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จีเอฟพีที เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม 
การผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก
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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี
GFPT เริ่มต้นเปิดเผยการด�าเนินการด้านความยั่งยืนขององค์กร ผ่านรายงานความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ซึง่บรรจไุว้เป็นส่วนหนึง่ของรายงานประจ�าปี ตัง้แต่ปี 2556 จากนัน้ได้เริม่จดัท�ารายงานแห่งความ
ยั่งยืน หรือ Sustainability Report ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2558G4-29 ซึ่งมีการจัดท�าทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ และแสดงบนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยอ้างอิงแนวทางการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักสากลของ Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4 หรือ G4G4-32, G4-33 พร้อมมีการ
เปิดเผยดัชนีชี้วัด (GRI Content Index) ในส่วนท้ายรายงาน 

ส�าหรับการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน ปี 2559 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ
จัดท�ารายงานตามแนวทางของ G4 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักมาตรฐานสากลให้มากยิ่ง
ขึ้น โดยมีขอบเขตการรายงานข้อมูลเป็นรายปีG4-30 ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2559G4-28 เพือ่น�าเสนอข้อมลูการด�าเนนิงานของบริษทั จเีอฟพที ีจ�ากัด (มหาชน) อย่างมคีวาม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รายงานแห่งความย่ังยืนฉบับนี้ จะน�าเสนอเฉพาะข้อมูลของบริษัทฯ เพียงเท่านั้น ซ่ึงอาจยังไม่
สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามมาตราฐาน GRI 4.0 และยังไม่ครอบคลุมข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัท
ย่อย  เนื่องจากการด�าเนินการตามดัชนีชี้วัดบางประเภทยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจัดท�า และ
การจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงด�าเนินการอย่างมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลยิ่งขึ้นต่อไป

รายงานฉบับนี้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท http://www.gfpt.co.th/cg_substainability.php?lang=th หรือสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์  

โทรศัพท์ 02-4738000 โทรสาร 02-4738398 อีเมล์ ir@gfpt.co.thG4-31
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สารจากประธานกรรมการบริษัทG4-1

ปี 2559 ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์สูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 
รามาธบิด ีจกัรนีฤบดินทร สยามมนิทราธริาช บรมนาถบพติร เสดจ็
สวรรคต ยงัความโศกาอาดรูแก่เหล่าพสกนกิรชาวไทย และเหล่าข้า
พระบาท คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท จีเอฟพีที 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย อย่างสุดซึ้ง 

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยภายใต้ร่มพระบารมี 
ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มั่นคงเป็นปึกแผ่น เนื่อง
มาจากพระจริยวัตรอันพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ตามที่พระองค์
ท่านทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ ทรงครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงบ�าบัดทุกข์
บ�ารุงสุขแก่เหล่าพสกนิกรโดยถ้วนทั่ว สม�่าเสมอ แม้ถิ่นทุรกันดาร
ก็มิได้ทรงว่างเว้น 

ด้วยความส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณทีท่รงมต่ีอพสกนกิรชาว
ไทยมากมายล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
และพนักงาน บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ขอถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี โดยการสืบสานพระราชปณิธาน และ

น้อมน�าแนวพระราชด�าริต่างๆ ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานไว้ มาปฏิบัติเป็นแนวทาง
การด�าเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอน้อมน�าแนวพระปฐมบรม
ราชโองการ และแนวพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแบบอย่าง
ในการประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียที่
เกีย่วข้องทกุกลุม่บนพืน้ฐานแห่งทางสายกลางและความไม่ประมาท 
มีความเพียงพอในตนเอง ไม่ฉวยโอกาส เอารัดเอาเปรียบ สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น เพ่ือน�าไปสู่ความยั่งยืนของ
การด�าเนนิงาน และเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาตสิบืไป

ประธานกรรมการบริษัท
นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนิน
ธุรกิจปกติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความค�านึงถึง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของการด�าเนินธุรกิจท่ีมีต่อ 
หรือได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียแวดล้อมทุกประเภทขององค์กร และ
มีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนอง บรรเทาผลกระทบท่ี
เกิดจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามแนวพระราชด�าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ด�าเนินธุรกิจบนทางสายกลาง
และความไม่ประมาท ไม่ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือน�าไปสู่ความย่ังยืนของการ
ด�าเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ ท�าหน้าที่รับผิดชอบด้านการก�ากับดูแลกิจการและ
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ มีบทบาทในการพิจารณา ทบทวนนโยบาย

และแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับข้อกฎหมาย  
ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่หน่วยงานทางการก�าหนดขึ้น 

ในปี 2559 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น จริงจัง เข้าถึงการติดตาม
การน�านโยบายต่างๆ ไปใช้ปฏิบัติจริง เนื่องจากโครงสร้างของ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ประกอบขึ้นด้วยผู้ที่ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และตัวแทนที่มาจากพนักงาน ร่วมกัน
ปฏบิตัหิน้าที ่โดยยดึมัน่ในการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีและมาตรฐานจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)G4-3 เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2524 
และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ในปี 2537 มี
ทีท่�าการส�านกังานใหญ่ ตัง้อยู่ที ่312 ถนนพระรามที ่2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรงุเทพฯG4-5 ปัจจุบนัมทีนุจดทะเบยีน 1,400,000,000 
บาท และมีทุนเรียกช�าระแล้ว 1,253,821,000 บาทG4-9 ประกอบ
ด้วยโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 
80 และผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นๆ น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่กฎหมายก�าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 49 
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วG4-7 ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงาน
ในความดแูลจ�านวน 5,144 คนG4-9 มพีนกังานทัง้กลุม่บรษิทัจ�านวน 
11,225 คน สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในปี 2559 ถึง 16,693 
ล้านบาทG4-9 ด้วยการด�าเนนิธรุกจิหลกั คอื การช�าแหละและแปรรปู
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ มีผลิตภัณฑ์หลักG4-4 ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและ
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการช�าแหละไก่ 
จ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้าซึ่งมี
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2559 บริษัทฯ มีก�าลังการผลิต
และแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000 ตันต่อปี และมีก�าลังการผลิต
ไก่ปรุงสุกที่ 32,000 ตันต่อปีG4-9 มีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทยG4-6 

ด้วยประสบการณ์การด�าเนนิธรุกจิผลติไก่เนือ้ตลอดระยะเวลา
มากกว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 5 
บริษัทG4-9 และมีการร่วมทุนในบริษัทร่วม จ�านวน 2 บริษัทG4-9 รวม
เรยีกชือ่ “กลุม่บรษิทั GFPT” ซึง่มกีารประกอบธรุกจิในอตุสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร โดยมขีอบเขตของการด�าเนนิธรุกิจครอบคลมุ
ตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู ่ย่าพันธุ ์ 
สายธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เนื้อ 
สายธุรกิจจ�าหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเนือ้ไก่ และสายธรุกิจผลิตและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารแปรรปู 
รวมเป็นลักษณะธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้าสู่ปลายน�้า (Fully 
Vertical Integrated Chicken Production) โดยมีการร่วมกันก�าหนด
นโยบายธรุกจิ ในการเป็นผูน้�าของอุตสาหกรรมการผลติอาหารและ
แปรรปูสนิค้าปศุสตัว์และเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภยั
ทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ 
อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

เก่ียวกับบริษัท

Chicken
Feed

Grandparents 
Farms

Breeder 
Farms

Broiler 
Farms

Wing Inner Fillet Breast Leg

Carcass Giblets / TrimmingFeather

Raw
Chicken

Feed Business Farm Business

KT GFPT

FKT

GP

Food Business

MKS

G4-12
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บจ. จ�เอฟพ�ที นิชิเร 
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99.99%99.99%

บจ. ฟาร�มกรุงไทย

บจ. จ�พ� บร�ดดิ�ง

บจ. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร�ม 

บมจ. กรุงไทยอาหาร 

บจ. จ�เอฟ ฟ�ดส�

บร�ษัทย�อย

บร�ษัทร�วม

บจ. แมคคีย� ฟ��ด เซอร�ว�สเซส 
(ประเทศไทย)

 Nichirei Foods Inc.
(51%)

Keystone Foods Inc.
 (51%)

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ  G4-17

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

*   ข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฎดังรายละเอียดในแบบ 56-1 ประจ�าปี 2559 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และ “นิติบุคคลที่บริษัท 
   ถือหุ้นเกินร้อยละ 10” และปรากฎในรายงานประจ�าปี 2559 หัวข้อ “ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม” และ “การประกอบธุรกิจ”

** ข้อมูลเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ ปรากฎดังรายละเอียดในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี 2558 หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลง 
   และพัฒนาการที่ส�าคัญG4-13

หมายเหตุ	
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พันธกิจและกลยุทธ์

1 2

3 4

5 6

พันธกิจ 7 ประการ ที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร 
โดยมีการก�าหนดกลยุทธ์เพื่อการด�าเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว

สร้างจิตสำานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยทุธ์: คดัสรรวตัถดุบิชัน้เยีย่มสูโ่รงงานแปรรปู ควบคมุ
การผลิตทุกข้ันตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
คณุภาพตามมาตรฐานสากล เป็นทีย่อมรบัจากลกูค้าทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ

กลยทุธ์: เตม็เป่ียมด้วยความเช่ือมัน่ ด้วยระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลบั ทกุผลติภัณฑ์จงึปลอดภยัก่อนส่งถงึมอืผูบ้รโิภค

กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อม
น�าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต 
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกหน่วยงานสู่ความเป็นผู้เช่ียวชาญ สร้างความมั่นคง
ระยะยาวด้วยการให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์: ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าควบคู ่การ 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ ได ้คุณภาพมาตรฐานสากลบน
พื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม  
บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการด�าเนินธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว

กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตส�านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดล้อม รกัษาดลุยภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 
อันน�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิท่ีประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื

คุณภาพอาหาร ความปลอดภัยอาหาร 

นวัตกรรมอาหาร บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ความพึงพอใจสูงสุด พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

สังคมและสิ่งแวดล้อม 7
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นโยบายธุรกิจ 
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจในการเป็นผู้น�าของ

อุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่าง
ครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความ
สามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อส่ิง
แวดล้อมและสังคม 

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจปกติด้วยความค�านึงผู้มีส่วน
ได้เสียแวดล้อมทุกประเภทขององค์กร ด้วยการยึดมั่นในหลักการ
ก�ากบัดูแลกจิการทีด่ขีององค์กร จรยิธรรมธรุกจิ และการปฏบิตัติาม
กฎหมาย และข้อก�าหนดทางการต่างๆ  ประกอบการเปิดโอกาส
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของ
กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุประเภท เพือ่สร้างความสมดลุระหว่างองค์กร
และผูม้ส่ีวนได้เสยีแวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วมกนัได้ เกดิดลุยภาพท้ัง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการ
และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียม 
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืนในระยะยาว โดยคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการได้มีการเสนอนโยบายการก�ากับดูแลกิจการแก่
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก�าหนดเป็นแนวทางการด�าเนิน
งานส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมจัดให้มีการ
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมเป็นประจ�าทุกปี อีกทั้ง มีการสรุป
ผลจดัท�าเป็นรายงานการก�ากบัดแูลกิจการประจ�าปี ดงัทีแ่สดงไว้ใน
แบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี 2559 หวัข้อ “การก�ากบัดแูลกิจการ”  

