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OVERVIEW
เกี่ยวกับรายงานฉบั
บนี้
G4-18

จากการด�ำเนินการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility Report
(CSR Report) บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�ำปี 2557G4-29 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการ
พัฒนาสูก่ ารจัดท�ำรายงานแห่งความยัง่ ยืนหรือ Sustainability Report ขึน้ เป็นครัง้ แรกโดยอ้างอิงแนวทางการ
จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4G4-32, G4-33
ตามดัชนีชี้วัด (GRI Content Index) ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในส่วนท้ายรายงานฉบับนี้ โดยมีขอบเขตข้อมูลการ
รายงานเป็นรายปีG4-30 ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558G4-28 เพื่อ
น�ำเสนอข้อมูลการด�ำเนินงานของบริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) อย่างมีความรับผิดชอบครอบคลุมทัง้ ทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม รายงานแห่งความยั่งยืนฉบับนี้ จะน�ำเสนอเฉพาะข้อมูลของบริษัทฯ เพียงเท่านั้น เนื้อหา
ทั้งหมดยังไม่ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัท และอาจยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามมาตรฐาน GRI นัก เนื่องจากการ
ปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย และการด�ำเนินการตามดัชนีชี้วัดบางประเภทจะต้องใช้ระยะ
เวลาในการพัฒนาจัดท�ำ และการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ บริษทั ฯ จะยังคงด�ำเนินการอย่างมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นต่อไป

รายงานฉบับนีเ้ ผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์บริษทั www.gfpt.co.th เมนู “การก�ำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “รายงานแห่งความยัง่ ยืน” หรือสามารถติดต่อข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-4738000 โทรสาร 02-4738398 อีเมล์ ir@gfpt.co.thG4-31
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MESSAGE
FROM CHAIRMAN
สารจากประธานกรรมการบริ
ษัท
G4-1, G4-33

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด
(มหาชน) มีความยินดีที่จะน�ำเสนอรายงานความยั่งยืนฉบับแรกนี้ G4-33
เพือ่ แสดงถึงความมุง่ มัน่ ในพันธสัญญาของบริษทั ฯ ทีจ่ ะด�ำเนินงาน พัฒนา
กิจการ บนพื้นฐานของการด�ำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ มี คี วามรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมทัง้ ทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะ
สัน้ และระยะยาว สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ อย่างยัง่ ยืนให้แก่องค์กรได้ในทีส่ ดุ

โดยในปี 2558 ประเทศไทยและอีกหลายประเทศในคาบมหาสมุทร
แปซิฟกิ อาจต้องประสบสภาวะปัญหาภัยแล้ง จากปรากฏการณ์ “เอลนีโญ”
ในระดับขัน้ รุนแรงและมีแนวโน้มความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะต้องเผชิญกับสภาวะ
ปัญหาดังกล่าวไปจนถึงปี 2559 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การบริหาร
จัดการเรื่องน�้ำ จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการวางแผนเรื่องการ
ใช้น�้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งเรื่องน�้ำขาด น�้ำเกิน ฯลฯ
รวมถึงการบริหารจัดการ การวางแผนใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่า เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การจัดการบ�ำบัดน�้ำเสียและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำมาบูรณา
การรวมเข้าอยู่ในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ (CSR in process) และกิจกรรม
การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม (CSR after process) สร้าง
จิตส�ำนึกให้เยาวชนและชุมชนแวดล้อมร่วมกันอนุรักษ์น�้ำ รักษาสภาพ
แวดล้อม สร้างความเข้มแข็งแก่สังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทุ ก ขั้ น ตอน ทุ ก กระบวนการ
ด�ำเนินงานได้มีการพัฒนาในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับองค์กรเข้าเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจปกติ ดังนโยบาย
ธุรกิจที่องค์กรก�ำหนดไว้คือ “เป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
สินค้าปศุสตั ว์และเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทัง้ ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม”
ส�ำหรับแผนการพัฒนาความยั่งยืนนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ก่อเกิดผลประโยชน์
ร่วมกัน เป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจขององค์กรและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึงผู้ด�ำรงสถานะเจ้าของกิจการทุกท่าน, บุคลากรผู้
มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนกิจการทุกภาคส่วน, ลูกค้าผู้ท�ำธุรกิจกับกิจการ,
คู่ค้าผู้เป็นพันธมิตรร่วมการด�ำเนินธุรกิจกับกิจการตลอดไปจนถึง ชุมชน
สังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ล้วนเป็นองค์ประกอบในการด�ำรงสถานะ
ของกิจการให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไป

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริษัท
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ABOUT GFPT
เกี่ยวกับบริษัท

มี โ รงงานเพี ย งแห่ ง เดี ย วที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ประเทศไทยG4-6

บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน)G4-3 เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี
2524 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ใน
ปี 2537 มีที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 312 ถนนพระราม
ที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯG4-5 ปัจจุบันมีทุน
จดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และมีทุนเรียกช�ำระแล้ว
1,253,821,000 บาทG4-9 ประกอบด้วยโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 80 และผู้ถือหุ้นสัญชาติ
ต่างด้าวน้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์อัตราส่วนผู้ถือ
หุ้นต่างด้าวที่กฎหมายก�ำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้วG4-7 ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานใน
ความดูแลจ�ำนวน 4,703 คนG4-9 มีพนักงานทัง้ กลุม่ บริษทั จ�ำนวน
10,580 คน สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในปี 2558 ถึง 16,466
ล้านบาทG4-9 ด้วยการด�ำเนินธุรกิจหลัก คือ การช�ำแหละและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ มีผลิตภัณฑ์หลักG4-4 ได้แก่ ชิ้นส่วน
ไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จาก
การช�ำแหละไก่ จ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ
และของลูกค้าซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2558
บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000
ตันต่อปี และมีก�ำลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 32,000 ตันต่อปีG4-9

ด้วยประสบการณ์การด�ำเนินธุรกิจผลิตไก่เนื้อตลอดระยะ
เวลามากกว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย
จ�ำนวน 5 บริษัท และมีการร่วมทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 2 บริษัท
รวมเรียกชื่อ “กลุ่มบริษัท GFPT” ซึ่งมีการประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการเกษตร มีขอบเขตของการด�ำเนินธุรกิจครอบคลุม
ตัง้ แต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลีย้ งไก่ปยู่ า่ พันธุ์ สาย
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สาย
ธุรกิจจ�ำหน่ายลูกไก่ สายธุรกิจช�ำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป รวมเป็นลักษณะธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้ำสู่ปลาย
น�้ำ (Fully Vertical Integrated Chicken Production)โดยมีการ
ร่วมกันก�ำหนดนโยบายธุรกิจ ในการเป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรม
การผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร
เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถใน
การตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมG4-12
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GROUP
STRUCTURE
โครงสร้
โครงสร้G4-13,
าางกลุ
งกลุ
่ม่มธุธุรรกิกิจจ
G4-17

GFPT Public Company Limited

บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)

98.06%

KT

บมจ. กรุงไทยอาหาร

99.99%

GP

49.00%

บจ. จ�พ� บร�ดดิ�ง

McKey
บจ. แมคคีย ฟ�ด เซอรว�สเซส
(ประเทศไทย)

51.00%
99.99%

99.99%

FKT

บจ. ฟารมกรุงไทย

MKS

บจ. เอ็ม.เค.เอส. ฟารม

99.99%

Keystone Foods Inc.

49.00%

GFN

บจ. จ�เอฟพ�ที นิชิเร
(ประเทศไทย)

51.00%

GFF

บจ. จ�เอฟ ฟ�ดส

Nichirei Foods Inc.

หมายเหตุ * ข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฎดังรายละเอียดในแบบ 56-1 ประจ�ำปี 2558 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และ “นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 10” และปรากฎในรายงานประจ�ำปี 2558 หัวข้อ “ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม” และ “การประกอบธุรกิจ”
** ข้อมูลเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ปรากฎดังรายละเอียดในแบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี 2558 หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ”G4-13
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน G4-17
บริษัท จีเอฟพีที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ผลการดำ�เนินงานรวม

2556

2557

2558

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

16,692

17,829

16,466

รายได้รวม (ล้านบาท)

17,004

18,075

16,701

กำ�ไรขั้นต้น (ล้านบาท)

2,241

2,493

2,003

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

1,716

1,901

1,317

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,516

1,780

1,195

กำ�ไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

1.21

1.42

0.95

ฐานะการเงินรวม

2556

2557

2558

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท)

4,646

4,468

4,809

13,022

13,737

14,976

หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)

5,088

2,339

2,953

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

5,646

5,004

5,533

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

7,376

8,733

9,443

อัตราส่วนทางการเงิน

2556

2557

2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.91

1.91

1.63

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

13.43

13.98

12.17

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

11.61

13.30

8.32

0.77

0.57

0.59

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย G4-EC1
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)

20,000

2,000
16,692

17,829

1,780

16,466

15,000

1,516

1,500

1,195

10,000

1,000

5,000

500

0

2556

2557

0

2558

2556

2557

2558

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย G4-8
2556
รายได้แต่ละสายธุรกิจของกลุ่มบริษัท

รายได้

(ล้านบาท)

2557
%

รายได้

(ล้านบาท)

2558
%

รายได้

%

(ล้านบาท)

ชำ�แหละไก่และแปรรูป

7,035.44

42.15

7,196.20

40.36

6,648.59

40.38

อาหารสัตว์

4,811.39

28.82

4,886.72

27.41

4,457.61

27.07

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจำ�หน่ายลูกไก่

4,004.94

23.99

4,840.26

27.15

4,507.21

27.37

840.69

5.04

905.50

5.08

853.10

5.18

16,692.46

100.00

17,828.68

100.00

16,466.51

100.00

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
รวม

ไม่เพียงการด�ำเนินการภายในกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที เท่านั้น บริษัทฯ
ยั ง ได้ มี โ อกาสเข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มในการเป็ น สมาชิ ก “สมาคมผู ้ ผ ลิ ต ไก่ เ พื่ อ
การส่งออก”ผู้ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการผู้ผลิตไก่เนื้อแบบ
ครบวงจร และผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่เพื่อส่งออก โดย
สมาคมฯ จะให้การสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร สถิติทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงคุณภาพ
ไก่เนื้อ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการ
กระบวนการผลิตต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานในการส่งออก
รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการเฝ้าระวังและแนวทางการ

ป้องกันโรคระบาด รวมถึงท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนที่มีศักยภาพในการเจรจา
ข้อตกลง แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับสมาชิกสมาคมฯ
สามารถช่วยประสานความสามัคคีแก่เหล่าสมาชิกได้ ซึง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นการ
ช่วยส่งเสริมรายได้อตุ สาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่ ช่วยกระตุน้ ภาค
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศให้มีความมั่นคงขึ้นช่วยพัฒนาคุณภาพ
สังคมทั้งในเรื่องการจ้างงานและคุณภาพชีวิตจากสินค้าบริโภคที่มีคุณค่า
รวมถึงช่วยในเรื่องการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดี
ยิ่งขึ้น นับเป็นความภาคภูมิใจให้บริษัทฯ อย่างหนึ่งด้วย G4-15, G4-16
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ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)

เงินปันผล (ล้านบาท)
600

200

186

502

500

150

439

400

145
123

300

100

200
50

100
0

0

2556

2557

0

2558

2556

2557

2558

ภาษีเงินได้และก�ำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน (ล้านบาท)
2556

