บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส (ธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์)
บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ (ธุรกิจคอนโด)
บจก. จุลฉัตร (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

หน้ า 160

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
12. น.ส.วิภำวดี ศิริมงคลเกษม
ตาแหน่ง
• รองกรรมการผู้จดั การสายงาน
พัฒนาธุรกิจ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 23 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ 53 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• บุตรนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(EMBA)
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
2.98

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2558 –ปั จจุบนั
ปี 2559 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั
ปี 2545 – ปี 2557

รองกรรมการผู้จดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผู้จดั การสายงานเวลเนสลีฟวิง่
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)
บมจ. ดุสิตธานี (ธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและสันทนาการ)
บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้ านอาหาร)
บจ. เทวารัณย์ สปา (ธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและสันทนาการ)

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 161

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
13. น.ส.จุฑำมำส อิงโพธิ์ชัย
ตาแหน่ง
• เลขานุการบริษัท
(ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 16 ตุลาคม 51)
• รองกรรมการผู้จดั การสายงาน
นักลงทุนสัมพันธ์
(ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 มกราคม 54)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 44 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ
• บุตรนางสมสิริ อิงโพธิ์ชยั
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Boston University, USA

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
0.40

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั
ปี 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2561 – ปั จจุบนั
ปี 2556 – ปี 2561
ปี 2557 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้จดั การสายงานนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

(1) บมจ. จีเอฟพีที (ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)

(2) บมจ. พริน้ ซิเพิล แคปิ ตอล (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
(3) บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์ (ธุรกิจร้ านอาหาร)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Pine Manor College, USA
- อบรมหลักสูตร
Director Certification
Program(DCP), IOD รุ่น
248/2017
- อบรมหลักสูตร
Risk Corporate Leader
(RCL), IOD รุ่น 5/2016

- อบรมหลักสูตร
Company Secretary
Program, IOD รุ่น 29/2009
หมำยเหตุ: หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท ปรำกฎภำยในข้ อมูล ส่ วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร หัวข้ อกำรกำกับดูแลกิจกำร (5.9 เลขำนุกำรบริษัท)
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 162

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
14. นำยฐิติ วรรณเชษฐ์
ตาแหน่ง
• ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 2 มกราคม 2554
อายุ 63 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิ
ทำงกำรศึกษำ /
ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
หานเจียง มาเลเซีย

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ปี 2554 – ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายโรงงาน

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

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

หน้ า 163

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
15. นำยธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภัคพงศ์
ตาแหน่ง
• ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎาคม 2554
อายุ 54 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
0.0001

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ปี 2554 – ปั จจุบนั

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท
/ ประเภทธุรกิจ

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

อบรมหลักสูตร :
- How to develop a risk management plan : HRP,
IOD รุ่น 10/2016
- การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบ
ภายในรับอนุญาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีจฬุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย The Institute of
Internal Auditors
- นักบัญชีกบั การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สมาคม
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- การอบรมตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
กรมทะเบียนการค้ า กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตรพื ้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้ ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้ า 164

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท
/ ประเภทธุรกิจ

- การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อนา IFRS มาใช้
ครัง้ แรกเพื่อผู้ทา ผู้สอบบัญชี และผู้ใช้ สมาคม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15
- ERM 2016 & ANTI-CORRUPTION
MASTERCLASS. ASIA BUSINESS CONNECT
PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE. 2017
- การตลาดแบบบูรณาการในยุค 4.0 คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2561
- กลยุทธ์ การวางแผนภาษี เกี่ยวกับสวัสดิการและสิท ธิ
ประโยชน์ ของผู้บริ หารและพนักงาน. THE WISDOM
LEARNING CENTER. 2561
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ใหม่
เกี่ ยวกับ รายได้ จากสัญ ญาที่ ทากับลูกค้ า (TTRS 15)
และสัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน. รุ่นที่ 2/2562
- เทคนิ ค การเจรจาต่อรองและปิ ดการขายให้ เป็ น เรื่ อง
ง่ายอย่างมืออาชีพ. ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์.2562
- บุ ค ลิ ก ภาพ พลัง การพูด และการน าเสนอ ส าหรั บ
พนังานขาย.ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์.2562
- insight financial management; เสริ มศั ก ยภาพให้
กิจการ ผ่านการบริ หารการเงินอย่างมืออาชีพ.ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.2562
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 165

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย
16. นำงสำวรั ชนีกร ปวิตรปก
ตาแหน่ง
• ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ 1 กรกฎาคม 2554
อายุ 60 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวฯ -ไม่มี
ไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)
ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ปี 2554 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี

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

อบรมหลักสูตร :
- ติดอาวุธด้ านบัญชีในยุคดิจิทลั
- การบัญชียคุ ดิจิตอล นวัตกรรม
Software บัญชี 4.0
- Update มาตรฐานการสอบบัญชีปี
2560-2561 และบทเรียนจากรายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่
- เจาะลึก ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ
ต้ นทุนการกู้ยืม
- การยื่นงบการเงินของผู้ทาบัญชีด้วย
ระบบการให้ บริการรับงบการเงินผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
- ทาความเข้ าใจ TFRS เพื่อประโยชน์
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจาก
ข้ อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.com
- ทาความรู้จกั : มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน – กลุม่ เครื่องมือทาง
การเงินส่วนกลาง ครัง้ ที่ 2
หน้ า 166

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ ง /
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ / อำยุ /
ควำมสัมพันธ์ ทำงครอบครัวระหว่ ำง
กรรมกำรและผู้บริ หำร /
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

สัดส่ วนกำร
ถือหุ้นในบริษัท
ทัง้ ทำงตรงและ
ทำงอ้ อม(%)

ประสบกำรณ์ ทำงำนย้ อนหลัง 5 ปี
ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน / บริ ษัท
/ ประเภทธุรกิจ

- รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสาหรับ
ทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

- ครบเครื่องเรื่องบัญชี กลุม่ เครื่องมือทางการเงิน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 167

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

บริษัท
GFPT
x
//
//
/
/
/
/
/
//
*
*
*
*
*
*
*
// = กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร

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

MKS
x
//
//
/
/
/
/ = กรรมการ

บริษัทย่ อย
FKT
x
//
//
/
/
/
* = ผู้บริหาร

บริษัทร่ วม
GP
x
//
//
/
-

GFF
//
//
/
/
/
-

McKey
/
/
-

GFN
/
-

หน้ า 168

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่ อย

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

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

KT
x
//
//
//
//
// = กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร

MKS
x
//
//
/
/
/ = กรรมการ

บริษัทย่ อย
FKT
x
//
//
/
/

GP
x
//
//
/

GFF
//
//
/
/

หน้ า 169

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน

เอกสำรแนบ 3: รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
ชื่อ-สกุล
/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
นายธีระศักดิ์ เปี่ ยมสุภคั พงศ์
- ผู้อานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อ
1 กรกฎาคม 2554

ประสบกำรณ์ ทำงำน
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปี 2554 – ปั จจุบนั - ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อบรมหลักสูตร :
- How to develop a risk management plan : HRP, IOD รุ่น 10/2016
- การตรวจสอบภายในเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย The Institute of Internal Auditors
- นักบัญชีกบั การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน สมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- การอบรมตามพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ.2543 กรมทะเบียน
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตรพื ้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทจดทะเบียน
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การบริ หารจัดการงานตรวจสอบภายในให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของโลกธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบเมื่อนา IFRS มาใช้ ครัง้ แรกเพือ่
ผู้ทาผู้สอบบัญชีและผู้ใช้ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
/ประเภทธุรกิจ
บมจ. จีเอฟพีที
(ธุรกิจผลิตสินค้ าที่ทาจากเนื ้อไก่)

หน้ า 170

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน

ประสบกำรณ์ ทำงำน

ชื่อ-สกุล
/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ / ประวัติอบรม

ช่ วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท
/ประเภทธุรกิจ

- การบริ หารความเสีย่ งองค์กร. คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. รุ่นที่ 15
- ERM 2016 & ANTI-CORRUPTION MASTERCLASS. ASIA
BUSINESS CONNECT PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE.
2017
- การตลาดแบบบูร ณาการในยุค 4.0 คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2561
- กลยุท ธ์ ก ารวางแผนภาษี เ กี่ ย วกับ สวัส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
ผู้บริ หารและพนักงาน. THE WISDOM LEARNING CENTER. 2561
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิ นใหม่เกี่ ยวกับ รายได้ จ าก
สัญญาที่ทากับลูกค้ า (TTRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการ
จัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียน. รุ่นที่ 2/2562
- เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิ ดการขายให้ เป็ นเรื่ องง่ายอย่างมืออาชี พ.
ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์.2562
- บุคลิกภาพ พลังการพูด และการนาเสนอ สาหรับพนังานขาย.ศูนย์พฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย์.2562
- insight financial management; เสริ มศั ก ยภาพให้ กิ จ การ ผ่ า นการ
บริ หารการเงินอย่างมืออาชีพ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.2562
หมายเหตุ: หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน ปรากฎภายในข้ อมูล ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ หัวข้ อการกากับดูแลกิจการ (5.8 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 171

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรั พย์ สนิ

เอกสำรแนบ 4: รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรั พย์ สิน
-ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 172

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 5 เอกสำรแนบอื่นๆ

เอกสำรแนบ 5: เอกสำรแนบอื่นๆ
-ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1)

หน้ า 173