การบริหารความเสี่ยงองค์กร G4-2, G4-14, G4-EC2, G4-SO3

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถมุ่งสู่เป้า
หมายองค์กรได้ส�าเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความ
ส�าคัญต่อการบริหารความเส่ียงองค์กรเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการตอบสนองต่อปัจจัยการเปล่ียนแปลงต่างๆ ให้ทุก
หน่วยงานสามารถรับมือต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอน และ/
หรือสามารถบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรและต่อผู้
มีส่วนได้เสียทุกรูปแบบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่าง
ยัง่ยนื รายละเอยีดปรากฎดงัแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2559 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 2559 หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” 
และหัวข้อ “การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง”
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กระบวนการวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน ถูกก�าหนดข้ึนเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการ เริ่มจากการพิจารณากรอบนโยบาย
ธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันก�าหนดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติพันธกิจหน้าที่ 
ให้บรรลสุูเ่ป้าหมาย ดงัวสิยัทศัน์ทีอ่งค์กรก�าหนด ประกอบด้วยวถิกีารก�ากบัดแูลกจิการทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาลให้ด�าเนินธรุกจิปกตทิีค่�านงึถึง
ความต้องการและความคาดหวังจากปัจจัยแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียองค์กรทุกประเภท ผสานด้วยการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเฝ้า
ระวัง ควบคุมสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะ
น�าไปสูก่ระบวนการด�าเนนิการสูค่วามยัง่ยนืได้ในทีส่ดุ โดยตลอดกระบวนการวางแผนการพฒันาความยัง่ยนืนี ้ด�าเนนิการภายใต้การบรหิาร
จัดการของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดปรากฎในแบบ 56-1 และรายงาน
ประจ�าปี 2559 หัวข้อการจัดการ และการก�ากับดูแลกิจการ G4-34

SO
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ENVIRONMENT
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INNOVATION
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GOAL

กระบวนการวางแผน 
การพัฒนาความย่ังยืนG4-18, G4-25
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บรษิทัฯ ค�านงึถงึผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ ต่อบคุคล และ / หรอืสภาพแวดล้อม
โดยรอบ ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่บุคคล และ/หรือสภาพแวดล้อมภายนอกอาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงให้
ความส�าคัญในเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือประสานความต้องการของธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ประเภทขององค์กรเข้าด้วยกัน ลดมูลเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหา ไม่สร้างภาระซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้คุณภาพแวดล้อมต่างๆ ดีขึ้น 
เพื่อการด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้น กระบวนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียจึงเกิดขึ้นและก�าหนดให้
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ สามารถน�ามาใช้ในการก�าหนดประเด็นส�าคัญเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรได้

โดยกระบวนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ G4-25

1) ระบปุระเภทผูม้ส่ีวนได้เสยี พร้อมระบผุลกระทบส�าคญัทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละประเภทได้รบัจากบรษิทัฯ และทีส่ามารถสร้างให้กบับรษิทัฯ 
จากข้อมูลที่บริษัทฯ ท�าการบันทึกในช่วงที่ผ่านมา

2) รวบรวมประเด็นปัญหา ประเด็นความต้องการ และผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญต่างๆ ด้วยการเปิดรับฟังปัญหาและข้อคิด
เห็น จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การส�ารวจความพึงพอใจ, การตอบแบบสอบถาม, การจัด
กจิกรรมและการจดัประชมุในรปูแบบต่างๆ รวมทัง้ การจดัการเกีย่วกบัข้อร้องเรยีน เป็นต้น เพือ่เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ และความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภทได้

3) น�าข้อมลูความต้องการ ความคาดหวงัและผลกระทบข้างต้นทัง้หมด มาประมวลผล วิเคราะห์เป็นประเด็นส�าคัญของผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่
ต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อบริษัทฯตามล�าดับ 

4) หาแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส�าคัญตามล�าดับการวเิคราะห์ข้างต้น พร้อมทั้งการตอบสนองต่อปัจจัยความต้องการจากข้อมูล
ทั้งหมด เท่าที่บริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5) ด�าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส�าคัญและปัจจัยความต้องการข้างต้น พร้อมจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยน�าหลักเกณฑ์ของ GRI 4.0 มาเป็นตัวชี้วัดด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มประเภทผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะเช่นเดิม คือ จัดกลุ่มประเภทผู้มีส่วนได้เสีย ตาม
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งได้ 6 กลุ่ม คือ ลูกค้า, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ เจ้าหนี้ 
และคู่แข่ง), ชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถเก็บข้อมูลการศึกษาความสัมพันธ์ได้จากการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ (Engagement Approach) เช่น การสัมภาษณ์ การ
ตอบแบบสอบถาม การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และการชี้แจงข้อสงสัย หรือปัญหาต่างๆ ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติในประจ�าวันเพื่อให้รับทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
แล้วน�ามาพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจความต้องการและความคาดหวังของบริษัทฯ ซึ่งผลท่ีได้รับจากการเข้าส�ารวจ ศึกษา
ในปี 2559 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้อมูลความต้องการและความคาดหวังที่ใกล้เคียงกับผลการส�ารวจเมื่อปี 2558 โดยไม่มีลักษณะเป็นเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริษัทฯ ต้องด�าเนินการแต่อย่างใด 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 
และผู้มีส่วนได้เสียG4-18, G4-25, G4-26
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• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับฟัง
ความคิดเห็น 

• การพบปะ เยี่ยมเยียนลูกค้าของผู้บริหาร  
เพื่อเข้าถึงทุกปัญหา และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีอย่างยั่งยืน

• การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับฟัง
ความคิดเห็น 

• การจัดอบรม พัฒนาความรู้ ส่งเสริม
ศักยภาพ และความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน 

• การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ 

• คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ 
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

• ประกาศค�าสั่ง / ข่าวสารต่างๆ ทีประชา
สัมพันธ์ผ่านบอร์ดกิจกรรม หรือระบบ
อินทราเน็ต

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

• การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ตามหลัก
เกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล
กิจการ 

• การเปิดเผยช่องทางติดต่อเลขานุการ
บริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

• การสื่อสารผ่านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้ได้
รับอนุญาตแนะน�าการลงทุนแก่นักลงทุน
ทั่วไปจากส�านักงาน ก.ล.ต. เป็นประจ�า

คว
าม

ต้อ
งก

าร
 / 

คว
าม

คา
ดห

วัง

• สินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

• ก�าหนดราคาด้วยความยุติธรรม

• ส่งมอบสินค้าภายในก�าหนดระยะเวลา 

• รักษาความพึงพอใจของลูกค้า

• การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์

• ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบค่าจ้าง เงินเดือน 
และสวัสดิการต่างๆ 

• การจัดการสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี 
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 

• การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน                                                                                                                              

• ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

• ความน่าเชื่อถือจากประวัติการเกิดข้อ
พิพาทแรงงาน

• การจัดการต่อข้อร้องเรียนและการเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน

• ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น

• ผลตอบแทนทางการเงิน (เงินปันผล และ
มูลค่าหุ้น)

• การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

แน
วท

าง
กา

รต
อบ

สน
อง

ขอ
งบ

ริษ
ัทฯ

• มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารของสินค้า
อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือลูกค้า 

• ควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อการก�าหนดราคา
เป็นไปอย่างยุติธรรม 

• มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน  
รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า
อย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

• เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อพนักงาน
และแรงงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และ
เท่าเทียม

• มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 

• จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้
ในการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 

• เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานและ
แรงงานทุกระดับ สามารถแสดงความ
สามารถเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติ
งานได้ 

• จัดให้สภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี 
ปลอดภัย มีการดูแลสุขอนามัย ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานและ
แรงงานให้ดียิ่งขึ้น 

• เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุก
คน เข้าใจความต้องการพื้นฐานของ
พนักงานและแรงงานเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร

• ก�ากับดูแลกิจการ บริหารงานด้วย 
ธรรมาภิบาล 

• ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ 

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ด้วย
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
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• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับฟัง
ความคิดเห็น 

• เปิดเผยนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อคู่
ค้า ซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทฯ ให้ชัดเจน 

• ผู้บริหารมีการประชุมร่วมกับคู่ค้าเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน และเพื่อรับ
ทราบปัญหา และหารือถึงแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงกับคู่ค้า

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับฟัง
ความคิดเห็น 

• กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการพัฒนา
ชุมชน

• จัดให้มีหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อรับผิด
ชอบด�าเนินการตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน 
การจัดหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการ
รายงานผลตามล�าดับขั้น 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้ง
ลูกค้า ชุมชน สังคม แวดล้อม และหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การดูแลควบคุม
เรื่องสิ่งแวดล้อม

• ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการด�าเนินธุรกิจ

• ก�าหนดราคาด้วยความยุติธรรม

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และเงื่อนไข
การช�าระหนี้อย่างเคร่งครัด ตรงต่อเวลา

• ให้ความร่วมมือในการป้องกันขจัดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

• ด�าเนินธุรกิจภายใต้การค�านึงถึงชุมชนและ
สังคม ทั้งบริเวณใกล้เคียงและส่วนรวม

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการสร้างราย
ได้ให้แก่คนในชุมชน

• ด�าเนินธุรกิจภายใต้การค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

• มีการจัดการภายในสถานประกอบการเรื่อง 
ขยะ แม่น�้าล�าคลอง  ไม่ก่อให้เกิดการแพร่
เชื้อโรค 

• ที่พักอาศัยที่อากาศดี ปลอดโปร่งไม่มีกลิ่น
รบกวน

• ก�ากับดูแลกิจการ บริหารงานด้วย 
ธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามหลัก 
จริธรรมธุรกิจ 

• จัดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในด�าเนินการ
ตรวจสอบและ ควบคุมการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

• แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและความไว้
วางใจทางธุรกิจ พร้อมด้วยร่วมกันหา
แนวทางการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างเคร่งครัด 

• ก�าหนดขั้นตอน กระบวนการ และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการจัดการรับเรื่องร้องเรียน 
การติดตามผล และการรายงานต่อผู้บังคับ
บัญชาตามล�าดับขั้น 

• จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สร้างความ
สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมให้บริษัทฯ
สามารถเข้าถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ท�าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน

• ด�าเนินธุรกิจตามนโยบายสิ่งแวดล้อม ที่มีการ
ทบทวนความเหมาะสมสม�่าเสมอ 

• สร้างจิตส�านึก ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มี
ความรับผิดชอบ ค�านึงถึงเรื่องผลกระทบ
ต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม 

• ให้ความส�าคัญต่อการศึกษา ป้องกัน และ
จัดการต่อทุกกระบวนการด�าเนินธุรกิจที่
สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ให้ความส�าคัญต่อการจัดการรับเรื่องร้อง
เรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงการติดตามผล 

• ก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามล�าดับขั้น

คู่ค้า ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม
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พัฒนาการด้านความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย  
ปี 2559G4-19, G4-20, G4-21, G4-27 

จากการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา ท�าให้ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้เริม่ตระหนกั
ถึงการสร้างรากฐานความยั่งยืน จากการสร้างความเข้าใจในแผนการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่พนักงาน
และผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ให้รับทราบ ซึ่งนับเป็นการสร้างรากฐานความยั่งยืนจากทุกๆ 
หน่วยงานภายในองค์กร ขยายไปสู่การผลิตสินค้าและการด�าเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกองค์กร สามารถแสดงผลจากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วน
ได้เสียในรูปแบบต่างๆได้ ดังนี้

1) ได้รับการรับรองและประกาศตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour 
Practices: GLP)

2) ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย

3) อัตราการเข้า - ออก (Turnover Rate) ของพนกังานปี 2559 เฉลีย่ร้อยละ 2.74 ลดลงร้อยละ 1.17 จาก
ปี 2558 ซึ่งถือเป็นการลดลงของอัตราการเข้า – ออก อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาG4-LA1

ปี 2556 2557 2558 2559

อัตราการเข้า - ออก  
(Turnover Rate)

5.56% 4.78% 3.91% 2.74%

4) มีการส่งเสริมความรู้ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงาน ไปพร้อมๆกับการพัฒนา
ศักยภาพการท�างานในด้านต่างๆ ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมจ�านวนชั่วโมง
การฝึกอบรมในปี 2559 ทั้งสิ้น 653,676 ชั่วโมง G4-LA9, G4-LA10

รายการ
2557 2558 2559

หลักสูตร ชั่วโมง คน หลักสูตร ชั่วโมง คน หลักสูตร ชั่วโมง คน

การฝึกอบรม
ทั้งหมด 965 438,364 4,693 1,085 549,175 6,660 1,024 653,676 6,609

ด้านการพัฒนา
ทักษะ 945 398,251 4,679 1,069 492,160 6,660 1,005 570,453 6,601

ด้านความ
ปลอดภัย 20 40,113 4,660 16 57,015 6,507 19 83,223 6,389

เฉลี่ยการอบรม /
คน /ปี 93.40 82.46 98.90
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5) อัตราการเกิดอุบัติเหตุในปี 2559 ลดลงร้อยละ 5.10 จากปี 2558 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อ
เนื่อง ตั้งแต่ปี 2556

ปี 2556 2557 2558 2559

จ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 125 105 98 93

6) ได้รับคะแนนจากการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ได้ผลความพึงพอใจโดยรวมท้ังในด้าน
ผลิตภัณฑ์ และบริการงานขาย ของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ อยู่ในระดับร้อยละ 93 และร้อยละ 
94 ตามล�าดับ และระบุว่ายังคงให้มีการซื้อซ�้าและจะแนะน�าต่อบุคคลอื่นให้ซื้อสินค้าของบริษัทฯ

7) ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2559 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ
คะแนนคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) เต็ม 100% เป็นเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง (2555-2559)

8) ได้รับการประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2559 ใน ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวง 
พร้อมด้วยรางวัล Top Quartile ส�าหรับบริษัทที่เป็น 25%แรกของบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดของ
แต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

9) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนคณะท�างานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจ�าปี 2559 ร่วมกับทางส�านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ G4-SO1

10) บ่อบ�าบัดน�า้เสยีขนาด 7,000 ลกูบาศก์เมตร/วนั เพือ่ดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและการอยูร่่วมกบัชมุชน
อย่างยั่งยืน

มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม มี
ความรู ้ความเข้าใจในระบบ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
สามารถน�าไปใช้ประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และอยู ่ร ่วมกับชุมชนได้
อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้าง
กระบวนการมีส ่วนร ่วม
ของภาครฐั ภาคผูป้ระกอบ
การ และภาคประชาชนที่
อาศัยใกล้เคียงกับโรงงาน 
ร ่วมกันพัฒนา ป้องกัน
ปัญหามลพิษ และความ
ปลอดภัยจากโรงงาน

โครงการธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อมสถาน 
ประกอบการ 
อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ
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รายได�จากการขาย

(ล�านบาท)

ต�นทุนทางการเง�น

(ล�านบาท)

ภาษีเง�นได�นิติบุคคล

(ล�านบาท)

สิทธิประโยชน�ทางภาษีจากการได�รับ
การส�งเสร�มการลงทุน-งบเฉพาะกิจการ
(ล�านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล�านบาท)

เง�นป�นผล

(ล�านบาท)

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

17,829

 16,466
 16,693

1,780

1,195

1,644

313
439

 502

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

221

145

98
61

16

42

113

12

123

2557 2558 2559

ผลการด�าเนินงานรวม

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 17,829 16,466 16,693

รายได้รวม (ล้านบาท) 18,075 16,701 17,023

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 2,493 2,003 2,502

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 1,901 1,317 1,960

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,780 1,195 1,644

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.42 0.95 1.31

ฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) 4,468 4,809 4,915

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 13,737 14,976 16,160

หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท) 2,339 2,953 3,198

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 5,004 5,533 5,381

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 8,733 9,443 10,779

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.91 1.63 1.54

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 13.98 12.17 14.99

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.30 8.32 10.56

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.59 0.50

11) ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย G4-8, G4-EC1

G4-8,G4-EC1 G4-8,G4-EC1 G4-EC1
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รายได�จากการขาย

(ล�านบาท)

ต�นทุนทางการเง�น

(ล�านบาท)

ภาษีเง�นได�นิติบุคคล

(ล�านบาท)

สิทธิประโยชน�ทางภาษีจากการได�รับ
การส�งเสร�มการลงทุน-งบเฉพาะกิจการ
(ล�านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล�านบาท)

เง�นป�นผล

(ล�านบาท)

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

17,829

 16,466
 16,693

1,780

1,195

1,644

313
439

 502

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

221

145

98
61

16

42

113

12

123

สายธุรกิจ
 2557 2558 2559

รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

%

ช�าแหละไก่และแปรรูป 7,196.20 40.36 6,648.59 40.38 7,209.37 43.19 

อาหารสัตว์ 4,886.72 27.41 4,457.61 27.07 3,907.83 23.41 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�าหน่ายลูกไก่ 4,840.26 27.15 4,507.21  27.37 4,679.54 28.03

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 905.50 5.08 853.10 5.18 896.28 5.37 

รวม 17,828.68 100.00 16,466.51 100.00 16,693.02 100.00 

รายได้จากการขายแต่ละสายธุรกิจของกลุ่มบริษัท (ล้านบาท) G4-8

ไม่เพียงการด�าเนินการภายในกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที เท่านั้น บริษัทฯ ยังได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมใน
การเป็นสมาชกิ “สมาคมผู้ผลติไก่เพือ่การส่งออก”G4-15, G4-16  ผูท้�าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางส่งเสรมิกจิการผูท้�า
ฟาร์มเลีย้งไก่ ผูผ้ลติไก่และผลติภณัฑ์จากไก่เพือ่ส่งออก โดยสมาคมฯ จะให้การสนบัสนนุ ข้อมลูข่าวสาร 
สถิติทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงบทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพไก่ และ
ผลิตภัณฑ์จากไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานในการ
ส่งออกรวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันโรคระบาด รวมถึง
ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนทีม่ศีกัยภาพในการเจรจาร ข้อตกลง แก้ปัญหาและอปุสรรคต่างๆทีเ่กีย่วข้อง ให้กบั
สมาชกิสมาคมฯ สามารถช่วยประสานความสามคัคแีก่เหล่าสมาชกิได้ ซึง่เหล่านีล้้วนเป็นการช่วยส่งเสรมิ
รายได้อุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่ ช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศให้
มีความมั่นคงขึ้นช่วยพัฒนาคุณภาพสังคมทั้งในเร่ืองการจ้างงานและคุณภาพชีวิตจากสินค้าบริโภคที่มี
คุณค่า รวมถึงช่วยในเรื่องการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น นับเป็นความ
ภาคภูมิใจให้บริษัทฯ อย่างหนึ่งด้วย              

G4-EC1 G4-EC1 G4-EC1
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บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  โดย

1)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) 

   บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม ปีที่เริ่มต้น -  
ปีที่สิ้นสุด  

บมจ. จีเอฟพีที สมุทรปราการ
1699(3)/2547 
1329(2)/2552
1051(3)/2553

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก ่
ผลิตไก่ช�าแหละ

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก่

2550 - 2558 
2554 - 2562
2554 - 2562

บมจ. กรุงไทยอาหาร ชลบุรี 1850(2)/2548 
1173(2)/2553

ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว ์
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

2552 - 2560 
2555 - 2563

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม ชลบุรี

1571(2)/2551
2085(2)/2551
1341(2)/2552
1470(2)/2552
1897(2)/2553
1898(2)/2553
2108(2)/2553
1674(2)/2554
2084(2)/2557
2106(2)/2553
1022(2)/2555
2107(2)/2553
2083(2)/2557
2085(2)/2557
2086(2)/2557
2576(2)/2557
2577(2)/2557
2578(2)/2557

เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ

2553 - 2561
2553 - 2561
2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
2557 - 2565
2557 - 2565
2557 - 2565
2558 - 2566
2559 - 2567
2559 - 2567

ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. ฟาร์มกรุงไทย ชลบุรี 1187(2)/2553
1591(2)/2553

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564

บจก. จีพี บรีดดิ้ง ชลบุรี 1233(2)/2557 ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ 2557 - 2565

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

สมุทรปราการ 2109(3)/อ/2553 ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก่ 2553 - 2559

บจก.จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย)

ชลบุรี
1977(2)/2552
1978(3)/2552
2258(3)/2555
2225(3)/2557

ไก่ช�าแหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง 

เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2553 - 2561
2553 - 2561
2556 - 2564
2558 - 2566

2)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นอากรขาเข้า)

   บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม ปีที่เริ่มต้น -  
ปีที่สิ้นสุด  

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) สมุทรปราการ 1106/2541 ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์

2541 - 2559
(ต่ออายุทุก 2 ปี)