2557

2558

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ – งบการเงินรวม

0.299

(42.001)

(19.580)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ – งบการเงินเฉพาะกิจการ

(9.211)

44.884

(72.711)

กำ�ไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน – งบการเงินเฉพาะกิจการ G4-EC4

666.419

556.327

54.146
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน G4-EC4 โดย
1) ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ส�ำคัญจากการลงทุน ดังนี้
บริษัท / กิจการ

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด

บมจ. จีเอฟพีที

สมุทรปราการ

1699(3)/2547
1329(2)/2552
1051(3)/2553

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่
ผลิตไก่ชำ�แหละ
ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่

2550 - 2558
2554 - 2562
2554 - 2562

บมจ. กรุงไทยอาหาร

ชลบุรี

1429(2)/2546
1850(2)/2548
1173(2)/2553

ผลิตไข่ไก่เชื้อ
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

2549 - 2557
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
2106(2)/2553
2107(2)/2553
1022(2)/2555

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
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. ฟาร์มกรุงไทย

ชลบุรี

1187(2)/2553
1591(2)/2553

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564

บจก. จีพี บรีดดิ้ง

ชลบุรี

1932(2)/2548
1233(2)/2557

ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์

2549 - 2557
2557 - 2565

สมุทรปราการ

2109(3)/อ./2553

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อไก่

2553 - 2559

ชลบุรี

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

ไก่ชำ�แหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

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

จังหวัด

บัตรส่งเสริมเลขที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

ปีที่เริ่มต้น - ปีที่สิ้นสุด

สมุทรปราการ

1106/2541

ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์

2541 - 2559
(ต่ออายุทุก 2 ปี)

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
บจก. จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย)

2) ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า ดังนี้
บริษัท / กิจการ
บจก. แมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
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THE PLANNING PROCESS
FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
กระบวนการวางแผนการพั
ฒนาความยั่งยืน
G4-18 G4-34, G4-56
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กระบวนการวางแผนการพัฒนาความยัง่ ยืน เริม่ จากการพิจารณากรอบนโยบายธุรกิจทีม่ อี ยูเ่ ดิม พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารงาน ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ได้ร่วมกันก�ำหนดขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติพันธกิจหน้าที่ ให้บรรลุสู่เป้าหมาย ดังวิสัยทัศน์ที่องค์กรก�ำหนดไว้ประกอบกับแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ที่ค�ำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังจากปัจจัยแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียองค์กรทุกประเภท พร้อมเฝ้าระวัง ควบคุมสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้วย
การบริหารความเสี่ยงองค์กร เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน อันจะน�ำไปสู่กระบวนการด�ำเนินการสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด โดยตลอดกระบวนการวางแผน
การพัฒนาความยั่งยืนนี้ ด�ำเนินการภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียด
ปรากฎในแบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี 2558 หัวข้อการจัดการ และการก�ำกับดูแลกิจการG4-34

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจดังนี้ G4-56

4. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ : ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

วิสัยทัศน์

กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความ
เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ สร้างความมัน่ คงระยะยาวด้วยการให้ความมัน่ ใจ
ในคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

"จีเอฟพีที เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมการผลิต
เนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก"

5. ความพึงพอใจสูงสุด : ใส่ ใ จในความต้ อ งการของลู ก ค้ า เพื่ อ ความ
พึงพอใจสูงสุด
กลยุทธ์: ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ควบคู่การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

พันธกิจและกลยุทธ์

6. พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน : สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งพั น ธมิ ต รใน
ระยะยาว
กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้
วางใจ เน้นการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

พันธกิจ 7 ประการที่สร้างขึ้น จากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความ
เป็นเลิศด้านการผลิตอาหาร โดยมีการก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อการด�ำเนินงาน
ให้บรรุลภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้
1. คุณภาพอาหาร : ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้น
ตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7. สังคมและสิ่งแวดล้อม : สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รักษาดุลยภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อันน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

2. ความปลอดภัยอาหาร : เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
กลยุทธ์: เต็ ม เปี ่ ย มด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ
ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัยก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

นโยบายธุรกิจ

3. นวัตกรรมอาหาร : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจในการเป็นผู้น�ำ
ของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และ
เกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อมน�ำเข้าเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
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RISK
MANAGEMENT
การบริG4-2,หารความเสี
่ยงองค์กร
G4-14, G4-EC2, G4-SO3

เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถ
มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรได้ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึง
ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานสามารถรับมือ
ต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ และ/หรือสามารถ
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรและต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกรูปแบบเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
ตามกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งของ COSO ERM
Framework โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และได้ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงาน ในฐานะ
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการประเมิน
ความเสีย่ ง (Risk Assessment) ประกอบตัวชีว้ ดั ด้านความ
เสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อก�ำกับดูแลและบริหาร
ความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของตนเสมอ โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะคอยติดตาม ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กรและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อด�ำเนินการ
สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง
และความเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในต่อไป
โดยมีการแบ่งปัจจัยความเสี่ยง ออกเป็น 2 ส่วน คือ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในองค์กร และความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.4 ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
เรื่องความปลอดภัยของอาหาร

1. ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร
1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

ปั จ จุ บั น ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งความสด สะอาด
ปลอดภัย ของสินค้าเนื้อไก่และสินค้าปรุงสุกมากขึ้น ดังนั้นการด�ำเนิน
งานของบริษทั ฯ อาจได้รบั ผลกระทบ หากความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคต่อ
คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความ
เสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการ
แปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง หรือระบบการจัดเก็บสินค้า จนถึงผู้
บริโภค ดังนั้น บริษัทฯ จ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้มีกระบวนการท�ำงาน
ทีม่ นั่ ใจได้วา่ ผูบ้ ริโภคสินค้าของบริษทั ฯ จะได้บริโภคสินค้าทีม่ คี วามสด
สะอาด และปลอดภัย

ธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ เป็นธุรกิจทีใ่ ช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์
ทีเ่ หนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท�ำ ให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินได้
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ มีนโยบายทีถ่ อื ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง เรือ่ งการรักษาสภาพ
คล่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนพัฒนาโครงการ ที่มีความเสี่ยงในระดับ
ยอมรับได้ โดยมีความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับสูง นอกจาก
นี้การเตรียมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการไว้ดว้ ยแล้วเช่นกัน อันจะน�ำมาซึง่ ความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้มสี ภาพคล่องอย่างเพียงพอ เมือ่ เกิดเหตุการณ์เหนือความคาด
หมายอย่างรุนแรง

การบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ ง บริษทั ฯ ได้นำ� เทคโนโลยีสมัย
ใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ระบบการผลิตได้มาตรฐาน
สากล พร้อมทัง้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทงั้ ระบบ ในกรณีทตี่ รวจ
พบสิ่งผิดปกติในระหว่างการด�ำเนินการ ดังนั้นจึงสามารถรับประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทกุ ขัน้ ตอน อีกทัง้ บริษทั ฯ มี
ระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดบิ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง ตลอดจนการจัด
เก็บสินค้าก่อนถึงผูบ้ ริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทัง้
มีการจัดการให้มกี ารตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืนสินค้า
(Product Recall) ในกรณีทจี่ ำ� เป็นอย่างรวดเร็ว เพือ่ ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค อีกทั้งตอบสนองผู้บริโภคและลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัลใน
การประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP, ISO
9001:2000 ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าที่บริษัทฯ
ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด

1.2 ความเสี่ยงด้านการตลาด
การตลาด ถือเป็นหัวใจในการด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ เน้นการสร้างทีมการบริหารจัดการเพื่อบริการลูกค้า
ตั้งแต่ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขายอย่างเป็นระบบ
อันจะน�ำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นอกจากนี้การเปิดช่อง
ทางการตลาดและการขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน�ำมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น การตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (E – Marketing),
Social media ฯลฯ

1.3 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล
การสรรหาคนดี คนเก่ง นัน้ ยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นัน้ ยาก
กว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

1.5 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บริษัทจ�ำนวน 700,221,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.85 ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�ำให้กลุ่มตระกูลศิริมงคล
เกษมสามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็น
เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วน
ใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ งทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั ฯ
ก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายอื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความ
สามารถ ถือเป็นแนวคิดหลักที่จะท�ำให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง
และมุ่งมั่นที่จะน�ำองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน เป็นการปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง (Stakeholders) รวมทั้งจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ
(Entrepreneurial spirit)
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2. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ค�ำชี้แจงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เกี่ยวกับเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ตา่ งๆ รวมถึงใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวัง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใสและ
ยุตธิ รรมโดยทีผ่ มู้ อี ำ� นาจบริหารจัดการธุรกิจนัน้ ๆ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีแ่ ละผลการกระท�ำของตนต่อผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับบริษทั ฯ ทุก
ราย รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชน

2.1 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์
การเกิ ด โรคระบาดในสั ต ว์ ย ่ อ มส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในการ
บริโภค ถึงแม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่
สามารถติดต่อถึงคนได้ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่ระบาดในฟาร์ม
เลี้ยงไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของบริษัทฯ
แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างมีนัยส�ำคัญที่จะ
หลีกเลีย่ งการบริโภคเนือ้ ไก่ได้ และหากโรคระบาดมีความรุนแรงอาจส่ง
ผลกระทบต่อเนือ่ งถึงการค้าขายการส่งออกระหว่างประเทศทีถ่ กู จ�ำกัด
สิทธิ ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง

1.6. ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชันG4-SO3
การทุจริต คอร์รัปชัน นับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญอย่าง
หนึ่ ง ในการใช้ ท รั พ ยากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการพั ฒ นา
บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริต คอร์รัปชัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของ
บริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดมาตรการป้องกัน
และระบบควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอแล้ว แต่ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันนั้นยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้
ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริตควบคู่กับแนวทางการบริหารด้วยความระมัดระวัง พัฒนาการ
เรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุของการทุจริตภายในบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อ
เข้าถึงแนวทางการป้องกัน วิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบัติเมื่อ
เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยหยุดปัญหาการสูญเสียทรัพยากร
ของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์ หรือการรั่วไหลของผลประโยชน์ที่
บริษัทฯ พึงควรได้รับ

บริษัทฯ ได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงไก่ที่ทันสมัย โดยจัดสร้างโรงเรือน
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) เพื่อป้องกัน
เชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้นโยบาย
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
ตามมาตรฐานสากล การบริหารการจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการ
ด�ำเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม อีกทั้งมีมาตรการ
ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องของการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรของ
บริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้ทันสมัย
ตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมินหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด
ตลอดจนการจัดท�ำการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อป้องกัน
การเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน สามารถ
ควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการ
ท�ำงาน การแบ่งแยกหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงานทีช่ ดั เจน ไม่ซบั ซ้อน
จนท�ำให้เกิดปัญหารอยต่อการท�ำงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ในเรื่องจิตส�ำนึกการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออก
ในการปฏิเสธเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วย
งานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง มี ก ารสนั บ สนุ น และประชาสั ม พั น ธ์
ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองและรักษา
ความลับของผู้ร้องเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม
เพื่อเป็นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของ
บริษทั ฯ อย่างจริงจัง มีกระบวนการสืบสวน สอบสวนทีโ่ ปร่งใส น่าเชือ่ ถือ
และมีความยุติธรรม มีการก�ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเข้มงวด
ต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่กระท�ำการทุจริต
คอร์รปั ชัน โดยบริษทั ฯ จะถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
การคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

