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

โทรศัพท์ 0-2473-8000 โทรสาร 0-2473-8398 อีเมลล์ ir@gfpt.co.th G4-31

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

GFPT จดัท�ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อแสดงถงึโครงกำรกจิกรรมด้ำนควำมยัง่ยนื ตัง้แต่ปี 2556 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนประจ�ำปี จำกนั้นได้เริ่มจัดท�ำรำยงำนแห่งควำมยั่งยืน หรือ Sustainability Report ขึ้น
เป็นครั้งแรกในปี 2558G4-29 ซึ่งมีกำรจัดท�ำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และแสดงบนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยอ้ำงอิง
แนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักสำกลของ Global Reporting Initiatives Guideline 
(GRI) Version 4 หรือ G4G4-32, G4-33 พร้อมมีกำรเปิดเผยดัชนีชี้วัด (GRI Content Index) ในส่วนท้ำยรำยงำน 

ส�ำหรบักำรจัดท�ำรำยงำนแห่งควำมย่ังยนื ปี 2560 นี ้บริษทัฯ ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำกระบวนกำรจดัท�ำรำยงำน
ตำมแนวทำงของ G4 ให้เป็นไปอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วนตำมหลกัมำตรฐำนสำกลให้มำกยิง่ขึน้ โดยมขีอบเขตกำรรำยงำน
ข้อมูลเป็นรำยปีG4-30 ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560G4-28 เพื่อน�ำเสนอ
ข้อมูลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท จีเอฟพีที จ�ำกัด (มหำชน) อย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

รำยงำนแห่งควำมยัง่ยนืฉบับน้ี จะน�ำเสนอเฉพำะข้อมลูของบรษิทัฯ เพยีงเท่ำนัน้ ซึง่อำจยงัไม่สมบรูณ์ ครบถ้วน 
ตำมมำตรำฐำน GRI 4.0 และยังไม่ครอบคลุมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย  เนื่องจำกกำรด�ำเนินกำรตำม
ดัชนีชี้วัดบำงประเภทยังคงต้องใช้ระยะเวลำในกำรพัฒนำจัดท�ำ และกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ จะยัง
คงด�ำเนินกำรอย่ำงมุ่งมั่น ที่จะพัฒนำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลยิ่งขึ้นต่อไป
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

ประธานกรรมการบริษัท
นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการด�าเนินงาน ได้มีการ
พฒันาในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ผูท่ี้มีส่วนเกีย่วข้องกบัองค์กร เข้าเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิธรุกจิ 
ดงันโยบายธรุกจิทีอ่งค์กรก�าหนดไว้ “เป็นผูน้�าของอตุสาหกรรมการผลติและแปรรปูสนิค้าปศสุตัว์และเกษตรอย่าง
ครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับ
ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม”

ส�าหรับแผนการพัฒนาความย่ังยืนนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาความชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ให้ก่อเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจขององค์กรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ซึ่งหมายรวมถึง ลูกค้า, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่แข่ง) ตลอดไปจนถึง 
ชุมชน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืนของการด�าเนินงาน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ

ในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิธรุกจิทีย่ดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม ให้ความส�าคญัต่อการอนรุกัษ์และ
จดัการสิง่แวดล้อมเพื่อให้การด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยทีสุ่ด อกีทัง้ยงัมกีารสื่อสาร
ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองกรค์ได้ทราบถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นแรงขับ
เคลื่อนในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน โดยบริษัทฯ ได้
รับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่ส่งผลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวม
ทั้งเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

G4-1
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คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิ
ปกติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความค�านึงถึงผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของการด�าเนินธุรกิจที่มีต่อ หรือได้รับจากผู้มี
ส่วนได้เสียแวดล้อมทุกประเภทขององค์กร และมีการเตรียมความ
พร้อมในการตอบสนอง บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามแนวพระราชด�าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ให้ด�าเนินธุรกิจบนทางสายกลางและความไม่ประมาท ไม่ฉวยโอกาส 
เอารัดเอาเปรียบ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อน�า
ไปสู่ความยั่งยืนของการด�าเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ท�าหน้าที่รับผิดชอบด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการและด้านจรรยาบรรณธุรกิจ มีบทบาทในการพิจารณา 
ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
ข้อกฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่หน่วยงานทางการก�าหนดขึ้น 

ในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งม่ัน จริงจัง เข้าถึงการติดตามการน�า
นโยบายต่างๆ ไปใช้ปฏิบัติจริง เนื่องจากโครงสร้างของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ ประกอบขึ้นด้วยผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และตัวแทนที่มาจากพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ โดย
ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐาน
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

รายงานคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ   
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บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)G4-3 เร่ิมก่อตั้งขึ้นในปี 2524 
และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ในปี 2537 มี
ที่ท�าการส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 
เขตจอมทอง กรุงเทพฯG4-5 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 
บาท และมีทุนเรียกช�าระแล้ว 1,253,821,000 บาทG4-9 ประกอบด้วย
โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 80 และ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นๆ น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งต�่ากว่าเกณฑ์อัตราส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่กฎหมายก�าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วG4-7 ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานในความดูแล
จ�านวน 5,584 คนG4-9 มีพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทจ�านวน 12,231 คน 
สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในปี 2560 ถึง 16,928 ล้านบาทG4-9 
ด้วยการด�าเนินธุรกิจหลัก คือ การช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเนื้อไก่ มีผลิตภัณฑ์หลักG4-4 ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่
แปรรปูปรงุสุก รวมถงึผลพลอยได้จากการช�าแหละไก่ จ�าหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และของลูกค้าซึ่งมีทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในปี 2560  บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่
สูงสุดที่ 122,000 ตันต่อปี และมีก�าลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 32,000 
ตันต่อปีG4-9 มีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ประเทศไทยG4-6 

เก่ียวกับบริษัท 

Broiler Feed

Feed Farm Food

KT2

G
F
P
T

KT2

Broiler Farm

MKS

Prosessing

GFPT

GFN McKey

GFPT

Breeder Farm

FKT

GFFKT1

GFF

GFF

GFF GFFGFF GFF GFF GFF

GFN

GFN

GFPT

McKey

McKey

GFPT

McKey

Grandparents Farm

GP

Animal Feed And Aqua Feed KT1

GFF

Associated Companies

Fully Vertical Integrated Chicken Production

ด้วยประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจผลิตไก่เนื้อตลอดระยะเวลา
มากกว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย จ�านวน 5 
บริษัทG4-9 และมีการร่วมทุนในบริษัทร่วม จ�านวน 2 บริษัทG4-9 รวม
เรียกชื่อ “กลุ่มบริษัท GFPT” ซึ่งมีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหาร โดยมีขอบเขตของการด�าเนินธุรกิจครอบคลุม
ตั้งแต่สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู ่ย ่าพันธุ ์ 
สายธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พันธุ ์ สายธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ 
สายธรุกจิจ�าหน่ายลกูไก่ สายธรุกจิช�าแหละและแปรรปูผลติภณัฑ์จาก
เนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป รวม
เป็นลกัษณะธรุกจิแบบครบวงจรตัง้แต่ต้นน�า้สูป่ลายน�า้ (Fully Vertical 
Integrated Chicken Production) โดยมีการร่วมกันก�าหนดนโยบาย
ธุรกิจ ในการเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและแปรรูป
สินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมG4-12
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ 

สมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนกำรทจุรติ (Collective Action Coalition: 

CAC)

ได้รับกำรคัดเลือกให้อยู่ในรำยช่ือหุ้นย่ังยืน ประจ�ำปี 
2560 (Thailand Sustainability Investment: THSI) 

จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนดีเด่น 
จำกงำน SET Awards 2017

รำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
จำกงำน SET Awards 2017



11GFPT SUSTAINABILITY REPORT 2017

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

*  ข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปรากฎดังรายละเอียดในแบบ 56-1 ประจ�าปี 2560 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และ “นิติบุคคลที่บริษัท 
   ถือหุ้นเกินร้อยละ 10” และปรากฎในรายงานประจ�าปี 2560 หัวข้อ “ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม” และ “การประกอบธุรกิจ”

** ข้อมูลเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ ปรากฎดังรายละเอียดในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี 2560 หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญG4-13

หมายเหตุ 

G4-17
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พันธกิจและกลยุทธ ์

1 2

3 4

5 6

พันธกิจ 7 ประการ ที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิต
อาหาร โดยมีการก�าหนดกลยุทธ์เพื่อการด�าเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจ
สูงสุด

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว

สร้างจิตส�านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป ควบคุม
การผลติทุกขัน้ตอน เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์อาหารทีม่คีณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล เป็นทีย่อมรบัจากลกูค้าทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลบั ทกุผลิตภณัฑ์จึงปลอดภยัก่อนส่งถึงมอืผูบ้รโิภค

กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อม
น�าเข้าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต 
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์: ส ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกหน่วยงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สร้างความม่ันคง
ระยะยาวด้วยการให้ความม่ันใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์: ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าควบคู ่การ 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ ได ้คุณภาพมาตรฐานสากลบน
พื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

กลยุทธ์: สร ้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม  
บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการด�าเนินธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว

กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตส�านึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รักษาดุลยภาพและประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิ อนัน�าไปสูก่ารพฒันาธุรกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็
อย่างยั่งยืน

คุณภาพอาหาร ความปลอดภัยอาหาร 

นวัตกรรมอาหาร บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ความพึงพอใจสูงสุด พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

สังคมและสิ่งแวดล้อม 7

G4-56
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นโยบายธุรกิจ 
บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจในการเป็นผู้น�าของ

อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบ
วงจร เน้นความปลอดภยัทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการ
ตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บรษิทัฯ มนีโยบายด�าเนินธรุกิจปกตด้ิวยความค�านงึผูม้ส่ีวนได้เสีย
แวดล้อมทุกประเภทขององค์กร ด้วยการยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดทางการต่างๆ ประกอบการเปิดโอกาสสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวงัของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกประเภท เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
แวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เกิดดุลยภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและ 
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
กลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็น
ไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียม และม ี
ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันา
องค์กรอย่างยัง่ยนืในระยะยาว โดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการได้
มีการเสนอนโยบายการก�ากับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาก�าหนดเป็นแนวทางการด�าเนินงานส�าหรับกรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังาน พร้อมจดัให้มกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะ
สมเป็นประจ�าทุกปี อีกทั้ง มีการสรุปผลจัดท�าเป็นรายงานการก�ากับ
ดูแลกิจการประจ�าปี ดังที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี 
ประจ�าปี 2560 หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ”    