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน G4-EC4
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เมื่อพิจารณาถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และของบริษัทฯ รวมถึงพัฒนาการด้านความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้สร้างขึ้นเมื่อ ปี 2559 แล้ว สามารถก�าหนดเป็นประเด็นส�าคัญ (Materiality) และประเมินนัยส�าคัญ
ของแต่ละประเด็น (Prioritization) ทั้งจากบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทของบริษัทฯ ได้ดังนี้

1
ผลประกอบการของบร�ษัทฯ

ชื่อเสียง (ภาพลักษณ�)

เคร�่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 
(แรงงาน วัตถุดิบ เคร�่องจักร ใบประกอบกิจการ)

B1 :
B2 :
B3 :

น้ำทิ�ง และของเสีย

มลอากาศ

เศรษฐกิจ 2 สิ�งแวดล�อม 3 สังคม

ผลกระทบต�อบร�ษัทฯ

ผล
กร
ะท
บต
�อผ
ู�มีส
�วน
ได
�เส
ีย

สำคัญ

สำคัญ
มาก

สำคัญมาก

C9 C5 C4 C7

A3

C3

C8

กลไกการร�องทุกข�ด�าน
สิ�งแวดล�อม

C1 :
C2 :
C3 :
C4 :
C5 :
C6 :
C7 :
C8 :
C9 :

การดำเนินธุรกิจด�วยความเป�นธรรม
การต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความหลากหลายและโอกาสแห�งความเท�าเทียม
ความมั่นคงต�อการดำรงชีว�ต
ข�อพ�พาทแรงงาน
กลไกการร�องทุกข�ด�านสิทธิมนุษยชน

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค�า

B2 B1

C6 A2 B3

A1

C2

C1

เศรษฐกิจท�องถิ�น

A1 :
A2 :

A3 :

การวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญ 
ของผู้มีส่วนได้เสียG4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-27
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จากผลการวเิคราะห์ประเดน็ส�าคญัของผูมี้ส่วนได้เสยี ประกอบกบัแผนการบรหิารความเสีย่งธรุกจิผนวกกบัพนัธกิจและกลยทุธ์ทีอ่งค์กร
ก�าหนดไว้ สามารถช่วยให้บรษิทัฯ เกดิการพฒันา ปรบัปรงุแนวทางการบรหิารจดัการธรุกิจของบรษิทัฯ ให้มกีารตระหนกัถงึความส�าคญัของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ตั้งไว้และน�าไป
สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง ยังท�าให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภาพที่หลากหลาย เป็นค�าตอบที่สร้าง
คุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  “GFPT is the answer for quality”

ลูกค�า
เป�นผู�ผลิตสินค�าคุณภาพ
ที่ลูกค�าให�การเชื่อมั่น

เป�นที่ทำงานคุณภาพ
ที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคง

เป�นผู�ประกอบธุรกิจคุณภาพ
ที่คู�ค�าเชื่อถือในจร�ยธรรม

เป�นผู�ประกอบการคุณภาพ
ที่ชุมชนสามารถพ�่งพ�ง

เป�นธุรกิจคุณภาพ
ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

ผู�ถือหุ�น

ชุมชนและสังคม

พนักงาน

สิ�งแวดล�อม

คู�ค�าธุรกิจ
P

P

P

P

P

P

เป�นหลักทรัพย�คุณภาพ
ที่มีธรรมาภิบาล

Quality

SO
CI

AL
ECO

N
O

M
IC

ENVIRONMENT

การส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์กร
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การผลิตสินค้า 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการ
ส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจ
ส�าคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดระยะการด�าเนินงานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้
พัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูปในหลายมิติ ทั้งการขยายฐานการผลิตสู่ต้นน�้าเพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่
แปรรูปแบบครบวงจร การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
เนือ้ไก่แปรรปู  การใช้วตัถดิุบอาหารสตัว์ทีม่คีณุภาพเพือ่ให้ได้เนือ้ไก่ทีม่ค่ีาโภชนาการทีด่ ีการพฒันาสตูร
อาหารไก่และมรีะบบการเลีย้งไก่เนือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ได้ต้นทนุการเลีย้งไก่ทีต่�า่ลง การตรวจรบัรอง
มาตรฐานการบรหิารคณุภาพการผลติเนือ้ไก่แปรรปูในทกุๆขัน้ตอนการผลติ มรีะบบตรวจสอบย้อนกลบั
ต้ังแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้า
เนื้อไก่ของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการผลิต การพัฒนาของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย
ทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมั่น

ชำแหละและแปรรูป

อาห
ารส

ัตว�

ฟ
าร�มเลี้ยงไก�

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ระบบควบคุม
คุณภาพ

การทดสอบคุณภาพทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพในแต่ละ
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัด
เลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์  
ฟาร์มเลี้ยงไก่ และกระบวน 
การผลิต

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในฐานะผู้น�าธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร 
จีเอฟพีที จึงให้ความส�าคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษัทฯ 
ตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร” เป็นพื้นฐานส�าคัญยิ่งของการด�าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพ
ตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง และส่ือสารด้วยความรับผิดชอบ 
เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเรื่องการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดยยึดหลักในการ
ด�าเนินงาน ดังนี้

การบริหารความยั่งยืน
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GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 17025

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้
รับการรับรองมาตรฐาน
ส า ก ล ด ้ า น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ความปลอดภัยอาหาร

ISO 17025 : ข้อก�าหนด
ท่ัวไปว่าด้วยความสามารถ
ของห้องปฏบัิติการทดสอบ
และสอบเทียบ

ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เช่ือมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเล้ียงไก่ ธุรกิจช�าแหละและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบ
วงจรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพ
และชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต 
กระบวนการผลติ การขนส่งและการจ�าหน่าย เพือ่ให้เนือ้ไก่และผลติภณัฑ์
อาหารจากเนือ้ไก่ของบรษิทัฯ มคีวามปลอดภยัทางอาหาร โดยจดัให้มกีาร
ด�าเนนิงานในการควบคมุคณุภาพในแต่ละขัน้ตอนการผลติเนือ้ไก่แปรรปู
แบบครบวงจรของบริษัทฯ ที่ส�าคัญ ดังนี้

โรงงานผลิตอาหารสัตว ์

โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพความปลอดภัย 
บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์
ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อท�าหน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอ
เหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ 
ให้เป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคับของหน่วยงานภาครฐั ทัง้นี ้ห้องปฏบิตักิาร
อาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง และมีความแม่นย�าและ
ได้ผ่านการรบัรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบตักิาร ISO 17025 
(General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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Environmental Enrichment ในการเลี้ยงไก่ คือ การเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ให้กับไก่ โดยการ
เสรมิสภาพแวดล้อมทีด่ ีเสรมิอปุกรณ์เพือ่ให้ไก่แสดงพฤตกิรรมตามธรรมชาตแิละสญัชาตญาณ
ของสัตว์ เช่น จัดหากองฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน หรือจิกก้อนฟาง เพื่อสร้างกิจกรรมให้
ไก่กระตุ้นความแข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด และความกลัวในไก่ได้

Pecking objectBale activity Perching activity

Environmental Enrichment

 ฟาร์มเลี้ยงไก ่

ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้เป็นกระบวนการหลกัในการผลติไก่เนือ้แบบครบวงจร เนือ่งจากไก่เนือ้มชีวีติเป็น
ทรพัย์สนิทีม่คีวามส�าคญัอย่างมาก ไก่เนือ้ของบรษิทัฯ ได้รบัอาหารทีด่มีโีภชนาการ มีน�า้อย่างเพยีงพอ 
ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (Environmental Enrichment) 
และปลอดภยัจากโรค อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัจดัให้ม ี“ฝ่ายวชิาการสตัว์บก” เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการดแูลสขุภาพสตัว์ 
วางมาตรการป้องกนัโรคก�าหนดและควบคมุการใช้ยาวคัซนีและเคมภีณัฑ์ระหว่างการเลีย้งไก่เนือ้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีทีมสัตวแพทย์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ประสานงาน
กบัฝ่ายผลติในการวางแผนการจดัการด้านสขุภาพสตัว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรูด้้านสขุภาพสตัว์และ
การป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ควบคุมด ้วยระบบการให ้
อาหารและน�้าอัตโนมัติ มี
ระบบการระบายอากาศและ
สามารถป้องกันสัตว์พาหะ
น�าโรคต่างๆ

เทคโนโลยีโรงเรือนระบบปิด
ปรับอากาศ 
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รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ และรางวัลความ
ส�าเร็จต่างๆ อันได้แก่

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสขุ ประจ�าปี 2554 “ระดบัเงนิ” จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสขุ ประจ�าปี 2556 “ระดับทอง” จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

• ประกาศเกยีรตคุิณ ห้องปฏบิตักิารร่วมมอืการทดสอบทางการ
แพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

• โล่ประกาศเกยีรตคิณุ ห้องปฏบิตักิารทดสอบสนิค้าเกษตรและ
อาหารดีเด่น ประจ�าปี 2556 จากส�านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ซึ่งรางวัลแห่งความส�าเร็จท้ังหมดนี้ได้แสดงถึงการพัฒนาและ
การรักษามาตรฐาน ท�าให้เกิดการไว้วางใจจากลูกค้า และผู้บริโภค
มาอย่างต่อเนื่อง

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีความส�าคัญมากเนื่องจากเป็นปลายทางใน
การผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัย
อาหารและคุณภาพเน้ือไก่จึงได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุก
ขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากการ
มีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP 
HACCP ฯลฯ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ ซ่ึงประกอบด้วย 
“ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่า
ทางโภชนาการและสารเคมีต่างๆ และ “ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” 
เพ่ือทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและไม่ก่อโรค การตกค้างของยา
ปฏชิวีนะ เพือ่สร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้าและผู้บรโิภคถงึคุณภาพและความ
ปลอดภัย โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025: 2005 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลท่ีใช้ในการรบัรองความสามารถของ
ห้องปฏบัิตกิารทดสอบและสอบเทยีบ  โดยได้รบัครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2547 
จากนั้นได้มีการขยายงาน และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้นเรื่อยมา  
ซึ่งล่าสุดเม่ือเดือน พฤศจิกายน 2559 ท่ีผ่านมา ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถรวมทั้งสิ้น 78 วิธีการทดสอบ 
ใน 20 ประเภทตัวอย่าง โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบที่ให้ผลการ
ทดสอบที่รวดเร็ว เพื่อช่วยลดระยะเวลาท่ีต้องจัดเก็บสินค้า และยังได้มี
การพัฒนาวิธีการทดสอบข้ึนใหม่ท่ีลดการใช้สารเคมี เพื่อลดภาระการ
จัดการสารเคมี และลดปัญหาส่ิงแวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผลการทดสอบ
ที่ถูกต้อง แม่นย�าเช่นเดิม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รบัการขึน้ทะเบยีนห้องปฏิบตักิารทีมี่ความ
สามารถตามข้อก�าหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 
2005 ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการท่ีรับการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท�าให้บริษัทฯ สามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าที่ออกโดยห้อง
ปฏิบัติการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate จากกรมปศุสัตว์ได้  