แม้ ว ่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถลดผลกระทบดั ง กล่ า วลงได้ จ าก
มาตรฐานการผลิต แต่อาจได้รบั ผลกระทบทางอ้อม ซึง่ เป็นผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนือ่ งถึงความสามารถ
ในการก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมานั้น ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่ง
ออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าว
ได้กลับสู่สภาวะปกติ สามารถส่งออก ไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศ
ญี่ปุ่นที่อนุญาตให้น�ำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทั้งไก่สด
แช่แข็งและไก่แปรรูป แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้

18

SUSTAINABILITY REPORT 2015

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ คือธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
สินค้าหลัก ได้แก่ ลูกไก่มชี วี ติ และผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่ โดยราคาของสินค้า
เหล่านี้ ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา
โดยปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วยก�ำลังซือ้ ความเชือ่ มัน่
รวมถึงความต้องการตามฤดูกาล ซึง่ หากปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่า
อุปสงค์ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต�่ำกว่าราคา
คาดการณ์ ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น
ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบ
กับถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย
โดยปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี้ นอกจากความต้องการ
ใช้เพือ่ การผลิตอาหารสัตว์แล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�ำวัตถุดบิ บาง
ประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งก�ำไรใน
ตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่ง
ผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ในด้านอุปทานของวัตถุดิบเหล่า
นี้ มีความผันแปรไปตามสภาวะอากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติ
ทีอ่ าจท�ำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่ สิง่ เหล่านีอ้ ยูเ่ หนือความ
ควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคา
ของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่งหากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นจากที่
บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบท�ำให้บริษัทฯ มีต้นทุน
การผลิตทั้งอาหารสัตว์และเนื้อไก่ที่สูงขึ้น
การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้
มีความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าให้สอดคล้องตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับราคาลูกไก่มีชีวิต
เนื้อไก่ และชิ้นส่วนไก่ ก็อาจจะอยู่เหนือความคาดหมายและการ
ควบคุมของบริษัทฯ ได้

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในช่วงทีผ่ า่ นมา ราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก
ซึง่ ยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคาน�ำ้ มัน
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขนส่งเกิดความผันแปรก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานกลางที่มีความช�ำนาญในการจัดซื้อวัตถุดิบ
เหล่านี้โดยเฉพาะ เพื่อท�ำการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
รวมทัง้ จัดหาแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และสรรหาวัตถุดบิ ให้มปี ริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัด
สร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ในการจัดเก็บวัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการคาดการณ์
ว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ
ยังมีหน่วยงานวิจัยในการจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเท่าเทียม
มาใช้ในการผลิต รวมถึงมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหาร
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
ส�ำหรับราคาอาหารสัตว์นั้น บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาขาย
อาหารสัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้
โดยการขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งนี้อาหาร
สัตว์เป็นสินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�ำหน่าย ท�ำให้การขอ
ปรับราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของ
ราคาวัตถุดิบ

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันเชื้อ
เพลิง ด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อยมีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง
ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่มบริษัท
ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัท สามารถลดระยะทางการขนส่งอาหาร
ไก่จากโรงงานอาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.บางปลากด จ.สมุทรปราการ
ไปยังฟาร์มเลีย้ งไก่ของกลุม่ บริษทั ทีจ่ งั หวัดชลบุรไี ด้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ
สามารถลดต้นทุนการผลิตและการขนส่งได้เป็นอย่างมาก
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2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

2.7 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์จงึ มีความส�ำคัญ โดยต้องเร่งศึกษา
และท�ำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior) ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความต้องการ
(Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุด
การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการ
ส่งออกและการน�ำเข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของการ
ส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อแปลง
เป็นสกุลเงินบาท และในด้านการน�ำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร
สัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
เช่นกัน ประกอบกับบริษทั ฯ ยังมีการน�ำเข้าเครือ่ งจักร วัสดุ และอุปกรณ์
บางส่วนจากต่างประเทศ
การบริหารความเสี่ยง

บริษทั ฯ มีหน่วยงานทีศ่ กึ ษาและติดตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อน�ำ
ผลการศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ
หลากหลายและตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค รวมถึงวางแผนด้าน
การตลาด เพือ่ เสนอเป็นทางเลือกแก่ผบู้ ริโภค ซึง่ ระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้
บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ อีกทั้งสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
ใช้เครื่องมือทางการเงิน โดยมีนโยบายท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่งส�ำหรับรายการค้าที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ เพือ่ คุม้ ครองความเสีย่ งด้านความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังท�ำให้บริษัทฯ ทราบถึง
ต้นทุนการผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก�ำหนดราคาขายมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผล
ก�ำไรตามแผนที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การท�ำสัญญาดังกล่าว
ไม่ได้ประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ใน
อัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างแม่นย�ำขณะที่ท�ำสัญญา

2.6 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึน้ เพราะมีผปู้ ระกอบการในตลาดมาก
ราย แต่ละรายก็เน้นที่จะเพิ่มยอดขายและท�ำก�ำไรให้สูงขึ้น ประกอบ
กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ
ย่ อ มส่ ง ผลให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการเคลื่ อ นย้ า ยทรั พ ยากร เงิ น
ทุน แรงงาน รวมถึงการค้าขายระหว่างประเทศที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้น
ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ มีการน�ำสินค้าจากประเทศที่มี
ต้นทุนการผลิตต�่ำกว่าเข้ามาขายในประเทศ อีกทั้งการเคลื่อนย้าย
ฐานการผลิตไปสูป่ ระเทศทีม่ คี า่ แรงถูก อันจะกระทบต่อรายได้และการ
ด�ำเนินการของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง

2.8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตาม
การเคลื่อนไหวของทิศทางของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ด้วยการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุน
ทางการเงินที่เหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ ขณะนั้น

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คุณภาพ
และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่
ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพียง
พอต่อความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตจากประเทศสมาชิก เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ
มีการกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย พร้อมทั้งพัฒนา
รูปแบบการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหาร
เวลาและลดความเสียหายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
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2.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศG4-EC2

2.9 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ บริษทั ฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ
ส่งออกไปยังหลายประเทศ ปัจจุบันแม้การกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศโดยใช้ระบบก�ำแพงภาษีศลุ กากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบาย
การค้าเสรีโลก แต่ประเทศผูน้ �ำเข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบ
ใหม่ที่ไม่ใช่ภาษีเกิดขึ้น เช่น การก�ำหนดโควต้า การเพิ่มมาตรการด้าน
สุขอนามัย รวมทั้งการก�ำหนดมาตรฐานการน�ำเข้าให้สูงขึ้น การที่จะ
เปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยังประเทศอืน่ อาจไม่สามารถกระท�ำ
ได้ง่าย หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ
มี น โยบายปกป้ อ งอุ ต สาหกรรมการปศุ สั ต ว์ ข องแต่ ล ะประเทศไว้
การเปลี่ยนแปลงปัจจัยดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ยอดขายและความสามารถในการท�ำก�ำไรในอนาคตของบริษทั ฯ ไม่วา่
ทางตรง หรือทางอ้อมอย่างมีนยั ส�ำคัญ อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันน�ำไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบภัยแล้ง น�้ำท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วน
แต่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการควบคุม หรือ
ประเมินรูปแบบ และระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การ
ด� ำ เนิ น การเตรี ย มการรั บ มื อ ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของ
โลกนี้ จึงเป็นการช่วยบรรเทา และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบ
ที่บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนส�ำรองในการด�ำเนินธุรกิจยาม
ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการก�ำหนดผู้ด�ำเนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ด�ำเนินการ
ติ ดตามข้ อ มู ล และสถานการณ์ ส ภาพภู มิ อ ากาศตามฤดู ก าลต่ า งๆ
รายงานต่อคณะผูบ้ ริหารอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ พิจารณาเตรียมการรับมือ
และการปรับปรุงพัฒนาแผนส�ำรองอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ เพือ่ ให้มขี อ้ มูลและข่าวสารทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ อันจะได้
น�ำมาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ
ระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้า เป็นความเสีย่ งที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งการบริหารความเสี่ยง
เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการด�ำเนินงานอาจจะไม่สามารถด�ำเนิน
การได้อย่างครอบคลุม
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STUDY INTO THE
RELATIONSHIP BETWEEN
THE ORGANIZATION AND
THE STAKEHOLDERS
การศึกษาความสั
มพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

ไม่เพียงวิธกี ารก�ำหนดแผนการบริหารความเสีย่ ง ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือช่วย
เตรียมความพร้อมในการควบคุมประสิทธิภาพ มาตราฐานการด�ำเนินงานใน
สถานการณ์ตา่ งๆ แล้ว บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจปกติที่
ค�ำนึงผู้มีส่วนได้เสียองค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ปรากฎดังรายละเอียดในแบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี
ประจ�ำปี 2558 หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย” และค�ำนึงถึงการประสานความต้องการของธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกประเภทขององค์กรเข้าด้วยกันลดมูลเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดปัญหา ไม่สร้างภาระ
ซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้คุณภาพแวดล้อมต่างๆ ดีขึ้น เพื่อการด�ำรง
อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนดังนั้น กระบวนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียจึงเกิดขึ้นและก�ำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ สามารถ
น�ำมาใช้ในการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรได้

2) รวบรวมประเด็นปัญหา ประเด็นความต้องการ และผลกระทบจาก
การด�ำเนินธุรกิจทีส่ ำ� คัญต่างๆ ด้วยการเปิดรับฟังปัญหาและข้อคิด
เห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ เช่น การส�ำรวจความพึงพอใจ, การตอบแบบสอบถาม, การ
จัดกิจกรรมและการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง การจัดการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ประเภทได้
3) น�ำข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังและผลกระทบข้างต้นทัง้ หมด
มาประมวลผล วิเคราะห์เป็นประเด็นส�ำคัญของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่างๆ ที่มีความส�ำคัญต่อบริษัทฯตามล�ำดับ
4) หาแนวทางการตอบสนองต่ อ ประเด็ น ส� ำ คั ญ ตามล� ำ ดั บ การ
วิเคราะห์ข้างต้น พร้อมทั้งการตอบสนองต่อปัจจัยความต้องการ
จากข้อมูลทั้งหมด เท่าที่บริษัทฯ สามารถด�ำเนินการได้ และไม่ก่อ
ให้เกิดภาระต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยกระบวนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ G4-25
1) ระบุประเภทผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุผลกระทบส�ำคัญที่ผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละประเภทได้รับจากบริษัทฯ และที่สามารถสร้างให้กับ
บริษัทฯ จากข้อมูลที่บริษัทฯ ท�ำการบันทึกในช่วงที่ผ่านมา

5) ด�ำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นส�ำคัญและปัจจัย
ความต้องการข้างต้น พร้อมจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยน�ำหลักเกณฑ์ของ G4 มาเป็นตัวชี้วัดด้วย
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RELATIONSHIP BETWEEN
THE ORGANIZATION AND
THE STAKEHOLDERS
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการ
พิจารณาแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน จากนโยบายการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ ลูกค้า,
พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่แข่ง), ชุมชน
และสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้จากการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอ
แนะ ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ (Engagement Approach) เช่น

การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และ
การชี้แจงข้อสงสัย หรือปัญหาต่างๆ ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวม
ถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติในประจ�ำวันเพื่อให้รับ
ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ แล้ว
น�ำมาพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจความต้องการและความ
G4-22, G4-24, G4-26, G4-27
คาดหวังของบริษัทฯ สรุปได้ดังนีG4-19,
้
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ความต้องการ / ความคาดหวัง

ช่องทางการสื่อสาร

ผู้มีส่วนได้เสีย
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1

ลูกค้า
1. การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
2. ช่ อ งทางการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น
3. การพบปะ เยี่ยมเยียนลูกค้าของผู้บริหาร เพื่อ
เข้าถึงทุกปัญหา และสร้างความสัมพันธ์อันดี
อย่างยั่งยืน

2

พนักงาน
1. การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
2. ช่ อ งทางการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น
3. การจัดอบรม พัฒนาความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน
4. การจั ด กิ จ กรรมแรงงานสั ม พั น ธ์ ต ่ า งๆ เช่ น
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย กิจกรรมการ
ซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
5. คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
6. ประกาศค�ำสั่งพนักงานต่างๆ

3

ผู้ถือหุ้น
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
2. การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลกิจการ
3. การเปิดเผยช่องทางติดต่อเลขานุการบริษัท
และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
4. การสื่อสารผ่านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้ได้รับ
อนุญาตแนะน�ำการลงทุนแก่นักลงทุนทั่วไป
จากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เป็นประจ�ำ
5. กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบ Plant
Visit, Local Roadshow, Roadshow ต่าง
ประเทศ, Analyst Meeting และ One on One
Meeting เป็นต้น

1. ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบค่าจ้าง เงินเดือน 1. ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น
1. สินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
2. ผลตอบแทนทางการเงิ น (เงิ น ปั น ผล และ
และสวัสดิการต่างๆ
2. ก�ำหนดราคาด้วยความยุติธรรม
มูลค่าหุ้น)
2. การจั ด การสภาพแวดล้ อ มการท� ำ งานที่ ดี
3. ส่งมอบสินค้าภายในก�ำหนดระยะเวลา
3. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
4. รักษาความพึงพอใจของลูกค้า
5. การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า และผลิตภัณฑ์ 3. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน
4. ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
5. ความน่าเชื่อถือจากประวัติการเกิดข้อพิพาท
แรงงาน
6. การจัดการต่อข้อร้องเรียนและการเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน
1. มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารของสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จาก
แหล่งที่มาก่อนถึงมือลูกค้า
2. ควบคุมต้นทุนสินค้าเพื่อการก�ำหนดราคาเป็น
ไปอย่างยุติธรรม
3. มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวม
ทั้งจัดให้มีระบบการควบคุ มดู แลการปฏิ บัติ
ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตโดยในปี 2558 บริษทั ฯ
ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ได้
ผลความพึงพอใจโดยรวมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์
และบริการงานขาย ของลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศ อยูใ่ นระดับร้อยละ 91 และร้อยละ 93
ตามล�ำดับ และระบุวา่ ยังคงให้มกี ารซือ้ ซ�ำ้ และ
จะแนะน�ำต่อบุคคลอืน่ ให้ซอื้ สินค้าของบริษทั ฯ

ในปี 2558 บริษทั มีพนักงาน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 4,703
คน G4-LA1 ลดลงจากปี 2557 จ�ำนวน 56 คน คิด
เป็นการลดลงร้อยละ 1.18 มีอัตราการเข้า-ออก
พนักงานปี 2558 เฉลีย่ ร้อยละ 3.91 ลดลงร้อยละ
0.87 จากปี 2557 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแล
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เช่น

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการก�ำไรสุทธิ
1,194.92 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุน้ 0.95 บาท
ลดลงร้อยละ 32.85 จากปี 2557 จากการรับรู้
รายได้จากการขายรวมทีล่ ดลง ส่งผลให้อตั ราส่วน
ต้นทุนการผลิตต่อยอดขายสูงขึ้น ซึ่งราคาขาย
ไก่ ที่ ซ บเซา ส่ ง ผลกระทบทั่ ว ทั้ ง อุ ต สาหกรรม
รวมถึงบริษัทร่วมที่มีลักษณะธุรกิจเช่นเดียวกัน
ท�ำให้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมลดลงด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ยังคงมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ท�ำให้ได้รบั การประเมินผลการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีปี 2558 ใน ระดับ “ดีมาก” พร้อม
ด้วยรางวัล SET AWARDS 2015 ประเภทรางวัล
บริษทั จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม
(Best Investor Relation Awards)ในกลุ่มบริษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี มู ล ค่ า หลั ก
ทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000
ล้านบาท จากความมุ่งมั่นด�ำเนินการดังต่อไปนี้

1. เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อพนักงานและ
แรงงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม
2. มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการให้ผล
ตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
3. จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ใน
การปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
4. เปิ ด โอกาสและสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานและ
แรงงานทุกระดับ สามารถแสดงความสามารถ
เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้
5. จัดให้สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี ปลอดภัย
มี ก ารดู แ ลสุ ข อนามั ย ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
การท�ำงานของพนักงานและแรงงานให้ดยี งิ่ ขึน้
6. เคารพในสิ ท ธิ ส ่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานทุ ก 1. ก�ำกับดูแลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล
คน เข้าใจความต้องการพื้นฐานของพนักงาน 2. ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ
และแรงงานเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายใน 3. ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม ด้วยความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
องค์กร เป็นต้น
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4

คู่ค้า

5

ชุมชนและสังคม

1. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับฟังความ 1. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับฟังความ
คิดเห็น
คิดเห็น
2. เปิดเผยนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อคู่ค้า 2. กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ และการพั ฒ นา
ชุมชน
ซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทฯ ให้ชัดเจน
3. ผูบ้ ริหารมีการประชุมร่วมกับคูค่ า้ เพือ่ สร้างความ 3. จัดให้มหี น่วยงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบ
ด�ำเนินการตัง้ แต่การรับเรือ่ งร้องเรียน การจัดหา
สัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน และเพื่อรับทราบปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการรายงานผลตาม
และหารือถึงแนวทางแก้ไขปรับปรุงกับคู่ค้า
ล�ำดับขั้น

6

สิ่งแวดล้อม
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการรับฟังความคิด
เห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ทัง้ ลูกค้า ชุมชน สังคม
แวดล้อม และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
ให้การดูแลควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อม

1. ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การค�ำนึงถึงชุมชนและสังคม 1. ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม
1. ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการด�ำเนินธุรกิจ
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งบริเวณใกล้เคียงและส่วนรวม
2. ก�ำหนดราคาด้วยความยุติธรรม
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และเงื่อนไขการ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการสร้างรายได้ 2. มีการจัดการภายในสถานประกอบการเรือ่ ง ขยะ
แม่น�้ำล�ำคลอง ไม่ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโรค
ให้แก่คนในชุมชน
ช�ำระหนี้อย่างเคร่งครัด ตรงต่อเวลา
3. ที่ พั ก อาศั ย ที่ อ ากาศดี ปลอดโปร่ ง ไม่ มี ก ลิ่ น
4. ให้ความร่วมมือในการป้องกันขจัดปัญหาการ
รบกวน
ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22
ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา อีกทั้งได้ปฏิบัติการรณรงค์
ส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัท
จี เ อฟพี ที ร่ ว มปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า น
ทุจริตฯ นี้ ก่อนด�ำเนินการส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้ที่
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ รายอืน่ ๆร่วมปฏิบตั ติ าม
โครงการ Collective Action Coalition : CAC ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน
เป็นล�ำดับต่อไป
นอกจากนี้ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่
ได้ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากคู ่ ค ้ า หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด ด้วยความ
รับผิดชอบต่อคู่ค้าดังนี้
1. ก�ำกับดูแลกิจการ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล
และปฏิบัติตามหลักจริธรรมธุรกิจ
2. จัดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในด�ำเนินการ
ตรวจสอบและ ควบคุมการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ และความไว้
วางใจทางธุรกิจ พร้อมด้วยร่วมกันหาแนวทาง
การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด มีการ
ก�ำหนดขั้นตอน กระบวนการ และหน่วยงานผู้รับ
ผิดชอบในการจัดการรับเรื่องร้องเรียน การติดตาม
ผล และการรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับขัน้
มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สร้างความ
สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมให้บริษัทฯสามารถเข้า
ถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ข้อมูล สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ด้วยกิจกรรม
ต่างๆ รวมจ�ำนวน 173 กิจกรรม ดังเช่น กิจกรรม
การประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการและ
ผู้น�ำชุมชน ซอยวิลาลัย (ชุมชนด้านหลังโรงงาน
บางพลี)G4-SO1 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา โดย
มีการเชิญท่านรองนายก องค์การบริหารส่วนต�ำบล
บางโฉลง (อบต. บางโฉลง) อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งภายในงาน
มีการเสวนา ชี้แจงข้อสงสัย พูดคุยประเด็นปัญหา
สอบถามถึงข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้ง
ในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ความร่วม
มือในการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน การจัดการ
เรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าว
ฯลฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวนีถ้ อื เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ ง
ที่จัดขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นต้น
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บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความค� ำ นึ ง ถึ ง เรื่ อ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในปี 2558
ที่ผ่านมา บริษัทฯมีการติดตั้งระบบ Air Cooler
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบบ�ำบัดกลิ่นใน
กระบวนการผลิต และด�ำเนินการขยายเพิ่มเครื่อง
ดั ก ไขมั น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การ
บ�ำบัดน�้ำเสียให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการศึกษา ป้องกัน และ
จัดการต่อทุกกระบวนการด�ำเนินธุรกิจที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความส�ำคัญ
ต่อการจัดการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลกระ
ทบทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการติดตามผล การ
ก�ำหนดหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ และการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตามล�ำดับขั้น
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STAKEHOLDER’S
ANALYSIS
การวิเคราะห์ประเด็G4-19,
นส�ำG4-27
คัญของผู้มีส่วนได้เสีย
เมื่อพิจารณาถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆรวมกับความต้องการและความคาดหวังของบริษัทฯ
แล้ว สามารถก�ำหนดเป็นประเด็นส�ำคัญ (Materiality) และประเมินนัยส�ำคัญของแต่ละประเด็น(Prioritization) ทั้งจากบทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสียและบทบาทของบริษัทฯ ได้ดังนี้
สำคัญ
มาก
B2

C1

B1

A1
C3

C9
C7

A2

B3

ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย

C10
C11

C6

C5

C8

C4

C2

สำคัญ
1 เศรษฐกิจ
A1 : ผลประกอบการของบร�ษัทฯ
A2 : เคร�่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
(แรงงาน วัตถุดิบ เคร�่องจักร
ใบประกอบกิจการ)

ผลกระทบตอบร�ษัทฯ
2 สิ�งแวดลอม

สำคัญมาก
3 สังคม

B1 : น้ำทิ�ง และของเสีย
B2 : มลอากาศ
B3 : กลไกการรองทุกขดาน
สิ�งแวดลอม

C1 : คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา
C2 : ชื่อเสียง(ภาพลักษณ)
C3 : การดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
C4 : การตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน
C5 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
C6 : ความหลากหลายและโอกาสแหงความเทาเทียม
C7 : ความมั่นคงตอการดำรงชีว�ต
C8 : ขอพ�พาทแรงงาน
C9 : กลไกการรองทุกขดานสิทธิมนุษยชน
C10 : ชุมชนทองถิ�น (เชน การจัดการผลกระทบที่มีตอชุมชน)
C11 : เศรษฐกิจทองถิ�น

จากผลการวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสี่ยงธุรกิจผนวกกับพันธกิจและกลยุทธ์ที่
องค์กรก�ำหนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่องค์กร
ตั้งไว้และน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมได้
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PROCEDURE FOR
SUSTAINABILITY
กระบวนการด�ำG4-18,
เนินG4-27
การสู่ความยั่งยืน

01

เข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไป
จนถึงผลผลิตปลายทาง และสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริม
ความรู้ในเรื่องการบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดย
ยึดหลักในการด�ำเนินงาน ดังนี้

การผลิตสินค้า

ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจช�ำแหละและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรจากฟาร์ม
สู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพและชีวภาพใน
แต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต
การขนส่งและการจ�ำหน่าย เพื่อให้เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อ
ไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้มีการด�ำเนินงานใน
การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร
ของบริษัทฯ ที่ส�ำคัญ ดังนี้

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตสินค้าอาหารจากเนื้อไก่ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถือเป็นหัวใจส�ำคัญและเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดระยะการด�ำเนินงานกว่า 30 ปี บริษัทฯ
ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูปในหลายมิติ ทั้งการขยายฐานการ
ผลิตสู่ต้นน�้ำเพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร การใช้เครื่องจักรที่
ทันสมัยในกระบวนการผลิตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตเนือ้ ไก่แปรรูป
การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพเพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี
การพัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบการเลีย้ งไก่เนือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้
ได้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ต�่ำลง การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพ
การผลิตเนือ้ ไก่แปรรูปในทุกๆ ขัน้ ตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ตั้งแต่จากแหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความ
มัน่ ใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนือ้ ไก่ของบริษทั ฯ ในทุกกระบวนการผลิต
การพัฒนาของบริษทั ฯ ทีผ่ า่ นมานัน้ มุง่ เน้นการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้า
และผูบ้ ริโภค ว่าสินค้าเนือ้ ไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพดี มีความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบควบคุมคุณภาพจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค

อาห
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ชำแหละและแปรรูป

ี้ยงไก

ระบบควบคุม
คุณภาพ
จากฟารม
สูผูบร�โภค

มเล

ในฐานะผูน้ ำ� ธุรกิจกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้าปศุสตั ว์
และเกษตรอย่างครบวงจร จีเอฟพีทจี งึ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการควบคุม
คุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ “คุณภาพ
และความปลอดภัยทางด้านอาหาร” เป็นพื้นฐานส�ำคัญยิ่งของการด�ำเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการ

ฟาร

ารส
ัตว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (Environmental
Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการ
สัตว์บก” เพื่อท�ำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์วางมาตรการป้องกันโรค
ก�ำหนดและควบคุมการใช้ยาวัคซีนและเคมีภัณฑ์ระหว่างการเลี้ยงไก่เนื้อ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลโดยมีทีมสัตวแพทย์ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ รวม
ถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

โรงงานผลิตอาหารสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์ของ
บริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อท�ำหน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้
ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะ
สม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้เป็น
ไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการอาหาร
สัตว์ของบริษทั ฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง และมีความแม่นย�ำและได้ผา่ นการ
รับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 (General
requirements for the competence of testing and calibration laboratories)
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงสาธารณสุข

เทคโนโลยีโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ
ควบคุมด้วยระบบการให้อาหาร
และนํ้ า อั ต โนมั ติ มี ร ะบบการ
ระบายอากาศและสามารถป้องกัน
สัตว์พาหะน�ำโรคต่างๆ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร
GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 22000

Environmental Enrichment
Bales activity

ISO/IEC 17025 : ข้อกำ�หนดทั่วไปว่า
ด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบ

Pecking object

Perching activity

ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มี
ความทันสมัย ถูกต้อง และมีความแม่นย�ำ
และได้ผ่านการรับรองความสามารถตาม
มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ISO 17025
จากกรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร กระทรวง
สาธารณสุข

2”

Environmental Enrichment ในการเลี้ยงไก่ คือการเสริมสร้างสวัสดิภาพ
สัตว์ให้กับไก่ โดยการเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี เสริมอุปกรณ์เพื่อให้ไก่แสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตว์ เช่น จัดหากองฟางหรือ
หญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน หรือจิกก้อนฟาง เพือ่ สร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุน้ ความ
แข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด และความกลัวในไก่ได้

ฟาร์มเลี้ยงไก่
ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เนื้อแบบครบ
วงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิตเป็นทรัพย์สินที่มีความส�ำคัญอย่างมาก ไก่เนื้อ
ของบริษทั ฯ ได้รบั อาหารทีด่ มี โี ภชนาการ มีนำ�้ อย่างเพียงพอ ได้รบั การดูแล

ประกันคุณภาพและความปลอดภัย

1

ไกเนื้อ

ตรวจสอบสุขภาพ

2

ไกสด

ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเปอน

3

ชิ�นสวนไก

ตรวจสอบอุณหภูมิ

4

ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป
ตรวจสอบสี

29

5

บรรจ�ภัณฑ

ตรวจสอบโลหะ

6

บรรจ�กลอง

ตรวจสอบบรรจ�ภัณฑ
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ซึง่ รางวัลแห่งความส�ำเร็จทัง้ หมดนีไ้ ด้แสดงถึงการพัฒนาและการรักษา
มาตรฐาน ท�ำให้เกิดการไว้วางใจจากลูกค้า และผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
โรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่มคี วามส�ำคัญมากเนือ่ งจากเป็นปลายทางในการ
ผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัยอาหารและ
คุณภาพเนื้อไก่จึงได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต
ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากการมีระบบควบคุม
คุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ
บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย “ห้องปฏิบัติการทาง
เคมี” เพือ่ ทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการและสารเคมี
ต่างๆ และ “ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่
ก่อโรคและไม่ก่อโรค การตกค้างของยาปฏิชีวนะ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ใน
การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยได้
รับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนั้นได้มีการขยายงาน และขยายขอบข่าย
การรับรองเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
ฝ่ายห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถรวมทั้งสิ้น
64 วิธีการทดสอบ โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบที่ให้ผลการทดสอบ
ทีร่ วดเร็ว เพือ่ ช่วยลดระยะเวลาทีต่ อ้ งจัดเก็บสินค้า และยังได้มกี ารพัฒนาวิธี
การทดสอบขึน้ ใหม่ทลี่ ดการใช้สารเคมี เพือ่ ลดภาระการจัดการสารเคมี และ
ลดปัญหาสิง่ แวดล้อมแต่ยงั คงไว้ซงึ่ ผลการทดสอบทีถ่ กู ต้อง แม่นย�ำเช่นเดิม

รางวัลห้องปฏิบตั กิ ารดีเด่น
จาก มกอช. และรางวั ล
ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการ
แพทย์และสาธารณสุข

มาตรฐานการบริหารคุณภาพ
ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่
แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรองภายใน
การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทั้ง
อาหารสั ต ว์ ไก่ มี ชี วิ ต สิ น ค้ า เนื้ อ ไก่ ส ด และสิ น ค้ า ไก่ แ ปรรู ป ปรุ ง สุ ก
จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ
สากลจากสถาบันชั้นน�ำต่างๆ ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความ
สามารถตามข้อก�ำหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ของ
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์
สินค้าปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท�ำให้บริษัทฯ
สามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการ
ขอ Health Certificate จากกรมปศุสัตว์ได้ รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลความส�ำเร็จต่างๆ อันได้แก่

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2554 “ระดับเงิน” จากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ประจ� ำ ปี 2556 “ระดั บ ทอง”
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

GMP (Good Manufacturing Practice)
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
BRC Global Food Safety Standard
ISO 9001 (Quality Management System)
ISO 14001 (Environmental Management System)
ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)
ACP (Assure Chicken Production)
HALAL (Food Permitted Under the Islamic Law)
SQMS (McDonald’s Supplier Quality Management System)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพ
การผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯ

• ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการร่วมมือการทดสอบทางการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ�ำปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

GMP
HACCP
BRC
ISO 9001

• โล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
ดีเด่น ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.)
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ISO 14001
ACP
HALAL
SQMS
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มาตรฐานดังกล่าว ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการทุกขัน้ ตอนโดยค�ำนึงถึงความสุข
ของไก่ตลอดระยะเวลาการเลีย้ ง เป็นต้นว่า ไก่ทเี่ ลีย้ งจะต้องมีอสิ ระจากความ
หิวและกระหาย (มีระบบการเลี้ยงที่ให้อาหารและน�้ำเพียงพอ) มีอิสระจาก
ความอึดอัด (สภาพแวดล้อม โรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระ
จากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกันโรคที่ดี การ
จับไก่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ
มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ท�ำให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มา
ก่อนถึงมือผู้บริโภค
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่ส�ำคัญในการตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยรวมถึงเป็นเครือ่ งยืนยันขีดความสามารถของการด�ำเนินธุรกิจ
ในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ใน
ทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิต
ของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยและผสานต่อกับ
การผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากลท�ำให้สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบ

จากการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ข องกรม
ปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานสากล
ด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึง่ มีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตัง้ แต่การเลือก
สถานทีก่ ารจัดการเลีย้ งอาหารและการให้อาหาร การจัดการสุขภาพและการ
ป้องกันโรค การจับหรือการเก็บเกีย่ วผลผลิต การขนส่ง สุขอนามัยฟาร์ม การ
จดบันทึกข้อมูลและการฝึกอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจและรับรอง
ได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มาจากฟาร์มทีม่ คี ณ
ุ ภาพถูกสุขอนามัยปราศจาก
ยาปฏิชวี นะและสารตกค้าง ไม่มกี ารใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อม
โยงผลิตภัณฑ์จากโรงงาน เข้ากับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้า
สู่ลูกค้า และผู้บริโภค จึงท�ำให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ
จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้า
และผู ้ บ ริ โ ภค อั น มี ส าเหตุ ม าจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ท ฯ
จะท� ำ การเรี ย กคื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ถู ก ต้ อ ง และรวดเร็ ว
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

สวัสดิภาพสัตว์ปีก
ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มา

ผลิตภัณฑ
เนื้อไกแปรรูป

ผลิตภัณฑ
ไกสด

ปราศจากความหิว
และกระหาย

ไกเนื้อ

อาหารไก

วัตถุดิบ

หลักสวัสดิภาพสัตว์
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในการด�ำเนินธุรกิจมา
อย่างต่อเนื่อง ฟาร์มเลี้ยงไก่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด่ สี ำ� หรับสัตว์ (Good Agriculture Practices : GAP) ตลอดจน
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ การ
ขนส่งสัตว์ทางบกของส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริษทั ฯ ยังได้รบั การรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปกี ส�ำหรับ
การผลิตไก่เพือ่ ส่งออกตามมาตรฐาน Red Tractor Assurance (RTA) ซึง่ เป็น
มาตรฐานส�ำหรับการผลิตเนือ้ ไก่เพือ่ การส่งออกตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ภายใต้
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ปราศจากความกลัว
และความทุกขทรมาน