การบริหารความเสี่ยงองค์กรG4-2, G4-14, G4-EC2, G4-SO3

เพื่อให้การด�าเนนิธรุกจิบรรลวุตัถปุระสงค์ สามารถมุง่สูเ่ป้าหมาย
องค์กรได้ส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ จงึตระหนกัถงึความส�าคญัต่อการ
บริหารความเส่ียงองค์กรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบ
สนองต่อปัจจยัการเปลีย่นแปลงต่างๆ จงึมกีารตดิตามสถานการณ์ และ
ประเมนิผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยให้
ทกุหน่วยงานสามารถรบัมอืต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอน และ/หรอื
สามารถบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนทัง้ต่อองค์กรและต่อผูม้ส่ีวนได้
เสยีทกุรปูแบบ เพื่อให้ธุรกจิสามารถด�าเนนิต่อไปได้อย่างยัง่ยนื รายละ
เอียดปรากฎดังแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2560 (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ�าปี 2560 หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”, “การควบคุม
ภายใน” และ “การบริหารจัดการความเสี่ยง”
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กระบวนการวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน ถูกก�าหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินการ เริ่มจาก
การพิจารณากรอบนโยบายธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมปรับกลยุทธ์การบริหารงาน ที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
ก�าหนดขึน้ เพื่อให้องค์กรสามารถปฏบิตัพินัธกจิหน้าที ่ให้บรรลุสูเ่ป้าหมาย ดงัวสิยัทศัน์ทีอ่งค์กรก�าหนด ประกอบ
ด้วยวถิกีารก�ากบัดแูลกจิการทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาลให้ด�าเนนิธรุกจิปกตท่ีิค�านงึถงึความต้องการและความคาดหวงั
จากปัจจัยแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียองค์กรทุกประเภท ผสานด้วยการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อเฝ้าระวัง 
ควบคุมสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดล้อม อนัจะน�าไปสูก่ระบวนการด�าเนนิการสูค่วามยัง่ยนืได้ในทีสุ่ด โดยตลอดกระบวนการวางแผนการ
พฒันาความยัง่ยนืนี ้ด�าเนนิการภายใต้การบรหิารจดัการของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ ซึง่มหีน้าทีร่ายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดปรากฎในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี 2560 หัวข้อการจัดการ และ
การก�ากับดูแลกิจการ G4-34
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กระบวนการวางแผนการพัฒนาความยั่งยืน 

G4-18, G4-25
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงใช้เกณฑ์ในการจัดกลุ่มประเภทผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะเช่นเดิม คือ จัดกลุ่มประเภทผู้มีส่วนได้เสีย ตามนโยบาย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งได้ 6 กลุ่ม คือ ลูกค้า, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, คู่ค้า (หมายรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่แข่ง), 
ชุมชนและสังคม และส่ิงแวดล้อม โดยสามารถเก็บข้อมูลการศึกษาความสัมพันธ์ได้จากการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ (Engagement Approach) เช่น การสมัภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การ
จดัการเกีย่วกบัข้อร้องเรยีน และการชีแ้จงข้อสงสัย หรอืปัญหาต่างๆ ต่อผูท้ี่ได้รบัผลกระทบโดยตรง รวมถงึการวเิคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการด�าเนนิ
ธุรกิจปกติในประจ�าวันเพื่อให้รับทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แล้วน�ามาพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการ
ด�าเนนิธุรกจิความต้องการและความคาดหวงัของบรษัิทฯ ซึง่ผลที่ได้รับจากการเข้าส�ารวจ ศกึษาในปี 2560 ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นข้อมลูความต้องการ
และความคาดหวังที่ใกล้เคียงกับผลการส�ารวจเมื่อปี 2559 โดยไม่มีลักษณะเป็นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้บริษัทฯ ต้องด�าเนินการแต่อย่างใด 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 

G4-18, G4-25, G4-26

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

บรษิทัฯ ค�านงึถงึผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ต่อบคุคล และ/หรอืสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
ซึ่งเป็นผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่บุคคล และ/หรือสภาพแวดล้อมภายนอกอาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญใน
เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ท�าให้เข้าใจถึงความคาดหวัง และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ลดมูลเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา ไม่สร้างภาระซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้คุณภาพแวดล้อมต่างๆ ดีขึ้น เพื่อการด�ารง
อยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื ดงัน้ัน กระบวนการศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีจงึเกดิขึน้และก�าหนดให้จดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี 
เพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูทีม่คีวามเป็นปัจจบุนัและทนัต่อเหตกุารณ์ สามารถน�ามาใช้ในการก�าหนดประเดน็ส�าคัญเพื่อการพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์กรได้

โดยกระบวนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้G4-25  

1) ระบุประเภทผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุผลกระทบส�าคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละประเภทได้รับจากบริษัทฯ และที่สามารถสร้างให้กับบริษัทฯ 
จากข้อมูลที่บริษัทฯ ท�าการบันทึกในช่วงที่ผ่านมา

2) รวบรวมประเด็นปัญหา ประเด็นความต้องการ และผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญต่างๆ ด้วยการเปิดรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น 
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภท ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การส�ารวจความพึงพอใจ, การตอบแบบสอบถาม, การจัดกิจกรรม
และการจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภทได้

3) น�าข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังและผลกระทบข้างต้นท้ังหมด มาประมวลผล วิเคราะห์เป็นประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อบริษัทฯตามล�าดับ 

4) หาแนวทางการตอบสนองต่อประเดน็ส�าคญัตามล�าดบัการวเิคราะห์ข้างต้น พร้อมทัง้การตอบสนองต่อปัจจยัความต้องการจากข้อมลูทัง้หมด 
เท่าที่บริษัทฯ สามารถด�าเนินการได้ และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

5) ด�าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อประเดน็ส�าคญัและปัจจยัความต้องการข้างต้น พร้อมจดัเกบ็ข้อมูลเพื่อการพฒันาปรบัปรงุแนวทาง
การบริหารจัดการธุรกิจที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยน�าหลักเกณฑ์ของ GRI 4.0 มาเป็นตัวชี้วัดด้วย
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร ความต้องการ / ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

• ช่องทางการรบัข้อร้องเรียนและการรับ
ฟังความคิดเห็น 

• การพบปะ เย่ียมเยยีนลกูค้าของผูบ้รหิาร 
เพื่อเข้าถึงทุกปัญหา และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีอย่างยั่งยืน

• สินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน 

• ก�าหนดราคาด้วยความยุติธรรม

• ส่งมอบสินค้าภายในก�าหนดระยะ
เวลา 

• รักษาความพึงพอใจของลูกค้า

• การสร้างความเชื่อมัน่ในสนิค้า และ
ผลิตภัณฑ์

• มุ ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารของสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือลูกค้า 

• ควบคมุต้นทนุสนิค้าเพื่อการก�าหนดราคาเป็น
ไปอย่างยุติธรรม 

• มุง่พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนื รวม
ทัง้จัดให้มรีะบบการควบคมุดแูลการปฏบิตัติาม
ข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบัลกูค้าอย่างเคร่งครดั ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

• การส�ารวจความพงึพอใจของพนักงาน

• ช่องทางการรบัข้อร้องเรียนและการรับ
ฟังความคิดเห็น 

• การจัดอบรม พัฒนาความรู้ ส่งเสริม
ศักยภาพ และความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

• การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ

• คูม่อืการปฏิบตังิานของพนักงานบรษิทัฯ 
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

• ประกาศค�าสั่ง / ข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาสมัพนัธ์ผ่านบอร์ดกจิกรรม หรอื
ระบบอินทราเน็ต

• ผลตอบแทนทัง้ในรปูแบบค่าจ้าง เงิน
เดือน และสวัสดิการต่างๆ 

• การจัดการสภาพแวดล้อมการท�างาน
ที่ดี ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 

• การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน                                                                                                                                         

• ความมัน่คงก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน

• ความน่าเชื่อถอืจากประวตักิารเกดิ
ข้อพิพาทแรงงาน

• การจดัการต่อข้อร้องเรยีนและการ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน

• เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติต่อพนักงานและ
แรงงานอย่างเป็นธรรมเสมอภาค และเท่าเทียม

• มีการก�าหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานการให้ผล
ตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 

• จดัให้มกีารพฒันาศกัยภาพส่งเสรมิความรู้ใน
การปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 

• เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานและ
แรงงานทุกระดบั สามารถแสดงความสามารถ
เสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงานได้ 

• จดัให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานทีด่ ีปลอดภยั 
มกีารดแูลสขุอนามยั ส่งเสรมิคณุภาพชวีติการ
ท�างานของพนักงานและแรงงานให้ดียิ่งขึ้น 

• เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน 
เข้าใจความต้องการพืน้ฐานของพนกังานและ
แรงงานเพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดภีายในองค์กร

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

• การเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ตามหลกั
เกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับ
ดูแลกิจการ 

• การเปิดเผยช่องทางติดต่อเลขานุการ
บรษิทัและหน่วยงานนักลงทนุสมัพันธ์ 

• การส่ือสารผ่านนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์
ผู้ได้รบัอนญุาตแนะน�าการลงทนุแก่นกั
ลงทนุทัว่ไปจากส�านกังาน ก.ล.ต. เป็น
ประจ�า

• ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น

• ผลตอบแทนทางการเงิน (เงินปันผล 
และมลูค่าหุ้น)

• การบรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาล

• ความโปร่งใส และความถูกต้อง
ของข้อมูล

• ก�ากบัดแูลกจิการ บรหิารงานด้วยธรรมาภบิาล 

• ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ 

• ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียม ด้วยความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมลู ข่าวสารต่างๆทีถ่กูต้อง และมกีารปฎบัิติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

ลูกค้า

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร ความต้องการ / ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองของบริษัทฯ

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับ
ฟังความคิดเห็น 

• เปิดเผยนโยบายและแนวทางการปฏิบติั
ต่อคู่ค้า ซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทฯ 
ให้ชัดเจน 

• ผู้บริหารมีการประชุมร่วมกับคู่ค้าเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน และ
เพื่อรบัทราบปัญหา และหารอืถงึแนวทาง
แก้ไขปรับปรุงกับคู่ค้า

• ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการด�าเนิน
ธุรกิจ

• ก�าหนดราคาด้วยความยุติธรรม

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้า และ
เง่ือนไขการช�าระหน้ีอย่างเคร่งครัด 
ตรงต่อเวลา

• ให้ความร่วมมือในการป้องกันขจัด
ปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนัทกุรูปแบบ

• ก�ากับดูแลกิจการ บริหารงานด ้วย
ธรรมาภบิาล และปฏบัิตติามหลักจรยิธรรม
ธุรกิจ 

• จัดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในด�าเนิน
การตรวจสอบและควบคมุการปฏบิตัติาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

• แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิค เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ และ
ความไว้วางใจทางธุรกิจ พร้อมด้วยร่วม
กันหาแนวทางการจัดการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการรับ
ฟังความคิดเห็น 

• กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการ
พัฒนาชุมชน

• จดัให้มหีน่วยงานชมุชนสมัพนัธ์ เพื่อรบั
ผดิชอบด�าเนนิการตัง้แต่การรับเรื่องร้อง
เรยีน การจัดหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวม
ถึงการรายงานผลตามล�าดับขั้น

• ด�าเนนิธรุกจิภายใต้การค�านงึถงึชมุชน
และสังคม ทั้งบริเวณใกล้เคียงและ
ส่วนรวม

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการ
สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

• ได้ปฏบิตัติามนโยบายด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมอย่างเคร่งครัด 

• ก�าหนดขั้นตอน กระบวนการ และหน่วย
งานผูร้บัผดิชอบในการจัดการรบัเรื่องร้อง
เรียน การติดตามผล และการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้น 

• จัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม สร้าง
ความสัมพนัธ์ และการมส่ีวนร่วมให้บริษทัฯ 
สามารถเข้าถงึชมุชนบรเิวณใกล้เคยีง ท�าให้
เกดิการแลกเปลีย่นข้อมลู สร้างความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน

• ช่องทางการรบัข้อร้องเรยีน และการรบั
ฟังความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ 
ทั้งลูกค้า ชุมชน สังคม แวดล้อม และ 
หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีใ่ห้การ
ดูแลควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อม

• ด�าเนินธุรกิจภายใต้การค�านึงถึงสิ่ง
แวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ง
แวดล้อม 

• มีการจัดการภายในสถานประกอบ
การเรื่อง ขยะ แม่น�้าล�าคลอง ไม่ก่อ
ให้เกิดการแพร่เชื้อโรค 

• ที่พักอาศัยที่อากาศดี ปลอดโปร่ง
ไม่มีกลิ่นรบกวน

• ด�าเนินธุรกิจตามนโยบายสิ่งแวดล้อม  
ที่มีการทบทวนความเหมาะสมสม�่าเสมอ 

• สร้างจิตส�านึก ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ให้มคีวามรบัผิดชอบ ค�านงึถงึเรื่องผลกระ
ทบต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม 

• ให้ความส�าคญัต่อการศกึษา ป้องกนั และ
จัดการต่อทุกกระบวนการด�าเนินธุรกิจที่
สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ให้ความส�าคัญต่อการจัดการรับเรื่องร้อง
เรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงการติดตามผล 

• ก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามล�าดับขั้น

คู่ค้า

ชุมชนและ
สังคม

สิ่งแวดล้อม
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พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2560 

จากการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ท�าให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มตระหนักถึงการสร้างรากฐานความยั่งยืน จากการ
สร้างความเข้าใจในแผนการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับชั้นของบริษัทฯ ให้รับทราบซึ่งนับเป็นการสร้างรากฐานความ
ยั่งยืนจากทุกๆ หน่วยงานภายในองค์กร ขยายไปสู่การผลิตสินค้าและการด�าเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกองค์กร 
สามารถแสดงผลจากการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆได้ ดังนี้

1) ได้รับการรับรองและประกาศตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP)

2) ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย

3) อัตราการเข้า - ออก (Turnover Rate) ของพนักงานปี 2560 เฉลี่ยร้อยละ 2.20 ลดลงร้อยละ 0.54 จากปี 2559 ซึ่งถือเป็นการลดลงของ
อัตราการเข้า – ออก อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาG4-LA1

ปี 2557 2558 2559 2560

อัตราการเข้า - ออก  
(Turnover Rate) 4.78% 3.91% 2.74% 2.20%

4) การส่งเสริมความรู้ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงาน ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพการท�างานในด้านต่างๆ ด้วยการจัดให้
มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมในปี 2560 ทั้งสิ้น 840,882 ชั่วโมงG4-LA9, G4-LA10

รายการ
2558 2559 2560

หลักสูตร ชั่วโมง คน หลักสูตร ชั่วโมง คน หลักสูตร ชั่วโมง คน

การฝึกอบรมทั้งหมด 1,085 549,175 6,660 1,024 653,676 6,609 1,019 840,882 6,819

ด้านการพัฒนาทักษะ 1,069 492,160 6,660 1,005 570,453 6,601 1,001 766,299 6,808

ด้านความปลอดภัย 16 57,015 6,507 19 83,223 6,389 18 74,583 6,603

เฉลี่ยการอบรม /คน /ปี 82.46 98.90 123.31

G4-19, G4-20, G4-21, G4-27
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โครงการธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อมสถานประกอบการอตุสาหกรรมจงัหวัดสมทุรปราการ มวีตัถปุระสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
อตุสาหกรรม มคีวามรู ้ความเข้าใจในระบบธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม สามารถน�าไปใช้ประกอบธรุกจิอตุสาหกรรมด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และอยูร่่วมกบัชมุชนได้อย่างยัง่ยนื ด้วยการสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาครฐั ภาคผูป้ระกอบการ และภาคประชาชนทีอ่าศยัใกล้เคยีงกบั
โรงงาน ร่วมกันพัฒนา ป้องกันปัญหามลพิษ และความปลอดภัยจากโรงงาน  

5) ได้รับคะแนนจากการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ได้ผลความพึงพอใจโดยรวมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ และบริการงานขาย ของลูกค้าทั้ง
ในและต่างประเทศ อยู่ในระดับร้อยละ 93 และร้อยละ 93.5 ตามล�าดับ และระบุว่ายังคงให้มีการซื้อซ�้าและจะแนะน�าต่อบุคคลอื่นให้ซื้อ
สินค้าของบริษัทฯ

6) ได้รับคะแนนคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) เต็ม 100% เป็นเวลา 6 ปี ต่อเนื่อง (2555-2560)

7) ได้รับการประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 ใน ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวง ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

8) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC)

9) ได้รบัการคดัเลอืกให้อยูใ่นรายชื่อหุน้ยัง่ยนื ประจ�าปี 2560 (Thailand Sustainability Investment: THSI) จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

10) ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2017 จ�านวน 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น และรางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท

11) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนคณะท�างานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ ประจ�าปี 2560 ร่วมกับทางส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ G4-SO1

12) บ่อบ�าบัดน�้าเสียขนาด 7,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน
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2558 2559 2560

ผลการด�าเนินงานรวม

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 16,466 16,693 16,928

รายได้รวม (ล้านบาท) 16,701 17,023 17,247

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 2,003 2,502 2,778

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 1,317 1,960 2,052

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,195 1,644 1,748

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.95 1.31 1.39

ฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) 4,809 4,915 5,372

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 14,976 16,160 17,366

หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท) 2,953 3,198 2,975

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 5,533 5,381 5,205

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 9,443 10,779 12,161

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.63 1.54 1.81

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 12.17 14.99 16.41

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.32 10.56 10.43

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.50 0.43

13) ข้อมลูส�าคญัทางการเงนิ บรษิทั จีเอฟพที ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยG4-8, G4-EC1

สายธุรกิจ

 2558 2559 2560

รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

%

ช�าแหละไก่และแปรรูป 6,648.59 40.38 7,209.37 43.19 7,554.13 44.62

อาหารสัตว์ 4,457.61 27.07 3,907.83 23.41 3,379.98 19.97

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และจ�าหน่ายลูกไก่ 4,507.21 27.37 4,679.54 28.03 5,167.70 30.53

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 853.10 5.18 896.28 5.37 826.66 4.88

รวม 16,466.51 100.00 16,693.02 100.00 16,928.47 100.00

รายได้จากการขายแต่ละสายธุรกิจของกลุ่มบริษัท (ล้านบาท)G4-8
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   บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม ปีที่เริ่มต้น -  
ปีที่สิ้นสุด  

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) สมุทรปราการ 1106/2541 ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ 2541 - 2559

(ต่ออายุทุก 2 ปี)

รายไดจากการขาย

(ลานบาท)

ตนทุนทางการเงิน

(ลานบาท)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

(ลานบาท)

สิทธิประโยชนทางภาษีจากการไดรับ
การสงเสริมการลงทุน-งบเฉพาะกิจการ
(ลานบาท)

กำไรสุทธิ

(ลานบาท)

เงินปนผล

(ลานบาท)

2558 2559 2560

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560

2558 2558 2559 2560

 16,467 
 16,693

 16,928

123
98

 74

42

221
 230

11

60

 76

+1%+1%

+1%+1% +1%+1%
+1%+1%

2559 2560

+1%+1%

 1,644

 1,195

1,748

376

501

313

+6%+6%

รายไดจากการขาย

(ลานบาท)

ตนทุนทางการเงิน

(ลานบาท)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

(ลานบาท)

สิทธิประโยชนทางภาษีจากการไดรับ
การสงเสริมการลงทุน-งบเฉพาะกิจการ
(ลานบาท)

กำไรสุทธิ

(ลานบาท)

เงินปนผล

(ลานบาท)

2558 2559 2560

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560

2558 2558 2559 2560

 16,467 
 16,693

 16,928

123
98

 74

42

221
 230

11

60

 76

+1%+1%

+1%+1% +1%+1%
+1%+1%

2559 2560

+1%+1%

 1,644

 1,195

1,748

376

501

313

+6%+6%

G4-8,G4-EC1 G4-8,G4-EC1 G4-EC1

G4-EC1 G4-EC1 G4-EC4

ไม่เพียงการด�าเนินการภายในกลุ่มบริษัท จีเอฟพีที เท่านั้น บริษัทฯ ยังได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมใน
การเป็นสมาชิก “สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก”G4-15, G4-16 ผู้ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการ
ผู้ท�าฟาร์มเลี้ยงไก่ ผู้ผลิตไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่เพื่อส่งออก โดยสมาคมฯ จะให้การสนับสนุน ข้อมูล
ข่าวสาร สถิติทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงบทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ไก่ และผลิตภัณฑ์จากไก่ ตลอดจนวิวัฒนาการกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐาน
ในการส่งออกรวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันโรคระบาด 
รวมถึงท�าหน้าที่เป็นตัวแทนที่มีศักยภาพในการเจรจา ข้อตกลง แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ให้กับสมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยประสานความสามัคคีแก่เหล่าสมาชิกได้ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการช่วย
ส่งเสริมรายได้อุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไก่ ช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศให้มคีวามมัน่คงขึน้ ช่วยพฒันาคณุภาพสังคมทัง้ในเรื่องการจ้างงานและคณุภาพชวีติจากสนิค้า
บริโภคที่มีคุณค่า รวมถึงช่วยในเรื่องการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น นับ
เป็นความภาคภูมิใจให้บริษัทฯ อย่างหนึ่งด้วย               
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กลุ่มบริษัท จีเอฟพีที ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) 