รางวลัห้องปฏบัิติการดเีด่น จาก 
มกอช. และรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ในแต่ละปี บริษัทฯได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ข้ันตอนการผลิต 
โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรอง
อิสระ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทั้งอาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้า
เนือ้ไก่สด และสนิค้าไก่แปรรูปปรุงสกุ จะเป่ียมไปด้วยความเชือ่ม่ันในคณุภาพ ซึง่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน
ระดับสากลจากหน่วยงานให้กับการรับรองและกรมปศุสัตว์ ต่างๆ ดังนี้

• GMP (Good Manufacturing Practice) 

• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

• BRC Global Food Safety Standard : The British Retail Consortium 

• ISO 9001(Quality Management System) 

• ISO 14001 (Environmental Management System)  

• ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)  

• Genesis GAP 

• HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)  

• RSPO Supply Chain Certification Systems

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือผู้บริโภค

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่ส�าคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและ
ผูบ้รโิภคถงึผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีณุภาพและปลอดภยั รวมถงึเป็นเครือ่งยนืยนัขดีความสามารถของ
การด�าเนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน 
(Traceability) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการ
ฟาร์มที่ทันสมัยและผสานต่อกับการผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล ท�าให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ากับ
กระบวนการขนส่งและกระจายสนิค้าสู่ลกูค้า และผูบ้รโิภค จงึท�าให้สามารถตดิตามสถานภาพผลติภณัฑ์ 
ณ จดุใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามปัีญหาใดๆ เกดิขึน้กบัลกูค้าและผูบ้รโิภค อนัมสีาเหตมุาจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะท�าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว 
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเป��อน

ตรวจสอบสุขภาพ
ไก�เนื้อ ไก�สด

ตรวจสอบอุณหภูมิ
ชิ�นส�วนไก�

ตรวจสอบสี
ผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป

ตรวจสอบโลหะ
บรรจ�ภัณฑ�

ตรวจสอบบรรจ�ภัณฑ�
บรรจ�กล�อง1 3 4 5 62

ประกันคุณภาพและความปลอดภัย

GMP
HACCP
BRC
ISO 9001
ISO 14001
ISO 17025
Genesis GAP
HALAL
RSPO

บริษัทฯ  ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ซึ่งเป็นการรับรอง

คุณภาพการผลิตเนื้อไก่
แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการ

ผลิตของบริษัทฯ

สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้จากแหล่งที่มา

วัตถุดิบ

อาหารไก�

ไก�เนื้อ

ผลิตภัณฑ�
ไก�สด

ผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�แปรรูป
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หลักสวัสดิภาพสัตว์

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเร่ืองสวัสดิภาพสัตว์ในการด�าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง ฟาร์มเล้ียงไก่
ของบรษิทัฯได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบัสตัว์ (Good Agriculture Practices 
: GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์
ทางบกของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกส�าหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออก
ตามมาตรฐาน Genesis GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าส�าหรับการ
ผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการทุก
ขั้นตอนโดยค�านึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเล้ียง เป็นต้นว่า ไก่ที่เล้ียงจะต้องมีอิสระจาก
ความหิวและกระหาย (มีระบบการเลี้ยงที่ให้อาหารและน�้าเพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพ
แวดล้อมโรงเรอืนมคีวามเหมาะสม กว้างขวาง) มอิีสระจากความเจบ็ปวด บาดเจบ็ หรอืเป็นโรค (มรีะบบ
การป้องกนัโรคทีด่ ีการจบัไก่แต่ละครัง้เป็นไปอย่างนุม่นวล) มอิีสระในการเป็นอยูอ่ย่างธรรมชาต ิมอีสิระ
จากความกลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ท�าให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่าง
การจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)

จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซ่ึงมีหลักเกณฑ์
ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสถานที่การจัดการเลี้ยงอาหารและการให้อาหาร การจัดการสุขภาพและการ
ป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่งสุขอนามัยฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูลและการฝึก
อบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจและรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาจากฟาร์มที่มีคุณภาพถูก 
สุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ปราศจากความหิว
และกระหาย1 ปราศจากความกลัว 

และความทุกข�ทรมาน2 ปราศจากความเจ็บปวด 
บาดเจ็บ และโรคภัย3 ปราศจากความ

ไม�สะดวกสบาย4 มีอิสระที่จะแสดงออก
ตามพฤติกรรม
ของธรรมชาติ5

5 FREEDOMS

Good Agriculture 
Practices : GAP
Genesis GAP

บริษัทฯ  ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหาร
จัดการสุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

• อาหารไก่

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อท�าการวิจัย
และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ทันสมัย 
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการและความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ

• การเลี้ยงไก่เนื้อ

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ(Evaporative Cooling 
System) มีระบบการให้อาหารและน�้าอัตโนมัติ มีระบบการระบาย
อากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะน�าโรคต่างๆ ตลอดจน
น�าระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ

• บุคคลและยานพาหนะ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดส�าหรับการเข้า
ฟาร์มของบคุลากรและยานพาหนะ ซึง่อนญุาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะ
บคุลากรและยานพาหนะทีเ่กีย่วข้องกบัการเลีย้งไก่และพืน้ทีท่ีเ่ลีย้ง
ไก่เท่านั้น โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่านน�้ายาฆ่า
เชื้อ อาบน�้าสระผมและเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วน
ยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชือ้เช่นเดยีวกนั เพือ่มัน่ใจได้ว่าจะไม่มี
พาหะน�าโรค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปท�า
อันตรายและก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม

ระบบคอมพาร์ทเมนต์

เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์เร่ืองระบบคอมพาร์ทเมนต์
ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP ส�าหรับโรคไข้หวัดนก

• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี  
1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)

• มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี  
1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศ 
และลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ / ปริมาณการผลิต 1,000 ตัน)

94%

94%

ผลสำรวจความพอใจ
ของลูกค�า ป� 2559

91%

93%

255925582557

ข�อร�องเร�ยนเนื้อไก�สดแช�แข็งข�อร�องเร�ยนผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป

3.67%

2.71%

5.85%

7.03%

3.85%

1.26%

255925582557

ปร�มาณข�อร�องเร�ยนจากลูกค��า
(ฉบับ/ปร�มาณการผล�ต 1,000ตัน)

จากความตั้งใจ เอาใจใส่ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐานสากล ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับ
ที่ดีจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จาก
การรับรู้รายได้และก�าไรสะสมของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(รายละเอียดปรากฏดังหัวข้อ ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายจดัการ) ประกอบกบัระดบัความพงึพอใจของลกูค้าทีอ่ยูใ่นระดับ
สงูมาโดยตลอด G4-PR5 รวมถงึปรมิาณข้อร้องเรยีนจากลกูค้าทีล่ดลง
ต่อหน่วยการผลิต (พันตัน) ดังนี้ 
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นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อ
ยกเว้น และจัดสภาพการท�างานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแล
ผลประโยชน์ตอบแทนให้กบัพนกังานทกุคนอย่างเหมาะสม ให้ความ
เป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นท่ีพ่ึงและ
เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน  
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุระดบั ทัง้ใน
เรือ่งของ การก�าหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน 
การฝึกอบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย  
ความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครอง
แรงงาน และจัดให้มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัด
ท�าแผนการด�าเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ
มนุษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการ
บังคับใช้แรงงาน  (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 
(Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาต ิเพศ อาย ุสผีวิ ศาสนา 
สภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกลู ตลอดจนส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวัง
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และ
ส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ปฏบัิตติามหลกัการสทิธมินษุยชนตามมาตรฐานสากล คุม้ครองสทิธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิด
จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯG4-LA14 โดยพิจารณาชดเชยค่าเสีย
หายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด เป็นต้น

นโยบาย Social Accountability 

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรด�าเนินธุรกิจ
ต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน
สากล “เร่ืองจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถาน
ทีท่�างานในระบบ Social Accountability” โดยมกีารก�าหนดนโยบาย 
Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตาม
ข้อก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการ 
ต่อพนักงาน”

โดยก�าหนดแนวทางด�าเนินการให้บริษัทฯ ด�าเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�างาน ส่งเสริม
ให้มีการสร้างมาตรฐานในการท�างานที่ดี มีความปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามที่เป็นไปได้ และจัดให้มี
การอบรม การสื่อสาร การตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศตน 
ว่าเป็นโรงงานท่ีได้รับมาตรฐานด้านแรงงานท่ีดี (Good Labour 
Practices: GLP) และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่า
เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย เป็นเครื่องยืนยันจากหน่วย
งานทางการภายนอก แสดงถึงการท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงาน
และบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์
การเลือกปฏิบัติG4-HR3 อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนG4-HR9, G4-HR12 อันเน่ืองมาจาก
การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่อง
แรงงานG4-LA16 การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาสG4-HR6 การใช้
แรงงานเด็กG4-HR5 สิทธิของผู้บริโภค และการด�าเนินธุรกิจการค้าแต่
ประการใดG4-LA15

2.  เป็นที่ท�างานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคงและความไว้วางใจในอนาคต

จีเอฟพีทีไม่สนับสนุน
การบังคับใช้แรงงาน 
และต่อต้านการใช้

แรงงานเด็ก
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การจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จ�ากัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  
ในปี 2559 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด จ�านวน 5,144 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะ 
การปฏิบัติงานที่หลากหลาย

78%

ชาย หญิง
42% 58%

ไทยต�างชาติ

49% 51%

รายเดือนรายวัน
22%

ประเภท
การจ�างงาน

รายเดือนรายวัน
22% 78%

38% 62%5,144 คน
พนักงาน สัญชาติ

41% 59%

2%

18%

43%

6%

31%
18%

46%

11%

25%

น�อยกว�า 20 ป�

41 - 50 ป�

20 - 30 ป�

มากกว�า 50 ป�

31 - 40 ป�

มากกว�า 10 ป�

น�อยกว�า 2 ป�

2 - 5 ป�

มากกว�า 5 -10 ป�

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ 

สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ และประเภทการจ้างงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุการท�างาน

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด G4-LA3

ในปี 2559 พนักงานหญิงจ�านวน 2,958 คน มีพนักงานหญิง
ใช้สิทธิ์ลาคลอด 105 คน ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิ์กลับเข้าท�างาน
ตามปกติจ�านวน 85 คน คิดเป็น อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลัง
การใช้สิทธิ์ลาคลอดร้อยละ 81 ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