ปราศจากความเจ็บปวด
บาดเจ็บ และโรคภัย

ปราศจากความ
ไมสะดวกสบาย

มีอิสระที่จะแสดงออก
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

ระบบคอมพาร์ทเมนต์

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อ
ใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามประกาศของกรมปศุสตั ว์เรือ่ งระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์
ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

•

•

•

•

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อท�ำการวิจัยและ
พัฒนาสูตรอาหารสัตว์มีระบบการผลิตอาหารสัตว์ที่ทันสมัยควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการและความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ

จัดให้มมี าตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity
Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุมหรือ HACCP ส�ำหรับโรคไข้หวัดนก

•

มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพืน้ ทีก่ นั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตร
รอบฟาร์ม (Surveillance)

การเลี้ยงไก่เนื้อ

•

มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์มและพืน้ ทีก่ นั ชนในรัศมี 1 กิโลเมตร
รอบฟาร์ม

•

จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

อาหารไก่

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling
System) มีระบบการให้อาหารและนํ้าอัตโนมัติมีระบบการระบาย
อากาศและสามารถป้องกันสัตว์พาหะน�ำโรคต่างๆ ตลอดจนน�ำระบบ
กล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ

บุคคลและยานพาหนะ

จากความตั้งใจ เอาใจใส่ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
สากล ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทฯ
(รายละเอียดปรากฏดังหัวข้อ ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ)
ประกอบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด
G4-PR5
รวมถึงปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้าต่อหน่วยการผลิต (พันตัน) ดังนี้

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดส�ำหรับการเข้าฟาร์ม
ของบุคลากรและยานพาหนะซึง่ อนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากร
และยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่และพื้นที่ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น
โดยบุคลากรทีจ่ ะเข้าฟาร์มเลีย้ งไก่จะต้องผ่านนาํ้ ยาฆ่าเชือ้ อาบนาํ้ สระ
ผมและเปลีย่ นชุดทีท่ างฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการ
ฆ่าเชือ้ เช่นเดียวกันเพือ่ มัน่ ใจได้วา่ จะไม่มพี าหะน�ำโรค ฝุน่ ละออง และสิง่
ปนเปือ้ นจากภายนอกเข้าไปท�ำอันตรายและก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลีย้ ง
ภายในฟาร์ม

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ / ปริมาณการผลิต 1,000 ตัน)
7.16%
ขอรองเร�ยนผลิตภัณฑ
เนื้อไกปรุงสุก
ขอรองเร�ยน
เนื้อไกสดแชแข็ง

5.87%
3.84%

3.67%

3.61%

2.72%

2556

2557

2558

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
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92%

91%

92%

2556

2557

2558
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งานเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิ ท ธิ ค วามเท่ า
เที ย มกั น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม G4-56

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ภายใต้หลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�ำหนดขององค์การเพือ่ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และก�ำหนด
ให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
การเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์
หรือกฎหมาย

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ใน คู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ)

ท� ำ ให้ ใ นปี 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ผลการประเมิ น การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการ ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies (CGR) ระดับ “ดีมาก” ได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�ำนวน 4 ดวง ด้วยคะแนน 89% จากสมาคม
ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ร่ ว มกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้ รั บ ผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2558
จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทย สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย น และ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริ ษั ท จี เ อฟพี ที จ� ำ กั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และเชื่ อ มั่ น ว่ า ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี
การมี ค ณะกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�ำนาจ เพื่อให้การบริหาร
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•

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับ รางวัล SET AWARDS 2015 ประเภท
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor
Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 - 30,000 ล้านบาท จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

•
•

SET AWARDS 2015
Best Investor Relation Awards

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบ
จริยธรรมธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแล และส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่ก�ำหนด
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและกฎ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการจะต้องจัดให้มกี าร
ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปผลการประชุมให้คณะ
กรรมการบริษัทได้รับทราบ

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
•

นโยบายก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ G4-EN29, G4-SO8
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล
โดยก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ
หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

•

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการปฏิบตั ทิ อี่ าจ
ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็นหรือถูกกดดัน/บังคับให้กระท�ำ
ใดๆ ทีเ่ ป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือ
ผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่รายงาน
เป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หากกระท�ำด้วยเจตนาดี

นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

โดยในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ไม่ได้กระท�ำความผิด หรือกระท�ำการ
ใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด และกฎ
ระเบียบของหน่วยงานทางการทีก่ ำ� กับดูแล อาทิเช่น ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใดG4-EN29, G4-SO8

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และ
จัดสภาพการท�ำงานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้
กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ผู้
บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่ง
เสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ G4-56

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) ยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์
สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่า
เทียมกันโดยก�ำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน เกิดการปฏิบัติตามไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจG4-56 ดังนี้

บริษทั ฯ มีนโยบายและข้อปฏิบตั ติ อ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มี
ข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่องของ การ
ก�ำหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน การฝึกอบรม การ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความก้าวหน้า
ทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
ซึ่งจะรับผิดชอบในการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมินผล
การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ
•

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

G4-LA14, G4-LA16, G4-HR3, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR9, G4-HR12

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบท�ำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือกระท�ำการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาและ
ด�ำเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีทกี่ ารกระท�ำดังกล่าวขัดต่อ
ระเบียบ และข้อบังคับการท�ำงานด้วยแล้ว บริษทั ฯ จะพิจารณาลงโทษ
ตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced
Labour)G4-HR6 ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)G4-HR5 ให้ความ

34

SUSTAINABILITY REPORT 2015

เคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบน
พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจน
ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายใน
บริษทั ฯ และส่งเสริมให้บริษทั ย่อย ผูร้ ว่ มทุน คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลG4-LA14 คุ้มครองสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ตํ่ากว่าอัตรา
ที่กฎหมายก�ำหนด เป็นต้น

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมีการรับผู้
พิการเข้าท�ำงานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้สัมปทานจัดสถานที่จ�ำหน่าย
สินค้า จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ และผูด้ แู ลคนพิการ รวมจ�ำนวน 48 คน
คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่
กฎหมายก�ำหนด

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน)
39

นโยบาย Social Accountability
บริ ษั ท ฯ ได้ ย อมรั บ และไว้ ว างใจให้ ก ลุ ่ ม พั น ธมิ ต รด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ
จากบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานสากล “เรือ่ ง
จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�ำงานในระบบ Social
Accountability” โดยมีการก�ำหนดนโยบาย Social Accountability ไว้คือ
“ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนตามข้อก�ำหนดมาตรฐานสากลกฎหมาย
และจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงาน”

2556

48

48

2557

2558

นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน
เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ที่ไม่ได้เปิด
เผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล

โดยก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการให้บริษัทฯ ด�ำเนินการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดมาตราฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบ
การต่อพนักงานในสถานที่ท�ำงาน ส่งเสริมให้มีการสร้างมาตรฐานในการ
ท�ำงานที่ดี มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามที่เป็นไปได้ และจัดให้มีการอบรม การสื่อสาร การตรวจติดตาม และ
การทบทวนอย่างต่อเนื่อง

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สิน
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
ไม่น�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานและบุคคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกัน ไม่มเี หตุการณ์การเลือกปฏิบตั ิG4-HR3 ไม่ได้
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนG4-HR9, G4-HR12 อันเนื่อง
มาจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดจนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน
G4-LA16
การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาสG4-HR6 การใช้แรงงานเด็กG4-HR5
สิทธิของผู้บริโภค และการด�ำเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่มี
สาระส�ำคัญและยังมิได้เปิดเผยสูส่ าธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ที่เป็นความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่น
ที่กฎหมายก�ำหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจ
สอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การส่งเสริมให้
พนักงานตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ
บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการให้
ดีขนึ้ และเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้มโี อกาสใช้ความสามารถ มีราย
ได้ และพึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การ
อุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังส�ำคัญในการ
เสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุม่ คน
พิการที่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติเพื่อก�ำหนดมาตรการส�ำคัญเกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท�ำของคนพิการ
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การจ้างงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศและประเภทการจ้างงานG4-10, G4-11

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่
จ�ำกัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
ในปี 2558 บริษทั จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีพนักงานทัง้ หมด จ�ำนวน
4,703 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงาน
ที่หลากหลาย

รายวัน

15%

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ G4-10, G4-11

41%

59%

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รายเดือน

85%

40% 60%
หญิง

อัตราการคงอยูข่ องพนักงานหลังการใช้สทิ ธิล์ าคลอด G4-LA3
ในปี 2558 พนักงานหญิงจ�ำนวน 2,770 คน มีพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลา
คลอด 103 คน ซึง่ ภายหลังการใช้สทิ ธิก์ ลับเข้าท�ำงานตามปกติจำ� นวน 91 คน
คิดเป็นอัตราการคงอยูข่ องพนักงาน หลังการใช้สทิ ธิล์ าคลอดร้อยละ 88 ของ
พนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

31%

ไทย

55%

ชาย

สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญชาติ G4-10, G4-11

69%

45%

อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิ์ลาคลอด

ตางชาติ

12%

พนักงานลาออกหลังคลอด

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน G4-10, G4-11
88%

พนักงานคงอยูหลังคลอด

30%

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุการทำ�งาน G4-10, G4-11
34%

31 - 40 ป

6%

นอยกวา 2 ป

28%

มากกวา 10 ป

มากกวา 50 ป

19%

41 - 50 ป

43%

20 - 30 ป

2%
นอยกวา

24%

20 ป

2 ป - 5 ป
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03

ส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน เพื่อจัดท�ำ
แผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตุ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และมีการรณรงค์ให้ด�ำเนินโครงการสร้าง
จิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมทรัพยากรบุคคล

1) โครงการ NEAR MISS
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เน้นการ
ค้นหาสาเหตุป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซํ้า และส่งเสริมให้พนักงานทุก
คนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�ำงาน

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามั ย ในสถานที่ ท�ำ งานที่ ดี บริ ษัทฯ มุ ่ ง เน้ น การ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้าง
ให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการ
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ท�ำการใดที่
เป็นผลร้ายต่อสุขภาพ อนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) รวมถึงดูแลสถาน
ที่ท�ำงานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

2) โครงการกิจกรรม 5ส.
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบของส�ำนักงาน และบริเวณที่ปฏิบัติงาน
3) โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ความรูแ้ ละเป็นการกระตุน้ พนักงานให้ตระหนัก
ถึงอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เช่น นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558
ที่ผ่านมา

การป้องกันโรคร้ายแรง

4) โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุง่ เน้นการให้ความ
รู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ โดย
การให้ความรู้ การให้ค�ำปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากรเชี่ยวชาญ พร้อม
ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนักงาน และชุมชน รวม
ถึงการด�ำเนินแผนป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็น
ประจ�ำทุกปีอีกด้วย

5) โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มีการท�ำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัด
ท�ำขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือน มีการสื่อสารผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ
และยังจัดท�ำเป็นวารสารแจกให้กับพนักงานทั่วไป

การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยทั้ง
ด้วยการให้ความรู้ และการฝึกอบบรม และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี

โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน การอบรมขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ G4-LA6

ช่องทางการรับเรื่อง

ตามที่บริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานมาโดย
ท�ำให้ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงาน
จากการบาดเจ็บลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรือ่ งทีจ่ ะ
ร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่ง
มายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