2)  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (ยกเว้นอากรขาเข้า)

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
G4-EC4

  บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม ปีที่เริ่มต้น -  
ปีที่สิ้นสุด  

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

ชลบุรี

1106/2541 

2109(3)/อ/2553 

59-1125-0-00-2-0

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว ์

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก ่

ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง

2541 - 2559
(ต่ออายุทุก 2 ปี)
2545 – 2561 
(ต่ออายุทุก 2 ปี)

ยังไม่ได้เริ่มน�าเข้า

  บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม   ปีที่เริ่มต้น -  
ปีที่สิ้นสุด  

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

ผลิตไก่ชำาแหละ
ผลิตอาหารสำาเร็จรูปจากเนื้อไก่

2554 - 2562
2554 - 2562

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม ชลบุรี

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

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

2553 - 2561
2553 - 2561
2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
2557 - 2565
2557 - 2565
2557 - 2565
2558 - 2566
2559 - 2567
2559 - 2567
2560 - 2568

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2560 - 2568

ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

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

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564

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

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

ชลบุรี 59-1125-0-00-2-0 ผลิตเนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง 2560 - 2568

บจก. จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย)

ชลบุรี

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

59-1079-0-00-2-0

ไก่ชำาแหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารสำาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง 

เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อาหารสำาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
อาหารสำาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2553 - 2561
2553 - 2561
2556 - 2564
2558 - 2566
2559 - 2567
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เมื่อพจิารณาถงึความต้องการและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ และของบรษิทัฯ รวมถงึพฒันาการด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้สร้างขึ้นเมื่อ ปี 2560 แล้ว สามารถก�าหนดเป็นประเด็นส�าคัญ (Materiality) และประเมินนัยส�าคัญของแต่ละ
ประเด็น (Prioritization) ทั้งจากบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทของบริษัทฯ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-27

เศรษฐกิจ
A1 : ผลประกอบการของบริษัทฯ 
A2 : เครื่องมือส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ           
      (แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ใบ   
      ประกอบกิจการ) 
A3 : ชื่อเสียง (ภาพลักษณ์)

สิ่งแวดล้อม
B1 : น้�าทิ้ง และของเสีย 
B1 : มลอากาศ 
B3 : กลไกการร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อม

สังคม
C1 : คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า  
C2 : การก�ากับดูแล และการด�าเนินธุรกิจ  
      ด้วยความเป็นธรรม  
C3 : การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
C4 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
C5 : ความหลากหลายและโอกาสแห่ง                        
      ความเท่าเทียม 
C6 : ความมั่นคงต่อการด�ารงชีวิต 
C7 : ข้อพิพาทแรงงาน 
C8 : กลไกการร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน 
C9 : เศรษฐกิจท้องถิ่น

ผลกระทบตอบริษัทฯ

ผ
ลก
ระ
ทบ
ตอ
ผ
ูมีส
วน
ได
เส
ีย

สำคัญนอย

สำ
คัญ

มา
ก

สำคัญมาก

C9 C5 C4 C7 C3

C8

B2 B1

C6 A2 B3

A1

C2

C1

A3
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SO
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ENVIRONMENT

Quality

ลูกคา พนักงาน

ผูถือหุน

คูคาธุรกิจชุมชนและสังคม

สิ่งแวดลอม

เปนผูผลิตสินคาคุณภาพ

ที่ลูกคาใหการยอมรับและเชื�อมั่น

เปนที่ทำงานคุณภาพ

ที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคง

และความไววางใจในอนาคต

เปนหลักทรัพยคุณภาพที่ผูถือหุน

รับทราบถึงธรรมาภิบาล

เปนผูประกอบธุรกิจคุณภาพ

ที่คูคาเชื�อถือในจริยธรรม

เปนผูประกอบการคุณภาพ

ที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง

เปนธุรกิจคุณภาพที่มีการดำเนินงาน

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

จากผลการวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับแผนการบริหารความเสี่ยงธุรกิจผนวกกับพันธกิจและกลยุทธ์ที่องค์กร
ก�าหนดไว้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ตั้งไว้ และน�าไปสู่การ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง ยังท�าให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภาพที่หลากหลาย เป็นค�าตอบที่สร้างคุณค่า
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม “GFPT is the answer for quality” 

การส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์กร
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การผลิตสินค้า 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อ
ไก่ ดงัน้ัน บรษิทัฯ จงึเชื่อว่าการส่งมอบสนิค้าทีด่มีคีณุภาพได้มาตรฐาน 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ถอืเป็นหัวใจส�าคญัและเป็น 
พืน้ฐานในการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื ตลอดระยะการด�าเนนิงานกว่า 
30 ปี บรษิทัฯ ได้พัฒนาการผลติสนิค้าเนือ้ไก่แปรรปูในหลายมิต ิทัง้การ
ขยายฐานการผลิตสู่ต้นน�้าเพื่อเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจร 
การใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตเนื้อไก่แปรรูป การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อ
ให้ได้เนื้อไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี การพัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบ
การเลี้ยงไก่เนื้อที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่ต�่าลง 
การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
ในทุกๆข้ันตอนการผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่แหล่งที่มา
ของวตัถดิุบจนถงึมอืผูบ้รโิภคเพื่อให้ผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเนื้อไก่ของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการผลิต การพัฒนา
ของบรษิทัฯ ทีผ่่านมานัน้ มุง่เน้นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ลกูค้าและผู้
บรโิภค ว่าสนิค้าเนือ้ไก่แปรรปูปรงุสกุของบรษิทัฯ มคีณุภาพด ีมคีวาม
ปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมั่น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในฐานะผู้น�าธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้า
ปศสุตัว์และเกษตรอย่างครบวงจร จเีอฟพที ีจงึให้ความส�าคญัในเรื่อง
ของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร บริษัทฯ 
ตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร” เป็นพื้น
ฐานส�าคัญยิ่งของการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากร
ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพ
ตลอดห่วงโซ่อาหาร ต้ังแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง 
และส่ือสารด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเรื่องการ
บริโภคอย่างถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการท่ีดี โดยยึดหลักในการ
ด�าเนินงาน ดังนี้

ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักับคณุภาพและความปลอดภยัในวตัถดุบิ
และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป
แบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ธุรกิจช�าแหละ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบ
ครบวงจรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค และให้มีการทดสอบคุณภาพท้ังทาง
กายภาพและชีวภาพในแต่ละกระบวนการผลิต ต้ังแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการผลิต การขนส่งและการจ�าหน่าย เพื่อให้
เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัย
ทางอาหาร โดยจัดให้มีการด�าเนินงานในการควบคุมคุณภาพในแต่ละ
ขัน้ตอนการผลติเน้ือไก่แปรรปูแบบครบวงจรของบรษิทัฯ ทีส่�าคญั ดงันี้

การบริหารความยั่งยืน 

ชำแหละและแปรรูป

อาห
ารส

ัตว

ฟารมเลี้ยงไก

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ระบบควบคุม
คุณภาพ

การทดสอบคุณภาพทั้ งทาง
กายภาพและชีวภาพในแต ่ละ
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การ
คัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว ์  
ฟาร ์มเลี้ยงไก ่  และกระบวน 

การผลิต
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โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเร่ิมต้นของคุณภาพความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มี “ห้อง
ปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อท�าหน้าที่ทดสอบคุณภาพ
และรับรองวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้
ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะสม ตรวจหาสารพิษหรือสาร
ตกค้างต่างๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี 
ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง มีความแม่นย�า และได้ผ่านการ
รับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 (General requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GMP

HACCP

ISO 9001

ISO 17025

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได ้รับ
การรับรองมาตรฐานสากลด้าน
คณุภาพและความปลอดภยัอาหาร

ISO 17025 : ข้อก�าหนดทั่วไปว่า
ด้วยความสามารถของห้องปฏบัิติ

การทดสอบและสอบเทียบ
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Environmental Enrichment ในการเล้ียงไก่ คือ 
การเสรมิสร้างสวสัดภิาพสตัว์ให้กบัไก่ โดยการเสรมิ
สภาพแวดล้อมที่ดี เสริมอุปกรณ์เพ่ือให้ไก่แสดง
พฤตกิรรมตามธรรมชาตแิละสญัชาตญาณของสตัว์ 
เช่น จัดหากองฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน หรือ
จิกก้อนฟาง เพื่อสร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความ
แข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด และความ
กลัวในไก่ได้

Pecking objectBale activity Perching activity

Environmental Enrichment

 ฟาร์มเลี้ยงไก่ 

ฟาร์มเลี้ยงไก่เน้ือเป็นกระบวนการหลักในการผลิตไก่เน้ือแบบครบวงจร เนื่องจากไก่เนื้อมีชีวิต 
เป็นทรัพย์สินที่มีความส�าคัญอย่างมาก ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารท่ีดีมีโภชนาการ มีน�้าอย่าง
เพียงพอ ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (Environmental 
Enrichment) และปลอดภัยจากโรค อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อท�าหน้าที่ใน
การดแูลสขุภาพสตัว์ วางมาตรการป้องกนัโรคก�าหนดและควบคมุการใช้ยาวคัซนีและเคมภีณัฑ์ระหว่าง
การเลีย้งไก่เนือ้อย่างถกูต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมทีมีสตัวแพทย์ขึน้ทะเบยีนกบักรม
ปศสุตัว์ ประสานงานกบัฝ่ายผลติในการวางแผนการจดัการด้านสขุภาพสตัว์ รวมถงึการถ่ายทอดความ
รู้ด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีโรงเรือนระบบปิดปรับ
อากาศ ควบคุมด้วยระบบการให้
อาหารและน�า้อตัโนมตั ิมรีะบบการ
ระบายอากาศและสามารถป้องกัน

สัตว์พาหะน�าโรคต่างๆ
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• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2554 “ระดับ
เงิน” จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556 “ระดับ
ทอง”จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

• ประกาศเกียรตคิณุ ห้องปฏบิตักิารร่วมมอืการทดสอบทางการ
แพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

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

ซึง่รางวลัแห่งความส�าเรจ็ทัง้หมดนี้ได้แสดงถงึการพฒันาและการ
รักษามาตรฐาน และท�าให้เกิดการไว้วางใจจากลูกค้า และผู้บริโภคมา
อย่างต่อเนื่อง