การคงอยู�
ของพนักงานหลัง
ใช�สิทธ์ิการลาคลอด

พนักงานลาออกหลังคลอด พนักงานคงอยู�หลังคลอด
19% 81%

G4-10

G4-10

G4-10, G4-11 G4-10, G4-11

G4-10

G4-10
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นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการ
ส่งเสรมิให้คนพกิารได้มโีอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึง่พาตนเองได้ และลดภาระของครอบครวั
และสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังส�าคัญในการเสริม
สร้างทางเศรษฐกจิของครอบครวัและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุม่คนพกิารทีอ่ยูใ่นกลุม่วยัแรงงาน ทัง้นี้ 
ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 มวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิและ
พฒันาคณุภาพชีวติคนพิการ ซึง่มบีทบญัญตัเิพือ่ก�าหนดมาตรการส�าคญัเกีย่วกบัการส่งเสริมอาชพีและ
คุ้มครองการมีงานท�าของคนพิการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมีการรับผู้พิการเข้าท�างานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้สัมปทานจัด
สถานที่จ�าหน่ายสินค้า จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ และผู้ดูแลคนพิการ รวมจ�านวน 52 คน คิดเป็น
อัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่กฎหมายก�าหนด

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน) 

2557 2558 2559

48 48

52

52 คน

การส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ (คน) ป� 2559

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้
พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมี
สุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้น
การป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็ม
ความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมี
จติส�านกึด้านความปลอดภยั อกีทัง้มกีารให้ความ
รู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ท�าการใดที่เป็นผลร้าย
ต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลูกค้า) รวมถึงดูแลสถาน
ที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
อยู่เสมอ 

การป้องกันโรคร้ายแรง

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการในการป้องกนัเกีย่วกบั 
โรคร้ายแรงต่างๆ โดยการให้ความรู้ การให้ค�า
ปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากรเชี่ยวชาญ 
พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือและกิจกรรม
ให้แก่พนักงาน และชุมชน รวมถึงการด�าเนิน 
แผนป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้แก่
พนักงานเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย
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การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งการให้ความรู้และการฝึก
อบรมและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงจากการท�างาน 
เพื่อจัดท�าแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้เกิด
อุบัติเหตุซ�้า และมีการรณรงค์ให้ด�าเนินโครงการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

1)    โครงการ NEAR MISS
บรษิทัฯ ได้จดัท�าแผนป้องกนัอบัุติเหตุจากการปฏบัิตงิาน เน้นการค้นหาสาเหตปุ้องกนัมใิห้เกดิอบุตัเิหตซุ�า้ 
และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�างาน

2)    โครงการกิจกรรม 5ส.
บรษัิทฯ ได้จัดให้พนกังานทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในการรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบของส�านกังาน และ
บริเวณที่ปฏิบัติงาน

3)    โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ความรู้และ
เป็นการกระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เช่น นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�างาน ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

4)    โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บรษิทัฯ ได้จดัให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัมุง่เน้นการให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้อปุกรณ์ในการปฏบิตัิ
งานและวิธีปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

5)    โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มีการท�าวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐานความปลอดภัยท่ีควรรู้ วิธีการป้องกัน
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน มีการสื่อสารผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ 
และยังจัดท�าเป็นวารสารแจกให้กับพนักงานทั่วไป

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2559

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรังสีและสารเคมีรั่วไหล

อบรมผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าภายในอาคาร, อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน ,อบรมขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ตามที่บริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการท�างาน
มาโดยตลอด ท�าให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
และอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บลดลงอย่างต่อเนื่องG4-LA6

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
ของพนักงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน และ
กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ก�าหนด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของ
เรือ่งท่ีจะร้องเรยีน พร้อมชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถ
ติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ

1)    ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน

2)    หน้าเวบ็ไซต์ภายในของบรษิทัฯ  
ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายังฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรง
เพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

การด�าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่
ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จ
จริงเก่ียวกับเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนและด�าเนินการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้า
เป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการด�าเนินงานภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ ้มครองสิทธิของผู ้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่
กระท�าโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ  
ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้นที่จะ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน 
และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ 
ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอืน่ท่ีไม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

ไม่หยุดงาน หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน

หยุดงาน 
เกิน 3 วัน

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

2557 5 4 9 35 25 60 19 17 36

2558 2 2 4 46 26 72 14 8 22

2559 1 2 3 34 17 51 18 21 39

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

อัตราการหยุดงาน
จาการบาดเจ็บ ป� 2559

(ครั้ง)

หยุดงานไม�เกิน 3 วันไม�หยุดงาน หยุดงานเกิน 3 วัน

255925582557

9

60

36

22

39

72

51

4 3

93

105

59 46 62 36 53 40

98

93

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
(ครั้ง)

255925582557

ชาย

รวม

หญิง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและ 
มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ 
ตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด เช่น มีประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุให้แก่พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การ
ช่วยเหลือส�าหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงาน
ส�าหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาส�าหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี ้การค�านงึเรือ่งความเป็นอยู่ของพนกังาน นอกเหนอืเวลาการปฏบิตังิาน กเ็ป็นสิง่ส�าคญั
ทีบ่รษัิทฯ ตระหนกัถงึ โดยบรษิทัฯ จดัให้มสีวัสดิการช่วยเหลอืทีพ่กัอาศยับรเิวณใกล้ทีท่�างานจ�านวนรวม 
3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย 
และสาธารณปูโภคต่างๆ อย่างครบครนั รวมถงึได้จดัให้มสีถานรบัเลีย้งเดก็ ทีมี่มาตรฐานได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานด้วย

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ ศกัยภาพ มทีศันคตท่ีิด ีมคีณุธรรมและจรยิธรรม และการท�างานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึก
อบรม การสมัมนา การดูงาน เพือ่ให้พนกังานได้รบัการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ บริษทัฯ เน้นการ
เลื่อนต�าแหน่งจากภายใน และมีการประเมินผลการท�างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับการเติบโตของ
ธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท�างานที่
มีประสิทธิภาพ การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของพนักงานให้ชัดเจน การก�าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม
และปรบัปรงุโครงสร้างเงินเดอืนให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ การพฒันาระบบการประเมนิและเพิม่สมรรถนะการ
ท�างานของพนักงาน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
ภาวะผู้น�าพลังกลุ่ม หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น
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3.  เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงธรรมาภิบาล  
และเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพที่คู่ค้าเชื่อถือในจริยธรรมG4-56

2557* 2558* 2559

จ�านวนชัว่โมงในการอบรม 438,364 549,175 653,676

จ�านวนชั่วโมงในการอบรม G4-LA9

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย G4-LA9 (ชั่วโมง / คน / ปี)

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยต�อคนต�อป�

ป� 2559 (ชั่วโมง/คน/ป�)

255925582557

94

83

99

99 * *

การฝึกอบรม G4-LA9, G4-LA10

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งใน
ระยะสัน้และระยะยาว และเพือ่พฒันาความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์
ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้
ด้านบริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยน
แผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุน
ให้มกีารสมัมนา ดงูาน เพือ่ให้พนกังานได้มโีอกาสแลกเปลีย่นความ
รูแ้ละประสบการณ์กบัองค์กรอืน่ๆ และน�ามาประยกุต์ใช้เพือ่พฒันา
องค์กร 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีจ�านวนชั่วโมงการอบรมพนักงาน
ทั้งหมด 653,676 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย
อยู่ท่ี 99 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลาย
ครอบคลุมทักษะที่จ�าเป็น เช่น หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้บริหาร 
(Executive Development Program), ผู้บริหารอาวุโส (Senior 
Executive Program), ความปลอดภัยในการท�างานระดับเจ้าหน้าที,่ 
Defensive Driving, การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และหลักการก�ากับดูแลกิจการ (CG), การบริหาร
ความเสี่ยง, หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิง
แวดล้อม เป็นต้น G4-LA10

บริษัทฯ ได้รับการประเมิน
จากโครงการ CGR ในปี 

2016 ระดับ “ดีเลิศ” 

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2557 และปี 2558 ตามระบบ
การจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู ้
มีส ่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู ่มือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส ่วนเสีย ต้ังแต่ผู ้ถือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า 
คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี 
หลีกเลี่ยงการด�าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
ทุกขั้นตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ใน 
คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ) 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
เชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี  การมีคณะ
กรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการ
ถ่วงดลุอ�านาจ เพือ่ให้การบรหิารงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว 

G4-56
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บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และข้อก�าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และก�าหนด
ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงซึ่งอาจ
เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย

ท�าให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ ตามโครงการ Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับสัญลักษณ์ของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�านวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 91% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้
รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย, สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ด้วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2559 
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) เต็ม 100% เป็นเวลา 
5 ปี ต่อเนื่อง (2555 - 2559)

นโยบายกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
G4-EN29, G4-S07, G4-SO8

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่เป็นสากล โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้อง
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้อง
ไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด 
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระท�าความผิด หรือ
กระท�าการใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากัด และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล 
อาทิเช่น ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด 
G4-EN29, G4-SO7, G4-SO8

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ G4-56

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจ
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง โดยค�านงึถงึสิทธขิอง
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน โดยก�าหนดและ
เปิดเผยแนวทางการส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน เกดิการ
ปฏิบัติตามไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจG4-56 ดังนี้

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบท�าความ
เข้าใจ และปฏิบตัติามจรยิธรรมธรุกจิอย่างเคร่งครดั หากพบว่า
มีการฝ่าฝืนหรอืกระท�าการใดๆ ทีข่ดัต่อจรยิธรรมธรุกจิ บรษิทัฯ 

จะพิจารณาและด�าเนินการตามความเหมาะสม และในกรณี
ที่การกระท�าดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการท�างาน
ด้วยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความ
ผิดตามควรแก่กรณี

• กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีลงนาม
รับทราบจริยธรรมธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง

• ผูบ้รหิารและผูบ้งัคบับญัชา ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัิ
ตามจริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และส่ง
เสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่ก�าหนด

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบรษิทั มหีน้าท่ีทบทวน แก้ไข ปรบัปรงุ คูมื่อจรยิธรรม
ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานสรุปผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการ
ปฏิบัติท่ีอาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีท่ีพบเห็นหรือถูก
กดดัน/บังคับให้กระท�าใดๆ ท่ีเป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ 
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือคณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี

• บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้
ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หาก
กระท�าด้วยเจตนาดี

รางวัล Investors’ Choice 
Award ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2559
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นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ หมายถงึ ทรัพย์สนิทีม่ตีวัตน และไม่มตีวัตน เช่น สงัหารมิทรพัย์ อสงัหารมิทรพัย์ 
เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ  
ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน
ของบรษิทัฯ ไม่ให้เสือ่มเสยี สญูหาย และใช้ทรพัย์สนิของกลุม่บรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และไม่น�าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญและยังมิได ้
เปิดเผยสู่สาธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้านอ่ืนที่กฎหมายก�าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมายโดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทุกชนดิจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเท่านัน้ การส่งเสรมิให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรอืข้อมลูทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานว่าไม่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