2) หน้าเว็บไซต์ภายในของบริษทั ฯ ที่ GFPT-Intranet-ส่งข้อร้องเรียน
ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายังฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรงเพื่อ
ส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

125

105

1) ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน

98

การด�ำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

2556

2557

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และ
แจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ด้
รับการร้องเรียนและด�ำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะแจ้งผล
การด�ำเนินงานภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมให้แก่ผรู้ อ้ งเรียนทราบ และคณะ
กรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

2558

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)
78

72

60
ไมหยุดงาน
หยุดงานไมเกิน 3 วัน

36

36
11

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

22

9

4

2556

7

4

11

53

25

78

26

10

36

2557

5

4

9

35

25

60

19

17

36

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�ำโดย
เจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุ
ตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้
ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับ
ข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้
เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด

2558

2

2

4

46

26

72

14

8

22

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

หยุดงานเกิน 3 วัน

2556

ไม่หยุดงาน

2557

2558

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

บริษัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความ
มั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัด
ให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด เช่น มี
ประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุให้แก่พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมทัง้
พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือส�ำหรับชุดฟอร์มพนักงาน
รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงาน ส�ำหรับค่า
พิธีฌาปนกิจบิดา มารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตร
พนักงาน เป็นต้น

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน
บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียนของพนักงาน และกระบวนการ
ด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและ
รักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้
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นอกจากนี้ การค�ำนึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือ
เวลาการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ
จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ท่ีท�ำงานจ�ำนวนรวม
3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก
พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบ
ครัน รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีมาตรฐานได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่
พนักงานปฏิบัติงานอีกด้วย

การฝึกอบรม G4-LA9, G4-LA10
บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากร ให้มี
ความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้านบริหาร และความรู้เพื่อ
รองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการ
จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การ
เปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนสนับสนุน
ให้มีการสัมมนา ดูงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีจำ� นวนชัว่ โมงการอบรมพนักงานทัง้ หมด 535,131
ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 163 ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุมทักษะที่จ�ำเป็น เช่น
หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้บริหาร (Executive Development Program), ผู้
บริหารอาวุโส (Senior Executive Program), ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ระดับเจ้าหน้าที่ (Defensive Driving), การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการก�ำกับดูแลกิจการ (CG), การบริหารความ
เสี่ยง, หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี) G4-LA9

บริษัทฯ มีนโยบายส่ ง เสริ มการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยสนั บ สนุ น ให้
พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึก
อบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯ เน้นการเลื่อนต�ำแหน่งจากภายใน และมีการ
ประเมินผลการท�ำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจ
อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
โดยเน้นกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ การก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ของพนักงานให้ชัดเจน การก�ำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและ
เพิม่ สมรรถนะการท�ำงานของพนักงาน ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้จดั การฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะผู้น�ำพลังกลุ่ม หลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น
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จำ�นวนชั่วโมงในการอบรม

39
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521,804
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โดยรายละเอียด ค�ำนิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง และการ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน ปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ
(www.gfpt.co.th)
ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการแข่งขัน
การท�ำลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์เลือกปฏิบัติ
เหตุทจุ ริตคอร์รปั ชันG4-SO5 ตลอดจนไม่มคี า่ ปรับหรือการถูกลงโทษทีไ่ ม่ใช่การ
ปรับ อันเนือ่ งจากการด�ำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ภายใต้หลักพื้น
ฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อ
รักษาดุลยภาพของการด�ำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อันน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

การมีสว่ นร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม (CSR after process)
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคม สรุปได้ดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน G4-SO4, G4-SO5

1. ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ

บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารประกาศเจตนารมณ์ เข้ า ร่ ว มลงนามโครงการ
Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
พร้อมได้มีการจัดการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีก�ำหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ
ตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่G4-SO4 ตลอดจนมีการวางแผน
พัฒนาการรณรงค์เรื่องการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง
องค์กรผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ในอนาคตตามล�ำดับด้วย ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ
ได้เริ่มด�ำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัท
จีเอฟพีที ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อน
ด�ำเนินการส่งเสริมให้คคู่ า้ และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ รายอืน่ ๆ ร่วม
ปฏิบตั ติ ามโครงการ Collective Action Coalition : CAC ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเป็นล�ำดับต่อไป

บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวันหน้า”
ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของเด็กและเยาวชน นอกจาก
การสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ และการมอบ
ทุน พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนือ่ งดังเช่น โครงการ
สนับสนุนไข่เพื่ออาหารกลางวัน ส�ำหรับโรงเรียนบ้านหมื่นจิต จังหวัดชลบุรี
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาใน
พื้นที่ใกล้เคียง และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่ม
บริษัท จีเอฟพีที เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่พนักงานที่ดีอย่างยิ่งแล้ว
บริษทั ฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมทัง้ ชุมชนโดยรอบและชุมชนทีห่ า่ ง
ไกล โดยมุง่ เน้นเรือ่ งการพัฒนาความรูข้ องเยาวชนให้เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ผ่านโครงการต่างๆ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 51 กิจกรรมดังเช่น กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ กว่า 25 แห่ง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน
ด้านต่างๆ เช่น โครงการ "Sports Night" ส่งเสริมทักษะการเรียนรูด้ า้ นตนตรี
โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, กิจกรรมการ
แข่งขันฟุตซอล องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี และการ
สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด�ำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้
เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้ง
ภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย และจะให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการทุจริตและ
การคอร์รัปชันนี้อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษัทฯ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย”

2. สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภาระกิจที่ส�ำคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถิ่นชนบท และ
ทุรกันดาร และผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ และมีนโยบายส่งเสริม
ให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล มีความเป็น
อยู่ที่ดี มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการด�ำเนินการต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่
บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและ
องค์กรเอกชน รวมทั้งสิ้น 55 กิจกรรม ดังเช่น การจัดกิจกรรมวันรักษ์โลก
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(โยน EM Ball เพื่อเพิ่มออกซิเจนในคลองร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและในชุมชน
บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งโรงงาน), การสนับสนุนโครงการช่วยเด็กที่ติดเชื้อ
เอดส์ "จากแม่สู่ลูก" มูลนิธิพุทธธรรมเพื่อชีวิตแห่งประเทศไทย และวัด
พระพุทธบาทน�้ำพุ จ.ลพบุรี, การสนับสนุนโครงการช่วยผู้ประสบภัยหนาว
ผ่านกองทัพไทย, การจัดกิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจ�ำ
ปี 2558 ของ อบต.บางปลา, การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดิน
ไหวประเทศเนปาล และกิจกรรมประจ�ำปีของพนักงานที่ร่วมใจกันบริจาค
โลหิตให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส ผ่านภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด
คณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จนได้รบั พระราชทาน
โล่ เ กี ย รติ คุ ณ จากสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
พระราชทานรางวัล “สืบสานปณิธานในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยด้อยโอกาส” เมือ่
วันที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจใน
ความเอื้อเฟื้อ สามัคคีของเหล่าพนักงานบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

3. ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย
ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมทีส่ ำ� คัญซึง่ มีอทิ ธิพลในการ
ก�ำหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลใน
สังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความส�ำคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงพุทธ
ศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านท�ำนุบ�ำรุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย และร่วม
กิจกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชนต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 67 กิจกรรม

โครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

เช่น กิจกรรมวันเด็ก, เลี้ยงอาหารเด็ก, กิจกรรมวันรักษ์โลก, การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน, การบริจาคผ้าห่มและเสื้อช่วยผู้ประสบภัยหนาวผ่านกองทัพไทย,
กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
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05

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่ส�ำคัญของกระบวนการ
ผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพือ่ ร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วย ดังเช่น โครงการลด
ปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง
ลดความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านขัน้ ตอนการบรรจุสนิ ค้า เพือ่ ลดต้นทุนที่
สิ้นเปลืองและปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมและ
ป้องกันมลพิษ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
จึงได้ก�ำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ “ใช้ทรัพยากร และพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันมลพิษ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ร่วมสัมพันธ์กบั ชุมชน สร้างจิตส�ำนึก โดยสือ่ สารปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง”

จ�ำนวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า (ใบ / กิโลกรัม) G4-EN1
1.34%
0.87%

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใน
องค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตส�ำนึกแก่
พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

2556

0.80%

2557

2558

ทรัพยากรนํ้า G4-EN3,G4-EN6, G4-EN7
ทรัพยากรน�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป บริษัทฯ
ได้มีแบบแผนการก�ำหนดปริมาณการใช้นํ้าอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอน
การผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าเพื่อน�ำมาวิเคราะห์และ
วางแผนควบคุมการใช้นํ้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นํ้าให้คุ้มค่ามากที่สุด

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ก� ำ หนดโครงสร้ า งการบริ ห ารงานด้ า น
สิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการด�ำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานต้องด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าทีแ่ ละตามกฎหมาย
ก�ำหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 และ OHSAS 18001 โดยบริษัทฯ ตรวจประเมินอิสระด้านการ
จัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการสื่อสารถึง
การด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อมผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ
ทั้งภายในองค์กรและสู่สาธารณชนภายนอก

โดยในการใช้นำ�้ เพือ่ การผลิตและการอุปโภคของบริษทั ฯ มีการใช้นำ�้ ทัง้
จากน�ำ้ ประปาและน�ำ้ บาดาล โดยบริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญาตใช้นำ�้ บาดาลจาก
ส�ำนักควบคุมกิจการน�ำ้ บาดาล กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล จ�ำนวน 2 บ่อ เพือ่
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณรวมวันละไม่เกิน 2,560 ลูกบาศก์เมตร
สามารถแสดงเป็นสัดส่วนการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ ประจ�ำปี 2558 ดังนี้

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environment

OHSAS 18001
Health & Safety

ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินกิจกรรมและโครงการทีเ่ กีย่ วกับการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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สัดส่วนการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ และปริมาณการใช้น�้ำประปาและน�้ำ
บาดาล ประจ�ำปี 2558 G4-EN3, G4-EN6, G4-EN8

สัดส่วนการใช้ ไฟฟ้าแยกตามการใช้งาน

ทำความเย็น

64%

น้ำบาดาล

การผลิต

11%

18%

อื่นๆ

17%

น้ำประปา

82%

แสงสวาง

ปรับอากาศสำนักงาน

1%

7%

ปริมาณการใช้น�้ำ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง / ปี)

1.724

1.804

1.801

80.58

82.57

78.15

2556

2557

2558

2556

2557

2558

พลังงาน G4-EN3, G4-EN6, G4-EN7

การอนุรักษ์พลังงาน G4-EN7

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
อนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
ของกระบวนการผลิต เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้
พลังงาน ขณะเดียวกัน ยังได้ออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด�ำเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานบริษัทฯ
ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้เหมาะ
สมกับธุรกิจ ก�ำหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในแต่ละปี
และสือ่ สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง โดยถือว่าการ
อนุรกั ษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ทีต่ อ้ ง
ร่วมกันก�ำหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามตลอดจนมี
การติดตามและรายงานผลต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน
ฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการ
จัดการพลังงาน และให้มกี ารทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผน
ด�ำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�ำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทาง
อ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 19,20 W ทดแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
36 W ในสายการผลิต, การเปลีย่ นเครือ่ ง EVAPORATIVE CONDENSER ทีใ่ ช้
ในงานระบบท�ำความเย็นให้มปี ระสิทธิภาพสูง เพือ่ ให้ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของ COMPRESSOR ลดลง, การน�ำระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติมาใช้
ภายในอาคารส�ำนักงาน, การใช้ระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (หรือ VDO
Conference) ซึง่ จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จา่ ย รวมถึงลดผลก
ระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย
ในปี 2558 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ�ำนวน 78.15 ล้านกิโลวัตต์
ลดลงร้อยละ 5.35 จากปีก่อน โดยร้อยละ 64 ใช้ในการท�ำความเย็น และ
ร้อยละ 11 ใช้ในการกระบวนผลิตG4-EN3
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โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน 2 โครงการ ตามแผนที่ก�ำหนดไว้คือG4-EN6