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 

โรงงานแปรรปูเน้ือไก่มคีวามส�าคญัมากเนื่องจากเป็นปลายทางใน
การผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้น ความปลอดภัย
อาหารและคณุภาพเนือ้ไก่จงึได้รบัการควบคมุดแูลอย่างเข้มงวดในทกุ
ขั้นตอนการผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจาก
การมีระบบควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น 
GMP HACCP ฯลฯ บรษิทัฯ จดัให้มีฝ่ายห้องปฏบิตักิาร ซึง่ประกอบด้วย 
“ห้องปฏิบัติการทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่า
ทางโภชนาการและสารเคมต่ีางๆ และ“ห้องปฏบิติัการทางจลุชวีวทิยา” 
เพ่ือทดสอบเช้ือจลุนิทรย์ีทีก่่อโรคและจลุนิทรย์ีทีบ่่งชีถ้งึสุขลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์และสายการผลติ การตกค้างของยาปฏชีิวนะ เพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย โดยฝ่าย
ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ซึ่ง
เป็นมาตรฐานสากลทีใ่ช้ในการรบัรองความสามารถของห้องปฏบิตักิาร
ทดสอบและสอบเทยีบ  โดยได้รบัครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 จากนัน้ได้
มกีารขยายงาน และขยายขอบข่ายการรบัรองเพิม่ขึน้เรื่อยมา ซึง่เมื่อปี 
2559 ฝ่ายห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถ
รวมทั้งสิ้น 78 วิธีการทดสอบ ใน 20 ประเภทตัวอย่าง โดยเป็นการ
มุง่เน้นในวธิกีารทดสอบท่ีให้ผลการทดสอบทีร่วดเรว็ เพื่อช่วยลดระยะ
เวลาที่ต้องจัดเก็บสินค้า และยังได้มีการพัฒนาวิธีการทดสอบขึ้นใหม่
ทีล่ดการใช้สารเคม ีเพื่อลดภาระการจดัการสารเคม ีและลดปัญหาสิง่
แวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นย�าเช่นเดิม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มี
ความสามารถตามข้อก�าหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025: 2005 ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาต ิ(มกอช.) และได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นห้องปฏิบตักิารท่ีรบัการถ่าย
โอนภารกจิด้านการวเิคราะห์สนิค้าปศสุตัว์ ของกรมปศสุตัว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท�าให้บริษัทฯ สามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าที่
ออกโดยห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate จาก
กรมปศุสัตว์ได้ รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ 
และรางวัลความส�าเร็จต่างๆ อันได้แก่

รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก 
มกอช. และรางวัลความเป ็น
เลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการ
ผลิต โดยทั้งที่เป็นการตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้
ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทั้งอาหาร
สัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
ซึง่ผ่านการรบัรองมาตรฐานระดบัสากลจากหน่วยงานให้กบัการรบัรองและกรมปศสัุตว์ ต่างๆ ดงันี้

• GMP (Good Manufacturing Practice) 

• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

• BRC Global Food Safety Standard: The British Retail Consortium 

• ISO 9001 (Quality Management System) 

• ISO 14001 (Environmental Management System)  

• ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)  

• Genesis GAP 

• HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)  

• RSPO Supply Chain Certification Systems

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือผู้บริโภค

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่ส�าคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า
และผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีดความ
สามารถของการด�าเนินธุรกิจในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบย้อน
กลับได้ในทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงาน
อาหารสตัว์เข้ากบัการจดัการฟาร์มทีท่นัสมยั และผสานต่อกบัการผลติของโรงงานอาหารแปรรปูที่
ได้มาตรฐานสากล ท�าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้จากผลิตภณัฑ์ไปยงักระบวนการผลติจนถงึ
ต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ขณะเดยีวกนั บริษทัฯ ยงัได้น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเชื่อมโยงผลติภณัฑ์จากโรงงาน เข้า
กับกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้าสู่ลูกค้า และผู้บริโภค จึงท�าให้สามารถติดตามสถานภาพ
ผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วงโซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับลูกค้าและผู้บริโภค 
อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะท�าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเปอน

ตรวจสอบสุขภาพ
ไกเนื้อ ไกสด

ตรวจสอบอุณหภูมิ
ชิ้นสวนไก

ตรวจสอบสี
ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

ตรวจสอบโลหะ
บรรจุภัณฑ

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ
บรรจุกลอง

ประกันคุณภาพและความปลอดภัย

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

บริษัทฯ  ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ซึ่ ง เป ็นก าร
รับรองคุณภาพการผลิต
เนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้น
ตอนการผลิตของบริษัทฯ

สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้จากแหล่งที่มา

วัตถุดิบ

อาหารไก

ไกเนื้อ

ผลิตภัณฑไกสด

ผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป
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หลักสวัสดิภาพสัตว์

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเร่ืองสวัสดิภาพสัตว์ในการด�าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ฟาร์มเลี้ยงไก่ของ 
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices : 
GAP) ตลอดจนมาตรฐานสินค้าเกษตรทีเ่กีย่วกบัการปฏิบตัทิีด่ทีางด้านสวสัดภิาพสตัว์ การขนส่งสตัว์ทางบก
ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกส�าหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออกตาม
มาตรฐาน Genesis GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าส�าหรับการผลิตเนื้อไก่
เพื่อการส่งออกตลอดห่วงโซ่อปุทาน ภายใต้มาตรฐานดงักล่าว ซึง่บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการทกุขัน้ตอนโดยค�านงึ
ถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระจากความหิวและกระหาย (มี
ระบบการเลีย้งทีใ่ห้อาหารและน�า้เพยีงพอ) มอีสิระจากความอดึอดั(สภาพแวดล้อมโรงเรือนมคีวามเหมาะสม 
กว้างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกันโรคที่ดี การจับไก่แต่ละครั้ง
เป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการ
เลี้ยงดูที่ไม่ท�าให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)

จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่
การเลอืกสถานทีก่ารจดัการเลีย้งอาหารและการให้อาหาร การจดัการสขุภาพและการป้องกนัโรค การจบัหรอื
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่งสุขอนามัยฟาร์ม การจดบันทึกข้อมูลและการฝึกอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ 
จงึมัน่ใจและรบัรองได้ว่าผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ มาจากฟาร์มทีม่คีณุภาพ ถกูสขุอนามยั ปราศจากยาปฏชิวีนะ
และสารตกค้าง ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ปราศจากความหิว
และกระหาย

ปราศจากความกลัว 
และความทุกขทรมาน

ปราศจากความเจ็บปวด 
บาดเจ็บ และโรคภัย

ปราศจากความ
ไมสะดวกสบาย

มีอิสระที่จะแสดงออก
ตามพฤติกรรม
ของธรรมชาติ

5 FREEDOMS

Good Agriculture 
Practices : GAP
Genesis GAP

บริษัทฯ  ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัเรื่องระบบความปลอดภยัทางชวีภาพเพื่อ
ใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

• อาหารไก่ : บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์
เพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ มีระบบการผลิต
อาหารสัตว์ที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการและความ
ปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ

• การเลีย้งไก่เนือ้ : บรษิทัฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรอืนปิดปรบัอากาศ 
(Evaporative Cooling System) มรีะบบการให้อาหารและน�า้
อัตโนมัติ มีระบบการระบายอากาศและสามารถป้องกันสัตว์
พาหะน�าโรคต่างๆ ตลอดจนน�าระบบกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้
ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ

• บุคคลและยานพาหนะ : บริษัทฯ ได้ก�าหนดระเบียบข้อบังคับ
อย่างเข้มงวดส�าหรับการเข้าฟาร์มของบุคลากรและยาน
พาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากรและยาน
พาหนะท่ีเก่ียวข้องกับการเลี้ยงไก่และพื้นที่ที่เลี้ยงไก่เท่านั้น 
โดยบุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่านน�้ายาฆ่าเชื้อ 
อาบน�้าสระผม และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วน
ยานพาหนะต้องผ่านการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกัน เพื่อม่ันใจได้ว่า
จะไม่มีพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก
เข้าไปท�าอนัตราย และก่อให้เกดิโรคกบัสตัว์เลีย้งภายในฟาร์ม

ระบบคอมพาร์ทเมนต์

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์เรื่องระบบคอมพาร์ทเมนต์ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity Management) ตามหลกัการวเิคราะห์อนัตราย
และจดุวกิฤตทีต้่องควบคมุหรอื HACCP ส�าหรบัโรคไข้หวดันก

• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพ้ืนที่กันชนในรัศมี 
1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)

• มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1 
กิโลเมตรรอบฟาร์ม

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

จากความตั้งใจ เอาใจใส่ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตให้ ได้
มาตรฐานสากล ในปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้รบัการตอบรบัทีด่จีาก
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ประกอบกับระดับความพึง
พอใจของลูกค้าที่อยู่ในระดับสูงG4-PR5 รวมถึงปริมาณข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้าที่ลดลงต่อหน่วยการผลิต (พันตัน) ดังนี้ 

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ / ปริมาณการผลิต 1,000 ตัน)

94%93% 93%
2558 2559 2560

ขอรองเรียนเนื้อไกสดแชแข็งขอรองเรียนผลิตภัณฑเนื้อไกแปรรูป

7.03%5.85% 5.39%
1.26%3.85% 1.74%

2558 2559 2560

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศ 
และลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย
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นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น 
และจัดสภาพการท�างานของพนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์
ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรม
ต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พ่ึงและเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัฯ มนีโยบายและข้อปฏบิตัต่ิอพนกังานโดยเท่าเทยีมกนัโดย
ไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่อง
ของการก�าหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนกังาน การฝึก
อบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มี
ฝ่ายแรงงานสมัพนัธ์ ซึง่จะรบัผดิชอบในการจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน 
ดแูล ควบคมุ ประเมนิผล การจดักจิกรรมแรงงานสมัพนัธ์ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษชนG4-LA16, G4-HR3, G4-HR5, 

G4-HR6, G4-HR9, G4-HR12

บรษิทัฯ มนีโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธมินษุยชน
โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน  
(Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ (Child Labour) ให้ความ
เคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม
บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก
ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติ
ตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ด้านสทิธมินษุยชนภายในบรษิทัฯ และส่งเสรมิให้บรษิทัย่อย ผูร่้วมทนุ 
คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ปฏบิตัติามหลักการสทิธมินุษยชนตาม
มาตรฐานสากล คุม้ครองสิทธขิองผู้มส่ีวนได้เสียที่ได้รบัความเสยีหาย
จากการละเมดิสทิธอินัเกดิจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯG4-LA14 โดย
พจิารณาชดเชยค่าเสยีหายให้ไม่ต�า่กว่าอตัราท่ีกฎหมายก�าหนด เป็นต้น

นโยบาย Social Accountability 

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตรด�าเนินธุรกิจ
ต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน
สากล “เรื่องจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถาน
ที่ท�างานในระบบ Social Accountability” โดยมีการก�าหนดนโยบาย 
Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามข้อ
ก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการ 
ต่อพนักงาน”