ประกาศเจตนารมณ์ และ
ย่ืนเอกสารขอการรับรอง
สถานะการเป ็นสมาชิก
โครงการ Col lect ive 
Action Coalition: CAC
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน G4-SO4, G4-SO5

บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ และย่ืนเอกสาร 
ขอการรบัรองสถานะการเป็นสมาชกิโครงการ Collective Action 
Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อม
ได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยง ในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน 
และก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีก�าหนดส่ือสาร
ให้แก่พนักงานทุกระดับ ต้ังแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่G4-SO4 ตลอดจนมีการวางแผนพัฒนาการรณรงค์เร่ืองการ
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ ในอนาคตตามล�าดับด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่ม
ด�าเนนิการรณรงค์ ส่งเสริมให้บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ในกลุม่บรษัิท
จเีอฟพที ีร่วมปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านทุจรติฯ ของบรษิทัฯ 
ก่อนด�าเนนิการส่งเสรมิให้คูค้่า และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบับรษิทัฯ 
รายอื่นๆ ร่วมปฏิบัติตามโครงการ Collective Action Coalition 
: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
เป็นล�าดับต่อไป

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด�าเนินการหรือ
ยอมรับการทุจริตและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน 
คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน 
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วย
งานทัง้ภายนอกและภายในท่ีเกีย่วข้องกบับรษิทั จเีอฟพที ีจ�ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และจะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้อย่าง
สม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�าหนด
ในการด�าเนนิการเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ 
ระเบยีบ ข้อบงัคบั ของทางบรษิทัฯ และข้อก�าหนดของกฎหมาย”

โดยรายละเอียด ค�านิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง 
และการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการคอร์รัปชัน ปรากฏ
บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.gfpt.co.th) 

ในปี 2559 บรษิทัฯ ไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิคดทีีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้าน
การแข่งขัน การท�าลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า 
เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชันG4-SO5 ตลอดจนไม่มี
ค่าปรบัหรอืการถกูลงโทษทีไ่ม่ใช่การปรับ อันเนือ่งจากการด�าเนนิ
งานไม่สอดคล้องกบักฎหมายหรอืข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง และการ
ละเมิดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด

4.  เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชน
สามารถพึ่งพิง

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) 
ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�าหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดุลยภาพของการด�าเนินงาน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันน�าไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด หรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่อง
ทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จาก
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ   
ทางอีเมล์   : independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร   : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อกรรมการบริษัท 
ทางอีเมล์   : bod@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : กรรมการบริษัท
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ทางอีเมล์   : cg@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ากับดูแล
กจิการ หรอืช่องทางอืน่ใด ทีไ่ด้รบัแจ้งเบาะแส หรอืรบัเร่ืองร้องเรยีนต่างๆ 
จากผูม้ส่ีวนได้เสยี บรษัิทฯ จะท�าการพิจารณาเบ้ืองต้นว่า เรือ่งทีไ่ด้รบัร้อง
เรยีนเข้าข่ายประเภทใด หากเรือ่งทีร้่องเรยีนเกีย่วข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 
และจริยธรรมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน 
จะด�าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแล
กจิการพจิารณาด�าเนนิการ รวบรวมหลกัฐาน สบืค้นข้อมลู และพจิารณา
ตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท�า
ผิด ทุจริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะ
ด�าเนนิการประสาน เสนอเรือ่งให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในรว่มด�าเนิน
การ และน�าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป
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การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคมG4-SO1

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม สรุปได้ดังนี้

1.  ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ

บริษัทฯ เช่ือว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมท่ีดี
ในวันหน้า” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�าคัญของเด็ก
และเยาวชน นอกจากการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่
ปรุงสุกของบริษัทฯ และการมอบทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษา
ให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนือ่ง ดงัเช่น โครงการสนับสนนุไข่เพือ่อาหาร
กลางวัน ส�าหรับโรงเรียนบ้านหมื่นจิต จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตนักเรียนระดับช้ันอนุบาลและประถมศึกษาในพื้นท่ี
ใกล้เคยีง และโครงการสนบัสนนุทุนการศกึษาแก่บตุรพนกังานกลุม่
บริษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานที่ดีอย่าง
ยิง่แล้ว บรษิทัฯ ยงัส่งเสรมิกจิกรรมทางด้านสงัคมท้ังชมุชนโดยรอบ
และชุมชนทีห่่างไกล โดยมุง่เน้นเร่ืองการพฒันาความรูข้องเยาวชน
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ รวมจ�านวน
ทั้งสิ้น 52 กิจกรรมดังเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและ
โรงเรียนต่างๆ รวม 26 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่
เยาวชนด้านต่างๆ เช่น โครงการ " จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน ปั่น
ไปโรงเรียน" - รร.ละมูลรอดศิริ, กิจกรรม "เติมฝัน ปันรัก" - สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สนับสนุนซ่อม
บ�ารุงอาคารโรงเรียนบ้านไม้ขาว จ.ภูเก็ต, สมทบทุนสร้างห้องสุขา
ให้กบันกัเรยีนและสร้างถนนคอนกรตีหน้าอาคารเรยีนใหม่ โรงเรยีน
วัดถ�้าตะโก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  เป็นต้น

2.  สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่สำาคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่น
ชนบท และทุรกันดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ 
และมีนโยบายส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและ
ชมุชนห่างไกล มคีวามเป็นอยูท่ีด่ ีมีการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จงึมกีาร
ด�าเนนิการต่างๆ ผ่านกจิกรรมทีบ่รษิทัฯจัดท�าขึน้เอง และ/หรอื ผ่าน
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน รวมทั้งสิ้น 79 
กิจกรรม  ดังเช่น การจัดกิจกรรมวันรักษ์โลก (โยน EM Ball เพื่อ
เพิ่มออกซิเจนในคลองร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและในชุมชนบริเวณใกล้
เคียงท่ีตั้งโรงงาน), ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการลูกพระดาบส, 
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลอย่างยั่งยืน "ปล่อยเต่าคืนถิ่น 
ถวายภูมนิทร์ ราชนิ ี" ร่วมกบั กอ.รมน.จ.สตูล, โครงการพฒันาเครอื
ข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดย อย. สมุทรปราการ, กิจกรรม
บริจาคโลหิต เป็นต้น

3.   ทำานุบำารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่ส�าคัญซ่ึง
มีอิทธิพลในการก�าหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็น
แบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทย
มีศาสนาเป็นศูนย์รวม และเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความ
ส�าคัญกับการมุ่งม่ันส่งเสริมและท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา ตลอด
จนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมเพื่อสังคมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย และ
ร่วมกิจกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กร
เอกชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 79 กิจกรรม

เช่น กิจกรรมวันเด็ก, เลี้ยงอาหารเด็ก, กิจกรรมวันรักษ์โลก, การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน, การบริจาคผ้าห่มและเสื้อช่วยผู้ประสบภัยหนาวผ่านกองทัพไทย, 
กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา
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5.  เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

จ�านวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า G4-EN1 (ใบ / ปริมาณผลผลิตสินค้า (กิโลกรัม))

จำนวนขยะถุงพลาสติกต�อ
ปร�มาณผลผลิตสินค�า 
ป� 2559 (ใบ/กิโลกรัม)

255925582557

1.34%

0.80%

0.98%

0.98%

ระบบมาตรฐานการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environment

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการควบคมุและป้องกนัมลพษิ และปรบัปรงุระบบ
การจดัการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง จงึได้ก�าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมไว้ ดังนี ้“ลดการใช้ทรพัยากร ปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ G4-EN7

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่ือสาร ให้ความรู้ สนับสนุน
และสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการด�าเนิน
การตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และ
ตามกฎหมายก�าหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 โดยบริษัทฯ 
ตรวจประเมินอิสระด้านการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการสื่อสาร
ถึงการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ท้ังภายในองค์กรและ 
สู่สาธารณชนภายนอก 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะ
ถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่ส�าคัญของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทา
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลกด้วย ดงัเช่น โครงการลดปรมิาณ
ขยะจากถุงพลาสติก ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิ้นเปลืองและปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้
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สัดส่วนการใช้น�้าจากแหล่ง
น�้าต่างๆ และปริมาณการ
ใช้น�้าประปาและน�้าบาดาล 

ประจ�าปี 2559

สัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าแยกตามระบบ ประจ�า

ปี 2559

1.768

ปร�มาณการใช�น้ำ 2559
(ล�านลูกบาศก�เมตร)

2557

1.804

1.801

1.768

2558 2559

ทรัพยากรนำ้า G4-EN3

ทรัพยากรน�้าเป็นส่ิงส�าคัญในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการก�าหนด
ปริมาณการใช้น�้าอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น�้า
เพื่อน�ามาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น�้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ควบคูไ่ปกบัการวจิยัและพฒันาวธิกีาร ระบบ หรอืเทคโนโลยกีารผลติ เพือ่ลดปรมิาณการใช้น�า้ หรอืเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้น�้าให้คุ้มค่ามากที่สุด

โดยในการใช้น�า้เพือ่การผลติและการอปุโภคของบรษิทัฯ มกีารใช้น�า้ทัง้จากน�า้ประปาและน�า้บาดาล 
โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตใช้น�้าบาดาลจากส�านักควบคุมกิจการน�้าบาดาล กรมทรัพยากรน�้าบาดาล 
จ�านวน 3 บ่อ เพ่ือประกอบธรุกจิอตุสาหกรรม ในปริมาณรวมวันละไม่เกนิ 3,360 ลกูบาศก์เมตร สามารถ
แสดงเป็นสัดส่วนการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ ประจ�าปี 2559 ดังนี้ G4-EN3, G4-EN8

พลังงาน G4-EN3

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานมาอย่าง
ต่อเนื่องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเพื่อการวิเคราะห์และวางแผน
การควบคุมการใช้พลังงานขณะเดียวกันยังได้ออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์และกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 
19, 20W ทดแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  36W ในสายการผลิต, การเปลี่ยนเครื่อง EVAPORATIVE 
CONDENSER ที่ใช้ในงานระบบท�าความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของ COMPRESSOR ลดลง การน�าระบบเปิด-ปิดไฟอตัโนมตัมิาใช้ภายในอาคารส�านกังาน การใช้ระบบ
ประชุมทางไกลทางจอภาพ (หรือ VDO Conference) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย  
รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 61.48 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.84 จากปี
ก่อน โดยร้อยละ 71 ใช้ในการท�าความเย็น และร้อยละ 17 ใช้ในการกระบวนผลิตG4-EN3

ปริมาณการใช้น�้า (ล้านลูกบาศก์เมตร)

61.48

ปร�มาณการใช�พลังงานไฟฟ�า 
ป� 2559 (ล�านกิโลวัตต�/ป�)

57.80

58.65

61.48

2557* 2558* 2559

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ปี)