มลพิษทางนํ้า G4-EN10, G4-EN22
บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ�ำบัดนํ้าเสียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของกฎหมายก� ำ หนด รวมถึ ง มี เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงในการบ�ำบัดนาํ้ เสีย และมีการติดตามและวัดผลคุณภาพนาํ้
ทิง้ ก่อนปล่อยออกสูภ่ ายนอก เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพนาํ้ ทิง้ ทีเ่ ป็นไปตามกฎหมาย
ก�ำหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้ความ
ส�ำคัญกับการน�ำนํ้าเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดย
ปริมาณน�้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคต่อวัน
เฉลี่ยอยู่ที่ 4,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่บริษัทฯ มีอยู่
มีความสามารถรองรับน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ ต่อวันได้ถงึ 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
โดยปริมาณน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�้ำทิ้งจะถูก
ปล่อยออกเป็นปริมาณเฉลี่ย 4,020 ลูกบาศก์เมตร / วันและปริมาณน�้ำทิ้ง
ที่น�ำกลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 300-500 ลูกบาศก์เมตร / วันG4-EN10

1) โครงการลดความดันสารท�ำความเย็นด้าน Condenser ซึ่งเป็น
มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า โดยการเปลี่ยน Evaporative
Condenser ให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
ความร้อนของอุณหภูมิน�้ำยาแอมโมเนียและเพิ่ิมประสิทธิภาพการ
ท�ำงานของ Compressor ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของเครื่องท�ำความเย็นผลิตภัณฑ์อาหาร (Further Refrigeration
System) ได้จริงประมาณ 8% ต่อชุดต่อปี
2) โครงการปรับปรุงหุ้มฉนวนกันความร้อนท่อไอน�้ำจ่ายเข้า Cooker
ซึง่ เป็นมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน ด้านความร้อน โดยการซ่อมแซมแก้ไข
ฉนวนท่อจ่ายไอน�้ำเข้าเครื่อง Cooker หรือเครื่องอบขนไก่ จ�ำนวน 5
ชุด สามารถช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง และลดปริมาณความร้อน
ที่ออกมาได้ถึง 78% ต่อปี

ปริมาณน�้ำทิ้ง (ล้านลูกบาศก์เมตร)

การจัดการมลพิษและของเสีย

1.27

มลพิษทางอากาศ
บริษัทฯ มีระบบก�ำจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและ
มีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะ
ท�ำการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2558 ผลการตรวจวัดปริมาณการ
ปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน พบว่า
มีปริมาณตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดไว้ทั้งหมด

2556

ค่ามาตรฐาน

1.860 – 205.786

320.00

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)

2.861 – 3.692

60.00

ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm)

< 4.410 – 69.130

200.00

คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)

< 0.107 – 0.139

690.00

5.5 – 6.1

10.00

ปริมาณฝุ่น (mg/m3)

ค่าความทึบแสง (%)

1.37

2557

2558

มลพิษทางเสียง
บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient noise
measurement) เพื่อวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
วัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงทีป่ ล่อยออกสูภ่ ายนอกให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ด�ำเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2558 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจาก
โรงงานเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุกจุดตรวจวัดมีคา่ อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดไว้ทั้งหมด

ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
ณ จุดการตรวจสอบต่างๆ G4-EN21
ผลทดสอบ

1.37

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
และระดับเสียงรบกวน
บริเวณหน้า บริเวณหลัง
โรงงาน
โรงงาน
ระดับความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq)

70.0

68.2

ค่ามาตรฐาน

70.0

70.0

9.9

9.0

10.0

10.0

ระดับเสียงรบกวน (dBA)
ค่ามาตรฐาน
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ของเสีย G4-EN23, G4-EN24,G4-EN29, G4-EN34

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายในเรื่องการ
ปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ ไม่ต้องโทษปรับจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ง
แวดล้อมแต่อย่างใด G4-EN24, G4-EN29, G4-EN34

บริษทั ฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การจัดเก็บ
การขนส่ง และการก�ำจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของเสียอันตราย การ
คัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึง่ รวมถึงการจัดท�ำระบบการจัดการภายใน
บัญชีปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละเดือน การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี
การส่งไปก�ำจัดโดยผูท้ ไี่ ด้รบั อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ
•

ขยะอันตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะ
ปนเปื้อน และน�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก�ำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย G4-EN23

•

ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก
และเศษสแตนเลส ส่งก�ำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
เพื่อน�ำไปรีไซเคิล G4-EN23

โครงการ 4 Rs
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดแนวทางในการจั ด การของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในโรงงาน โดยน� ำ หลั ก คิ ด 4Rs (Reduce/Reuse/Recycle/
Repair) มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต เนื้ อ ไก่ แ ปรรู ป โดยมุ ่ ง
เน้ น การลดปริ ม าณของเสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น (Reduce) การจั ด การวั ส ดุ
ไม่ ใช้ แ ล้ ว วิ ธี ก ารน� ำ วั ส ดุ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว กลั บ มาใช้ ซํ้า (Reuse) การน� ำ กลั บ
มาใช้ใหม่ (Recycle) และแนวทาง Total Productive Management
(TPM) มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการบริ ห ารงาน เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต สิ น ค้ า ของ
บริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีการบริหารจัดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งโรงงานจีเอฟพีที ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมในโครงการ 4Rs ดังนี้

สรุปปริมาณน�้ำหนักรวมของขยะ สิ่งปฎิกูลของเสียอันตราย
และที่ไม่อันตราย ส�ำหรับปี 2558 ได้ดังนี้ G4-EN23
รายการ
กากแป้ง, แป้งเสื่อม

230.53
64.46

เศษสแตนเลส

11.84

เศษวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ

180.14

ถุงพลาสติกใช้แล้ว (ใส่เศษไก่ )

315.60

น้ำ�มันพืชเก่า

124.01
8.76

Lab Waste

0.47

หลอดไฟเสื่อมสภาพ

•

Reduce ลดการใช้ไม้พาเลทใหม่ โดยการใช้ซ�้ำ พร้อมตรวจสอบ
คุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ
Reuse น�ำกระดาษที่ใช้หน้าเดียวมาใช้เป็นกระดาษจดบันทึก
Recycle น� ำ น�้ ำ จากการบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย มาใช้ ใ นการล้ า งถนน และ
ล้างเครื่องจักรรอบนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต
Repair จัดท�ำแผนงานบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรประจ�ำปี

โครงการ 4 Rs
REDUCE

ลดการใช ไมพาเลทใหม
โดยการใชซำ้ พรอมตรวจสอบ
คุณภาพอยางสม่ำเสมอ

6,439.21

น้ำ�มันหล่อลื่นพร้อมภาชนะบรรจุ
ภาชนะปนเปื้อน

•
•

ปริมาณ (ตัน)

เศษเหล็ก

กากตะกอนจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

•

REPAIR

จัดทำแผนงานบำรุง
รักษาเคร�อ่ งจักร
ประจำป

0.273
0.25

โครงการ

4 Rs

RECYCLE

นำน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย
มาใช ในการลางถนน และ
ลางเคร�อ่ งจักรรอบนอก
ที่ไมเกีย่ วของกับสายการผลิต
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REUSE

นำกระดาษทีใ่ ช
หนาเดียวมาใชเปน
กระดาษจดบันทึก
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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

G4-2

Description of key impacts, risks, and opportunities.

5
16-21

ORGANIZATIONAL PROFILE
G4-3

Name of the organization.

7

G4-4

Primary brands, products, and/or services.

7

G4-5

Location of organization’s headquarters.

7

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.

7

G4-7

Nature of ownership and legal form.

7

G4-8

Markets served (types of customers breakdown)

10

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)

7

G4-10

Report by employment contract / gender / region / employment type and gender etc.

36

G4-11

The percentage of total employees covered by collective bargaining agreements.

36

G4-12

Describe the organization’s supply chain

7

G4-13

Significant changes during the reporting period (size, structure, or ownership.)

8

G4-14

Report whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization

G4-15

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

10

G4-16

List memberships of associations and national or international advocacy organizations in which the
organization

10

16-21

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES
G4-17

List all entities included in the organization’s consolidated financial statements or equivalent documents

8-9

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

3, 14-45

G4-19

List all the material Aspects identified in the process for defining report content.

46

22-27
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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

22-27

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

22-27

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.

22-25

G4-25

Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage

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.

22-25

G4-27

Key topics and concerns of stakeholder engagement, and how the organization has responded

22-45

22

REPORT PROFILE
G4-28

Reporting period (fiscal or calendar year)

3

G4-29

Date of most recent previous report

3

G4-30

Reporting cycle (annual / biennial).

3

G4-31

Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.

3

G4-32

Report the GRI Content Index for the chosen option

3

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

3, 5

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

15

GOVERNANCE
G4-34

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.

47

15, 33-34
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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)

G4-EC2

Risks and Opportunities posed by climate change (financial implication/methods to manage)

G4-EC4

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

10-11
21
11, 13

Aspect: Energy
G4-EN1

Materials used by weight or volume

42

G4-EN3

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

42-44

G4-EN6

Reduction of energy consumption

42-44

G4-EN7

Reduction in energy requirement of product

42-44

Aspect: Water
G4-EN8

Total water withdrawal by source

43

G4-EN10

% + volume of water recycled and reused

44

Aspect: Emissions
G4-EN21

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

44

Aspect: Effluents and Waste
G4-EN22

Total water discharge by quality and destination

44

G4-EN23

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

45

G4-EN24

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

45

Aspect: Compliance
G4-EN29

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

34, 45

Aspect: Environmental Grievance Mechanisms
G4-EN34

Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved through formal
grievance mechanisms

48

45
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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

24

G4-LA3

Return to work and retention rates after parental leave, by gender

36

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

38

Aspect: Training and Education
G4-LA9

Average hours of training per year per employee

39

G4-LA10

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

39

Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices
G4-LA14

Percentage of new suppliers that were screened using labor practices criteria

34-35

Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms
G4-LA16

Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved through formal grievance
mechanisms

34-35

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS
Aspect: Non-discrimination
G4-HR3

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken

34-35

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

34-35

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

34-35

Aspect: Assessment
G4-HR9

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

34-35

Aspect: Supplier Human Rights Assessment
G4-HR12

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

49

34-35
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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

25

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

18

G4-SO4

Communication and training on anti-corruption policies and procedures

40

G4-SO5

Confirmed incidents of corruption and actions taken

40

Aspect: Compliance
G4-SO8

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

34

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY
Aspect: Product and Service Labeling
G4-PR5

Results of surveys measuring customer satisfaction

32

50
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