โดยก�าหนดแนวทางด�าเนินการให้บริษัทฯ ด�าเนินการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและ
จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�างาน ส่งเสริมให้
มีการสร้างมาตรฐานในการท�างานที่ดี มีความปลอดภัย มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามที่เป็นไปได้ และจัดให้มีการอบรม 
การสื่อสาร การตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองและประกาศตน 
ว่าเป็นโรงงานที่ ได้รับมาตรฐานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour 
Practices: GLP) และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่า
เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแรงงานไทย เป็นเครื่องยืนยันจากหน่วย
งานทางการภายนอก แสดงถึงการท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงาน
และบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์
การเลือกปฏิบัติG4-HR3 อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมดิสทิธมินษุยชนG4-HR9, G4-HR12 อนัเนื่องมาจากการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงานG4-LA16 การ
บังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาสG4-HR6 การใช้แรงงานเด็กG4-HR5 สิทธิ
ของผู้บริโภค และการด�าเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใดG4-LA15

2.  เป็นที่ท�างานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคงและความไว้วางใจในอนาคต
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การจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จ�ากัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม  
ในปี 2560 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด จ�านวน 5,584 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะ 
การปฏิบัติงานที่หลากหลาย

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิ์ลาคลอดG4-LA3

ในปี 2560 พนักงานหญิงจ�านวน 3,222 คน มีพนักงานหญิงใช้
สทิธิล์าคลอด 105 คน ซึง่ภายหลงัการใช้สทิธิก์ลบัเข้าท�างานตามปกติ
จ�านวน 87 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิ์
ลาคลอดร้อยละ 83 ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

การคงอยู
ของพนักงานหลัง
ใชสิทธิ์ลาคลอดพนักงานลาออกหลังคลอด

พนักงานคงอยูหลังคลอด

17%

83%GFPT

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน G4-10 สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุการท�างาน G4-10

สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงานG4-10, G4-11 สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ และประเภทการจ้างงาน G4-10, G4-11

สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญชาติ G4-10สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ G4-10
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นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ

บรษิทัฯ ได้เหน็ถงึ การยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารให้ดขีึน้ และเพื่อเป็นการส่งเสรมิให้คนพกิารได้มีโอกาสแสดงความสามารถ 
ซึ่งก่อให้เกิดการมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการ
เป็นพลังส�าคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งนี้ ตามพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีบทบัญญัติ
เพื่อก�าหนดมาตรการส�าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท�าของคนพิการ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมีการรับ
ผูพ้กิารเข้าท�างานในแผนกต่างๆ ร่วมกบัการให้สมัปทานจดัสถานทีจ่�าหน่ายสินค้า จ้างเหมาบรกิารล่ามภาษามือ และผูด้แูลคนพกิาร รวมจ�านวน 
58 คน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่กฎหมายก�าหนด

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายท่ีสนบัสนุนให้พนกังานปฏบัิตงิานได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริม
สร้างให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้
ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสรมิให้พนกังานมสีขุภาพอนามยัทีด่ ี(และไม่
ท�าการใดทีเ่ป็นผลร้ายต่อสขุภาพ อนามยัแก่ลกูค้า) รวมถงึ ดแูลสถาน
ที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

การป้องกันโรคร้ายแรง

บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการในการป้องกนัเกีย่วกบัโรคร้ายแรงต่างๆ โดย
การให้ความรู้ การให้ค�าปรึกษา การฝึกอบรมจากบุคลากรเชี่ยวชาญ 
พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนักงาน และ
ชุมชน รวมถึงการด�าเนินแผนป้องกันโรคระบาดโดยการฉีดวัคซีนให้
แก่พนักงานเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน)

5248 58
2558 2559 2560



36 GFPT SUSTAINABILITY REPORT 2017

การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมจีติส�านกึด้านความปลอดภยั 
ด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�างาน เพื่อ
จดัท�าแผนป้องกนัอุบตัเิหตจุากการปฏบิตังิาน ตลอดจนให้มกีารค้นหา
สาเหตุเพือ่ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ�้า และมีการรณรงค์ให้ด�าเนิน
โครงการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

1)   โครงการ NEAR MISS
บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เน้น
การค้นหาสาเหตุป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ�้า และส่งเสริมให้
พนกังานทุกคนมส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์และประเมินความเสีย่ง
จากการท�างาน

2)   โครงการกิจกรรม 5ส.
บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบยีบของส�านกังาน และบริเวณทีป่ฏบิตังิาน

3)   โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความ
ปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ความรู้และเป็นการกระตุ้น
พนักงานให้ตระหนกัถงึอบุตัเิหตใุนการปฏบิตังิาน เช่น นทิรรศการ
สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
15-16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

4)   โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

5)   โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มีการท�าวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ควรรู้ วิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยจะจัดท�าข้ึนเป็นประจ�าทุกเดือน มีการสื่อสารผ่านทาง  
Intranet ของบรษิทัฯ และยงัจดัท�าเป็นวารสารแจกให้กับพนกังาน
ทั่วไป

9398 98
2558 2559 2560

62 53 61 374036

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

อัตราการเกิดอุบัติเหต ุ(ครั้ง) 

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ในปี 2560 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการหยุดงาน
จากการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยบริษัทฯ ได้มีการ
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และน�ามาป้องกันและแก้ไข
เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงลดอัตราการหยุดงานจาก
การบาดเจ็บด้วยG4-LA6

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2560

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจ�าปี 2560

การอบรมผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าภายในอาคาร, การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท�างาน ระดับหัวหน้างาน, อบรมขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
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ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของพนักงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนของพนักงาน และ
กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ก�าหนด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของ
เรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ 
1)   ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน

2)   หน้าเวบ็ไซต์ภายในของบรษิทัฯ ซึง่ข้อมลูการร้องเรยีนจะ
ส่งมายงัฝ่ายบคุคลของบรษิทัฯ โดยตรงเพือ่ส่งต่อให้กบั
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

การด�าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
และแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียว
กับเร่ืองที่ ได้รับการร้องเรียนและด�าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ
ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะแจ้งผลการด�าเนินงานภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�า
โดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้อง
เรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบใน
การด�าเนินการตรวจสอบเรือ่งร้องเรียนเท่านั้นท่ีจะเข้าถึงข้อมูลดัง
กล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐาน
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่
กฎหมายก�าหนดอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

ไม่หยุดงาน หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน

หยุดงาน 
เกิน 3 วัน

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

2558 2 2 4 46 26 72 14 8 22

2559 1 2 3 34 17 51 18 21 39

2560 1 0 1 27 16 43 33 21 54

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

ไมหยุดงาน

หยุดงานเกิน 3 วัน

2558 2559 2560

4

72

3

51 43

54

1

39

4

72

22

3

51 43

54

1

39

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2560

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจ�าปี 2560

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้าง
ความมัน่คงในสายอาชพีและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชพีอย่างเป็นธรรม 
และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่
กฎหมายก�าหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก�าหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงานขาย 
พนักงานสารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การ
ช่วยเหลอืส�าหรบัชดุฟอร์มพนกังาน รวมทัง้เงนิช่วยเหลือประเภทต่างๆ 
เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานส�าหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสีย
ชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาส�าหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ การค�านึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือ
เวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ 
จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ที่ท�างานจ�านวนรวม 
3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก 
พร้อมด้วยความสะดวก ปลอดภยั และสาธารณปูโภคต่างๆ อย่างครบ
ครนั รวมถงึได้จดัให้มสีถานรบัเลีย้งเดก็ ทีมี่มาตรฐานได้รบัใบอนญุาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่
พนักงานปฏิบัติงานด้วย

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้
พนกังานมกีารพฒันาความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ มทีศันคตทิีด่ ีมี
คุณธรรมและจริยธรรม และการท�างานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน เพื่อให้พนกังานได้รบัการพฒันาอย่าง
มปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ บรษิทัฯ เน้นการเลื่อนต�าแหน่งจากภายใน และมี
การประเมนิผลการท�างาน ซึง่เป็นปัจจยัทีส่�าคญัส�าหรบัการเตบิโตของ
ธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากร
บุคคล โดยเน้นกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ การก�าหนด
บทบาทหน้าทีข่องพนกังานให้ชดัเจน การก�าหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะ
สมและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนา
ระบบการประเมนิและเพิม่สมรรถนะการท�างานของพนกังาน ทีผ่่านมา 
บรษิทัฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ อาท ิปฐมนเิทศพนกังานใหม่ 
ภาวะผู้น�าพลังกลุ่ม หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทศิทางขององค์กรทัง้ในระยะ
ส้ันและระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของ
บคุลากร ให้มคีวามรูเ้ฉพาะทาง ความรูด้้านเทคนคิ ความรูด้้านบรหิาร 
และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจาก
นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพ
สิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 การเปลี่ยนแผน นโยบาย กฎหมาย
แรงงานให้แก่พนกังาน ตลอดจนสนบัสนนุให้มกีารสมัมนา ดงูาน เพื่อ
ให้พนกังานได้มีโอกาสแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กบัองค์กร
อื่นๆ และน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีจ�านวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด 
840,882 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 123 
ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุม
ทักษะที่จ�าเป็น เช่น หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้บริหาร (Executive 
Development Program), ผู้บริหารอาวุโส (Senior Executive 
Program), ความปลอดภยัในการท�างาน ระดบัหวัหน้างาน, Defensive 
Driving, การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ (CG), การบรหิารความเสีย่ง, หลกัสตูร
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น G4-LA10

2558* 2559 2560

จ�านวนชั่วโมงในการอบรม 549,175 653,676 840,882

จ�านวนชั่วโมงในการอบรมG4-LA9

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)

9983 123
2558* 2559 2560

หมายเหตุ : *มีการปรับปรุงตัวเลข ปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน

G4-LA9, G4-LA10
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3.  เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ผู้ถือหุ้นรับทราบถึง 
ธรรมาภิบาลและเป็นผู้ประกอบธุรกิจคุณภาพ 
ที่คู่ค้าเชื่อถือในจริยธรรม

บริษัทฯ ได้รับการประเมิน
จากโครงการ CGR ในปี 

2017 ระดับ “ดีเลิศ” 

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการ
ค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่
ใน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ) 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี  การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัย
ทศัน์และมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าท่ี มกีลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอ�านาจ เพื่อให้การ
บรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสทิธคิวามเท่าเทยีมกนัของผู้
ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มมูลค่า
และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธรุกจิส�าหรบักรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจ 
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย

ท�าให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ ตามโครงการ 
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดับ “ดีเลิศ” 
ได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ จ�านวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 
91% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รบัผลการประเมนิคณุภาพ
การจดัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2560 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย, สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นเวลา 6 ปี ต่อเนื่อง (2555 - 2560)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2017 จ�านวน 2 ประเภท
รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น และรางวัลบริษัท
จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท 

G4-56

G4-56
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นโยบายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็น
สากล โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตน
ให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มส่ีวนรูเ้หน็ 
ช่วยเหลือ หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ไม่ได้กระท�าความผดิ หรอืกระท�า
การใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั 
และกฎระเบยีบของหน่วยงานทางการท่ีก�ากบัดแูล อาทเิช่น ส�านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด G4-EN29, G4-SO7, G4-SO8

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบท�าความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่า
มีการฝ่าฝืนหรือกระท�าการใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ 
จะพิจารณาและด�าเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่
การกระท�าดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการท�างานด้วย
แล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตาม
ควรแก่กรณี

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบ
จรยิธรรมธรุกจินี ้เมื่อเข้าเป็นพนกังานและเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง

• ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตามจรยิธรรมธรุกจิ และมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูล และส่งเสรมิ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่ก�าหนด

• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ ได้รับการแต่งต้ังจากคณะ
กรรมการบริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานสรุปผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าทีต้่องรายงานการปฏบิตัิ
ทีอ่าจขดัต่อจรยิธรรมธรุกจิ ในกรณทีีพ่บเหน็หรอืถกูกดดนั/บงัคบั
ให้กระท�าใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้
บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี

• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่
รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หากกระท�า
ด้วยเจตนาดี

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสตัย์ สุจรติ มคีณุธรรมและจรยิธรรม ตลอดจนปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสยี ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คูแ่ข่ง ชมุชน สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม อย่างเท่าเทียมกัน โดยก�าหนดและเปิดเผยแนวทาง
การส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เกิดการปฏิบัติตามไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจG4-56 ดังนี้

G4-EN29, G4-S07, G4-SO8

G4-56
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นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ

ทรัพย์สนิของบรษิทัฯ หมายถงึ ทรพัย์สนิทีม่ตีวัตน และไม่มตีวัตน 
เช่น สงัหารมิทรพัย์ อสงัหารมิทรพัย์ เทคโนโลย ีสูตรการผลติ เอกสาร
สิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ  
ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธรุกจิ ประมาณการทางการ
เงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เสือ่มเสีย สูญหาย 
และใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และไม่น�าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีสาระส�าคัญและยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน หรือการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ ์ 

บรษิทัฯ มนีโยบายให้บุคลากรปฏิบตัติามกฎหมายหรอืข้อก�าหนด
ทีเ่กีย่วกบัสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านอื่นที่กฎหมายก�าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะ
ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
เท่านัน้ การส่งเสรมิให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรอืข้อมลูทีใ่ช้ในการ
ปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันG4-SO4, G4-SO5

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ Collective Action 
Coalition: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ มี
การจดัการบริหารความเสีย่ง ในเรื่องการทุจรติ คอร์รปัชนั และก�าหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมีก�าหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุก
ระดับ ตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่G4-SO4 ตลอดจนมี
การวางแผนพัฒนาการรณรงค์เร่ืองการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในอนาคตตามล�าดับ
ด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เร่ิมด�าเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนด�าเนินการส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้ที่มี
ส่วนเกีย่วข้องกับบรษิทัฯ รายอื่นๆ ร่วมปฏบิตัติามโครงการ Collective 
Action Coalition : CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติและ
คอร์รัปชันเป็นล�าดับต่อไป

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั จเีอฟพทีี 
จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ด�าเนนิการหรอืยอมรบัการทจุรติและ
การคอร์รปัชนัในทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์
ให้กับตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั ไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะเป็นผูร้บั ผู้ให้ 
หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและ
ทุกหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที 
จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และจะให้มกีารประเมินผลการปฏบิตัิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทจุรติและการคอร์รปัชนันีอ้ย่างสม�า่เสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตั ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการ
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ของ
ทางบริษัทฯ และข้อก�าหนดของกฎหมาย”

โดยรายละเอียด ค�านิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง และ
การรบัเรื่องร้องเรยีนการทจุรติ และการคอร์รปัชนั ปรากฏบนเวบ็ไซต์
บริษัทฯ (www.gfpt.co.th) 

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
แข่งขัน การท�าลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์
เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชันG4-SO5ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการ
ถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการด�าเนินงานไม่สอดคล้อง
กับกฎหมายหรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด
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4.  เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชน
สามารถพึ่งพิง

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั จเีอฟพีที จ�ากดั (มหาชน) มนีโยบายด�าเนนิธรุกจิด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ภาย
ใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด�าเนินงานทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
ที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ หรือช่องทางอื่นใด ที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้อง
เรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จะท�าการพิจารณาเบื้องต้นว่า 
เรื่องที่ได้รบัร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด หากเรื่องทีร้่องเรยีนเกีย่วข้อง
กบัหลกัธรรมาภบิาล และจรยิธรรมการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หน่วย
งานท่ีรับเรื่องร้องเรียน จะด�าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการพิจารณาด�าเนินการ รวบรวมหลัก
ฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือหากข้อ
ร้องเรยีนดงักล่าวเข้าข่ายการกระท�าผดิ ทจุรติ (Fraud) หรอื คอร์รัปชัน 
(Corruption) หน่วยงานที่รับเร่ืองจะด�าเนินการประสาน เสนอเรื่อง
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมด�าเนินการ และน�าเสนอแก่คณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จากผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

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

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 
สรุปได้ดังนี้

1. ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวันหน้า” ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�าคัญของเด็กและเยาวชน นอกจากการสนับสนุน
ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ และการมอบทุน พร้อมอุปกรณ์
ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นโครงการสนับสนุนเพ่ืออาหาร
กลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน โรงเรียนละมูลรอดศิริ จ.สมุทรปราการ เพื่อส่งเสริม
คณุภาพชวีตินกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในพืน้ทีใ่กล้เคยีง และโครงการสนับสนนุ
ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้
แกพ่นกังานที่ดอีย่างยิ่งแล้ว บริษทัฯ ยังสง่เสริมกิจกรรมทางดา้นสังคมทัง้ชมุชน
โดยรอบและชมุชนทีห่่างไกล โดยมุง่เน้นเรื่องการพฒันาความรูข้องเยาวชนให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 59 กิจกรรมดังเช่น กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียนต่างๆ รวม 27 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริม
คณุภาพชวีติแก่เยาวชนด้านต่างๆ เช่น โครงการ "สองล้อสร้างอนาคต จาก GFPT 
สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปโรงเรียน"-รร.ละมูลรอดศิริ, กิจกรรรมเพื่อการศึกษา คณะ
เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล, กจิกรรมการท�าอาหารเลีย้งเดก็-สถานรบัเลีย้ง
เด็กมานา, บริจาคอุปกรณ์ติดตั้งปั๊มน�้าให้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว อ.นางรอง 
จ.บุรีรัมย์ ท่ีประสพภัยน�้าท่วม, บริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเวทีถาวรเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านการศึกษา ณ.โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา  เป็นต้น

2. สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถ่ินชนบท และ
ทุรกันดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ และมีนโยบายส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล มีความเป็นอยู่ที่ดี มี
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีการด�าเนินการต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดท�า
ขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชน ซึ่ง
การจัดกิจกรรมที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น มีการพูดคุย และรับฟังความ
คิดเห็นจากชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและผลกระทบที่ชุมชนได้รับจาก
การด�าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อมท่ีได้ท�าร่วมกบัชมุชน เพื่อให้ชมุชนและสงัคมมสีภาพแวดล้อมทีด่ขีึน้ โดย
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 66 กิจกรรม ดังเช่น ร่วมกิจกรรม
ปลูกป่า, สมทบทุนและบริจาครถเข็น "โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ" เพื่อช่วย
เหลือคนพิการที่ด้อยโอกาส-มูลนิธิคนพิการไทย, สนับสนุนโครงการจัดการผัก
ตบชวาริมคลองส�าโรง ร่วมกับประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ริมคลองส�าโรง, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น

3. ท�านุบ�ารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่ส�าคัญซึ่งมีอิทธิพลในการ
ก�าหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ จึงให้ความส�าคัญกับการมุ่งม่ันส่งเสริมและท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา ตลอด
จนสนบัสนุนศลิปวฒันธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ซึง่บรษิทัฯ ได้จดักจิกรรมเพื่อสงัคม
ด้านท�านบุ�ารงุศาสนา และวฒันธรรมไทย และร่วมกจิกรรมผ่านหน่วยงานภาครฐั 
องค์กรการกุศลและองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 49 กิจกรรม

เช ่น กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมประจ�าป ีของพนักงานที่ ร ่วมใจกันบริจาคโลหิต, กิจกรรม
ปลูกป่า, กิจกรรมการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน, กิจกรรมบริจาคเงินและข้าว 
ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ, กิจกรรมการท�านุบ�ารุงศาสนา

G4-SO1
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5.  เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัเิพื่อให้บรรลถุงึปรชัญา บรษิทัฯมุง่เน้นผลิตและบรกิารอย่าง
มีคุณภาพ ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม ภายใต้บริบทของบริษัทฯ จึงแสดงเจตจ�านงที่จะบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไว้ 
ดังนี้  “ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อผูกมัดบังคับ ร่วมสร้างจิตส�านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากร
อย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสื่อสาร ให้ความ
รู้ สนับสนุนและสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดัน
การด�าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด�าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่และตามกฎหมายก�าหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001 โดย
บรษิทัฯ ตรวจประเมนิอสิระดา้นการจดัการพลงังานตามระบบมาตรฐานสากล และสนบัสนนุ
ให้มีการสื่อสารถึงการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
ทั้งภายในองค์กรและสู่สาธารณชนภายนอก 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะถือเป็นต้นทุนและต้นทางท่ีส�าคัญของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกัน
เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
ด้วย ดังเช่น โครงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ซ่ึงเป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความ
ระมัดระวัง ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิ้น
เปลืองและปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้

ระบบมาตรฐานการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environment

จ�านวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า (ใบ / ปริมาณผลผลิตสินค้า (กิโลกรัม)

0.98%0.89% 1.67%
2558* 2559 2560

G4-EN7

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับแผนการผลิต จึงส่งผลให้ปริมาณขยะถุงพลาสติกที่
ใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น  
หมายเหตุ : *มีการปรับปรุงตัวเลข ปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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ทรัพยากรน�้าG4-EN3