น้ำบาดาล

น้ำประปา

20%

80%

6%

5%

1%

71%

17%

ทำความเย็น

ปรับอากาศ
สำนักงาน

แสงสว�าง

การผลิต

อื่นๆ

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2557 และปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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การอนุรักษ์พลังงาน G4-EN6, G4-EN7

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประโยชน์สูงสุด โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของการด�าเนินงานบริษัทฯ ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับธุรกิจ ก�าหนดแผน
เป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และส่ือสาร
ให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยถือว่าการ
อนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคน ที่ต้องร่วมกันก�าหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะท�างาน
ด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากร
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม เพือ่ปรบัปรงุพฒันางานด้านการจดัการพลังงาน และให้มี
การทบทวน  ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนด�าเนินงานด้าน
พลังงานเป็นประจ�าทุกปี

โดยในปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิโครงการลดความดัน
สารท�าความเยน็ โดยการเปลีย่น PVC Cooling Tower ทีเ่กดิตะกรนั
อดุตนั เนือ่งจากการใช้งานมานาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการระบาย
ความร้อนของอุณหภูมิน�้ายาแอมโมเนียและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างานของ compressor ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าลงได้จริงประมาณ 5% ต่อปี ของเครื่องจักรที่ด�าเนิน
การเปลี่ยน PVC Cooling Tower ซึ่งเป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์
พลังงานตามแผนที่ก�าหนดไว้

การจัดการมลพิษและของเสีย

มลพิษทางอากาศ

บรษิทัฯ มรีะบบก�าจดัมลพษิก่อนปล่อยออกสูภ่ายนอกโรงงาน
และมกีารตดิตามเฝ้าระวงัผลการตรวจวดัค่าทีป่ล่อยออกสูภ่ายนอก
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยผูท้ีร่บัอนญุาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะท�าการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2559 ผล
การตรวจวัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น 
ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และ
ค่าความทบึแสงของทุกสายงาน พบว่ามปีรมิาณต�า่กว่าค่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายก�าหนดไว้ทั้งหมด

ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ  
ณ จุดการตรวจสอบต่างๆ G4-EN21

ผลทดสอบ ค่ามาตรฐาน

ปริมาณฝุ่น (mg/m3) 2.674 – 296.781 320.00

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) <1.335 – 2.050 60.00

ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm) <3.167 – 38.592 200.00

คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm) 0.709 – 581.57 690.00

ค่าความทึบแสง (%) 6.8 – 7.4 10.00

มลพิษทางนำ้า G4-EN10, G4-EN22

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก�าหนด รวมถึงมีเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการบ�าบัดน�้าเสีย และมี
การติดตามและวัดผลคุณภาพน�้าท้ิงก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก  
เพื่อให้ได้คุณภาพน�้าท้ิงท่ีเป็นไปตามกฎหมายก�าหนดและไม่ส่ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญ
กับการน�าน�้าเสียท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
โดยปริมาณน�้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภค
บริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งระบบบ�าบัด 
น�า้เสียท่ีบรษิทัฯ มีอยูมี่ความสามารถรองรบัน�า้เสยีทีเ่กดิขึน้ต่อวนัได้
ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริมาณน�้าทิ้งที่ผ่านการบ�าบัด
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้าทิ้งจะถูกปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 
3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน และปริมาณน�้าทิ้งที่น�ากลับมาใช้ใหม่
เฉลี่ย 300-500 ลูกบาศก์เมตร / วัน G4-EN10
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มลพิษทางเสียง 

บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพื่อวัดระดับ
ความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อย
ออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ด�าเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยในปี 2559 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับ
เสียงรบกวนพบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดไว้ทั้งหมด

ของเสีย G4-EN23, G4-EN24, G4-EN29, G4-EN34

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่
กฎหมายก�าหนด และมรีะบบป้องกนัการปนเป้ือนสิง่แวดล้อมตัง้แต่
การจัดเกบ็ การขนส่ง และการก�าจดั อกีทัง้มรีะบบบรหิารจดัการของ
เสยีอนัตราย การคดัแยกของเสยีในแต่ละประเภท ซึง่รวมถงึการจดั
ท�าระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปก�าจัดโดยผู้ที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ

• ขยะอันตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, 
ภาชนะปนเปื้อน และน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก�าจัดกับบริษัท
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายG4-EN23

• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก 
และเศษสแตนเลส ส่งก�าจัดกับบริษัทท่ีได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย เพื่อน�าไปรีไซเคิลG4-EN23

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย
ในเรื่องการปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรับจาก
การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
G4-EN24, G4-EN29, G4-EN34

สรุปปริมาณน�้าหนักรวมของขยะ สิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย  
และที่ไม่อันตราย ส�าหรับปี 2559G4-EN23

รายการ ปริมาณ (ตัน)

กากแป้ง, แป้งเสื่อม 329

เศษเหล็ก 25

เศษสแตนเลส 9

เศษวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ 472

ถุงพลาสติกใช้แล้ว (ใส่เศษไก่ ) 999

น้�ามันพืชเก่า 484

กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน้�าเสีย 17,722

น้�ามันหล่อลื่นพร้อมภาชนะบรรจุ 11

Lab Waste 0.60

ภาชนะปนเปื้อน 4

หลอดไฟเสื่อมสภาพ  0.41

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน

 ระดับความดังเสียง 
เฉลี่ย 24 ชม.  

(Leq)

ค่ามาตรฐาน ระดับเสียงรบกวน 
(dBA)

ค่ามาตรฐาน

บริเวณหน้าโรงงาน 66.4 70.0 8.8 10.0

บริเวณหลังโรงงาน 65.9 70.0 8.1 10.0

ทุกจุดตรวจวัด
มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
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GRI Content Index for ‘In accordance’ - Comprehensive

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Standard Disclosure Pg.

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 Chairman’s message 6

G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities. 13

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Name of the organization. 9

G4-4 Primary brands, products, and/or services. 9

G4-5 Location of organization’s headquarters. 9

G4-6 Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major 
operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report. 9

G4-7 Nature of ownership and legal form. 9

G4-8 Markets served (types of customers breakdown) 20-21

G4-9 Scale of the organization (Total number of employees/ Total number of operations/ Net sales / Total 
capitalization broken down in terms of debt and equity / Quantity of products or services provided) 9

G4-10 Report by employment contract / gender / region / employment type and gender etc. 34

G4-11 The percentage of total employees covered by collective bargaining agreements. 34

G4-12 Describe the organization’s supply chain 9

G4-13 Significant changes during the reporting period (size, structure, or ownership.) 11

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization 13

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other initiatives to 
which the organization subscribes or which it endorses. 21

G4-16 List memberships of associations and national or international advocacy organizations in which the 
organization 21

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 List all entities included in the organization’s consolidated financial statements or equivalent 
documents 11

G4-18 Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries / how the organization 
has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content 14-15, 24-25

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content. 15-25
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G4-20
For each material aspect report the boundary within the organization (aspect is material within the 
organization, aspect is material for all entities within the organization and any limitations regarding the 
aspect boundary within the organization

15-25

G4-21

Report the Aspect Boundary outside the organization (identify the entities, groups of entities or 
elements for which the Aspect is material/ describe the geographical location where the Aspect is 
material for the entities identified/ any specific limitation regarding the Aspect Boundary outside the 
organization

15-25

G4-22 Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the reasons for 
such restatements. No restatements

G4-23 Report significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries.
No significant 
changes from 

previous reported

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization. 15-17

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 14-15

G4-26 The organization’s approach to stakeholder engagement (frequency by type and by stakeholder group, 
an indication was undertaken specifically as part of the report preparation process. 15

G4-27 Key topics and concerns of stakeholder engagement, and how the organization has responded 15-25

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period (fiscal or calendar year) 5

G4-29 Date of most recent previous report 5

G4-30 Reporting cycle (annual / biennial). 5

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the report or its contents. 5

G4-32 Report the GRI Content Index for the chosen option 5

G4-33 Report the scope and basis of any external assurance provided and report the senior executives are 
involved in seeking assurance for the organization’s sustainability report 5

GOVERNANCE

G4-34 The governance structure/ any committees responsible for decision-making on economic, 
environmental and social impacts. 14

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as codes of 
conduct and codes of ethics.

39-42
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Standard Disclosure Pg.

Aspect: Economic Performance

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed (Revenues/ Operating costs/ Employee wages and 
benefits / Payments to providers of capital/ Payments to government/ Community investments) 20-21

G4-EC2 Risks and Opportunities posed by climate change (financial implication/methods to manage) 13

G4-EC4 Financial assistance received from government (tax relief and tax credits/ research and development 
grants/ Awards / Financial assistance from Export Credit Agencies (ECAs)) 22

Aspect: Energy

G4-EN1 Materials used by weight or volume 44

G4-EN3 Energy consumption (electricity, heating, cooling, steam vs. standards/ methodologies/ assumptions 
used) 45

G4-EN6 Reduction of energy consumption 46

G4-EN7 Reduction in energy requirement of product 44, 46

Aspect: Water

G4-EN8 Total water withdrawal by source 45

G4-EN10 % + volume of water recycled and reused 46

Aspect: Emissions

G4-EN21 Report the amount of significant air emissions, in kilograms or multiples for each of NOX, SOX and 
others/ standards / source 46

Aspect: Effluents and Waste

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 46

G4-EN23 Total weight of waste by type (hazardous and non-hazardous) and disposal method 47

G4-EN24 Report the total number and total volume of recorded significant spills. (location / volume / type (oil, fuel, 
wastes, chemicals) / impacts 47

Aspect: Compliance

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with 
environmental laws and regulations 40, 47

Aspect: Environmental Grievance Mechanisms

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms 47
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CATEGORY: SOCIAL

Aspect: Employment

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region 18

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 34

Aspect: Occupational Health and Safety

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of 
work-related fatalities, by region and by gender 37

Aspect: Training and Education

G4-LA9 Average hours of training per year per employee 18, 39

G4-LA10
Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of 
employees and assist them in managing career endings

18, 39

Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria 33

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and actions taken 33

Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal grievance 
mechanisms 33

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

Aspect: Non-discrimination

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken 33

Aspect: Child Labor

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures 
taken to contribute to the effective abolition of child labor 33

Aspect: Forced or Compulsory Labor

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, 
and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or compulsory labor 33

Aspect: Assessment

G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact 
assessments 33

Aspect: Supplier Human Rights Assessment

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

33
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SUB-CATEGORY: SOCIETY

Aspect: Local Communities

G4-SO1
Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, 
and development Programs : Report the local community development programs based on local 
communities’ needs

19, 43

Aspect: Anti-corruption

G4-SO3
Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the significant 
risks Identified : B Report the significant risks related to corruption identified through the risk assessment

13

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 42

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 42

G4-SO7
Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices  
and their outcomes

40

Aspect: Compliance

G4-SO8
Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with 
laws and regulations

40

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

Aspect: Product and Service Labeling

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 32





54 GFPT SUSTAINABILITY REPORT 2016