ทรัพยากรน�้าเป็นส่ิงส�าคัญในกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูป บริษัทฯ ได้มีแบบแผนการ
ก�าหนดปริมาณการใช้น�้าอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณ
การใช้น�้าเพื่อน�ามาวิเคราะห์และวางแผนควบคุมการใช้น�้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุง
กระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาวิธีการ ระบบ หรือเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลด
ปริมาณการใช้น�้า หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าให้คุ้มค่ามากที่สุด

โดยในการใช้น�า้เพื่อการผลติและการอปุโภคของบรษิทัฯ มีการใช้น�า้ทัง้จากน�า้ประปาและน�า้
บาดาล โดยบรษิทัฯ ได้รับใบอนญุาตใช้น�า้บาดาลจากส�านกัควบคมุกิจการน�า้บาดาล กรมทรพัยากร
น�้าบาดาล เพือ่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ในปริมาณรวมวันละไม่เกิน 3,360 ลูกบาศก์เมตร 
สามารถแสดงเป็นสัดส่วนการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ ประจ�าปี 2560 ดังนี้G4-EN3, G4-EN8

น้ำบาดาล น้ำประปา

82%18%

สัดส่วนการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ  
และปริมาณการใช้น�้าประปาและน�้าบาดาล ประจ�าปี 2560

1.7681.801 2.006
2558 2559 2560

ปริมาณการใช้น�้า (ล้านลูกบาศก์เมตร)
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พลังงานG4-EN3

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้
พลังงานของกระบวนการผลิตเพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้พลังงาน ขณะเดียวกันยังได้ออกแบบเคร่ืองจักรอุปกรณ์และ
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้พลังงานน้อยที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 120 วัตต์ ทดแทนหลอดเมทัลฮาไลด์ 
250 วัตต ์ในห้องเก็บสินค้าและในสายการผลิต, เปลี่ยน Compressor Mycom N160LUD เป็น รุ่นMycom  N160VLD เพื่อให้ระบบท�าความ
เยน็ประสทิธิภาพสงูขึน้, การใช้ระบบประชมุทางไกลทางจอภาพ (หรอื VDO Conference) และมกีารควบคมุปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการ
ผลิต โดยการลดค่าไฟฟ้าในโรงงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเดิน
ทางอีกด้วย 

2558* 2559 2560

61.4858.65 63.74

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ปี)

หมายเหตุ : *มีการปรับปรุงตัวเลข ปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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ในปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 63.74 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 จากปีก่อน ซึ่งปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบการท�าความเย็นและกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งร้อยละ 71 
ใช้ในระบบท�าความเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้า และร้อยละ 17 ใช้ในกระบวนการผลิตG4-EN3 โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการเปลี่ยน Compressor 
จากรุ่น N160LUD เป็นรุ่น Mycom  N160VLD เนื่องจาก Compressor รุ่น N160LUD มีการใช้งานมา 25 ปี ประสิทธิภาพการท�างานจึงลด
ลง ส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อท�าการเปลี่ยน Compressor Mycom  N160VLD ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานสูงขึ้น ซึ่งจะช่วย
ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบท�าความเย็นในปีต่อๆ ไปลดลง

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ

ทำความเย็น ปรับอากาศสำนักงาน แสงสวางการผลิต อื�นๆ

5%6%17%71% 1%

การอนุรักษ์พลังงานG4-EN6, G4-EN7

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายอนรุกัษ์พลงังาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้านพลงังาน เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพ และประโยชน์สงูสุด 
โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานบริษัทฯ ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องให้
เหมาะสมกับธุรกิจ ก�าหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสือ่สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูก
ต้อง โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันก�าหนดมาตรการ และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และให้มีการทบทวน  
ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนด�าเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�าทุกปี
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ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน

 ระดับความดังเสียง 
เฉลี่ย 24 ชม.  

(Leq)

ค่ามาตรฐาน ระดับเสียงรบกวน 
(dBA)

ค่ามาตรฐาน

บริเวณหน้าโรงงาน 67.0 70.0 9.7 10.0

บริเวณหลังโรงงาน 65.1 70.0 6.6 10.0

มลพิษทางน�้าG4-EN10, G4-EN22

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก�าหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพสูงในการบ�าบัดน�้าเสีย และมีการติดตามและ
วัดผลคุณภาพน�้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก โดยมีการใช้ระบบการ
บ�าบัดน�้าเสีย คือ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) และ 
Activated Sludge (AS) เพื่อให้ได้คณุภาพน�า้ทิง้ทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย
ก�าหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม นอกจากนี้ ยังให้
ความส�าคัญกับการน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วหมุนเวียนกลับมา
ใช้ใหม่ แต่เนื่องด้วยมีกฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร และข้อก�าหนดของลูกค้า จึงท�าให้มีข้อจ�ากัดในการน�าน�้า
กลับมาใช้ใหม่ โดยปริมาณน�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และ
การอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่ง
ระบบบ�าบัดน�้าเสียที่บริษัทฯ มีอยู่มีความสามารถรองรับน�้าเสียที่เกิด
ขึ้นต่อวันได้ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริมาณน�้าทิ้งที่ผ่าน
การบ�าบดัและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�า้ทิง้จะถกูปล่อยออกเป็นปรมิาณ
เฉลี่ย 3,000-3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน และปริมาณน�้าทิ้งที่น�ากลับ
มาใช้ใหม่เฉลี่ย 100-200 ลูกบาศก์เมตร / วันG4-EN10

มลพิษทางเสียง 

บรษิทัฯ มกีารตรวจวดัคณุภาพเสยีงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพื่อวัดระดบัความดงัเสยีงจากโรงงานเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 
และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ด�าเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2560 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน พบว่าทุก
จุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดไว้ทั้งหมด 

การจัดการมลพิษและของเสีย

มลพิษทางอากาศ

บริษัทฯ มีระบบก�าจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน
และมีการติดตามเฝ้าระวังผลการตรวจวัดค่าที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด โดยผู้ที่รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมจะท�าการตรวจวดั ปีละ 2 ครัง้ โดยในปี 2560 ผลการตรวจ
วัดปริมาณการปล่อยสารเจือปนในอากาศทั้งปริมาณฝุ่น ไนโตรเจน
ออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบ
แสงของทุกสายงาน พบว่ามีปริมาณต�่ากว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
ก�าหนดไว้ทั้งหมด

ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ  
ณ จุดการตรวจสอบต่างๆG4-EN21

ผลทดสอบ ค่ามาตรฐาน

ปริมาณฝุ่น (mg/m3) 2.674 – 128.983 320.00

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) 2.845 – 5.083 60.00

ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm) 10.523 – 38.592 200.00

คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm) 0.709 – 471.698 690.00

ค่าความทึบแสง (%) 5.9 – 6.4 10.00
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ของเสีย G4-EN23, G4-EN24, G4-EN29, G4-EN34

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่
กฎหมายก�าหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
การจัดเก็บ การขนส่ง และการก�าจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของ
เสยีอนัตราย การคดัแยกของเสยีในแต่ละประเภท ซึง่รวมถงึการจดัท�า
ระบบการจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 
การรวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปก�าจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ

• ขยะอันตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเส่ือมสภาพ, 
ภาชนะปนเปื้อน และน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ส่งก�าจัดกับบริษัทที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายG4-EN23

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

ในปี 2559 ทีผ่่านมา บรษัิทฯ ไม่มีกรณพีพิาททางกฎหมายในเรื่อง
การปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึไม่ได้ต้องโทษปรบัจากการละเมดิกฎหมาย
และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด G4-EN24, G4-EN29, G4-EN34

สรุปปริมาณน้�าหนักรวมของขยะ สิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย  
และที่ ไม่อันตราย ส�าหรับปี 2560 ได้ดังนี้ G4-EN23 

 

รายการ ปริมาณ (ตัน)

กากแป้ง, แป้งเสื่อม 292.50 

เศษเหล็ก 4.68 

เศษสแตนเลส 67.88 

เศษวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ 590.91 

ถุงพลาสติกใช้แล้ว (ใส่เศษไก่ ) 1,157.83 

น้�ามันพืชเก่า 928.40 

กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน้�าเสีย 19,243.93 

น้�ามันหล่อลื่นพร้อมภาชนะบรรจุ 20.80 

Lab Waste 0.61 

ภาชนะปนเปื้อน 2.02 

หลอดไฟเสื่อมสภาพ 0.47 



50 GFPT SUSTAINABILITY REPORT 2017

GRI Content Index for ‘In accordance’ - Comprehensive

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Standard Disclosure Pg.

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 Chairman’s message 6

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

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Name of the organization. 9

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

G4-5 Location of organization’s headquarters. 9

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

9

G4-7 Nature of ownership and legal form. 9

G4-8 Markets served (types of customers breakdown) 21-22

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

9

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

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

G4-12 Describe the organization’s supply chain 9

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

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

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

22

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

22

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

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

11

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

14-15, 24-25

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

15-25

G4-21

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

15-25

G4-22
Report the effect of any restatements of information provided in previous reports, and the reasons for 
such restatements.

No restatements

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

previous reported

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

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

G4-25 Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 14-17

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

15-17

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

REPORT PROFILE

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

G4-29 Date of most recent previous report 5

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

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

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

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

5

GOVERNANCE

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

14

ETHICS AND INTEGRITY

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

12, 39-41
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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) 

21-22

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

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

Aspect: Energy

G4-EN1 Materials used by weight or volume 44

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

45-47

G4-EN6 Reduction of energy consumption 47

G4-EN7 Reduction in energy requirement of product 44,47

Aspect: Water

G4-EN8 Total water withdrawal by source 45

G4-EN10 % + volume of water recycled and reused 48

Aspect: Emissions

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

48

Aspect: Effluents and Waste

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 48

G4-EN23 Total weight of waste by type (hazardous and non-hazardous) and disposal method 49

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

49

Aspect: Compliance

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

40, 49

Aspect: Environmental Grievance Mechanisms

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

49
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CATEGORY: SOCIAL

Aspect: Employment

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

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

Aspect: Occupational Health and Safety

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

36-37

Aspect: Training and Education

G4-LA9 Average hours of training per year per employee 18, 38

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

18, 38

Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices

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

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

33

Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms

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

33

SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS

Aspect: Non-discrimination

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

Aspect: Child Labor

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

33

Aspect: Forced or Compulsory Labor

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

33

Aspect: Assessment

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

33

Aspect: Supplier Human Rights Assessment

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

33
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SUB-CATEGORY: SOCIETY

Aspect: Local Communities

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

19, 43

Aspect: Anti-corruption

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

13

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 41

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 41

Aspect: Anti-competitive Behavior

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

40

Aspect: Compliance

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

40

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

Aspect: Product and Service Labeling

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 32
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