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นโยบายคุณภาพซีพีเอฟ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

CPF QUALITY POLICY
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited and Subsidiaries 
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หลกัการ / INTRODUCTION

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงและความยั่งยืน 

ทางด้านอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟ เริ่มตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์  

การเล้ียงสตัว์ การแปรรปูเนือ้สตัว์ การผลิตอาหาร การจัดเกบ็ การกระจายและจ�าหน่ายสนิค้า เพ่ือส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์อาหารทีม่คุีณภาพและปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค พร้อมมุง่มัน่พัฒนาอย่างต่อเนือ่ง บรษิทัจึงก�าหนด

นโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ต่อผลติภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟ

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited or “CPF” is highly determined 

to provide food security and sustainable food systems throughout its value chain, 

starting from the sourcing of raw materials, the manufacturing of animal feed, the 

breeding and farming of animals, the processing of foods to the storing, distributing 

and retailing of foods for the purpose of consistently delivery of quality and safe 

products to consumers as well as to strive toward continuous developments of CPF’s 

food products. Additionally, CPF Quality Policy has been issued for all Business Units, 

in order to enhance consumers trust in CPF’s food products
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ขอบเขต / SCOPE

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้บังคับใช้กับซีพีเอฟและบริษัทย่อย

This policy and implementation applies to the Company and its subsidiaries.

นิยาม / DEFINITION

บริษัท หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนเกินกว่า

ร้อยละ 50  และมีอ�านาจควบคุม

The Company means Charoen Pokphand Foods Public Company Limited or CPF

Subsidiaries mean Companies that CPF directly or indirectly holds more than 50% 

of their shares and has control over their operations.
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แนวทางปฏบิตั ิ/ IMPLEMENTATION

• ปฏิบัติสอดคล้อง: ทุกกลุ่มธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�าหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

กับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 Compliance:  To comply with laws, regulations, requirements and standards related to 

food quality and safety from all groups of businesses.

• พนกังานทกุคนให้ความร่วมมอื: ปลูกฝังวฒันธรรม และทศันคตทิีดี่ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย 

อาหาร เพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟ

 Participation:  To cultivate a good culture and attitude management among employees 

in the area of food quality and safety, in order to achieve values of CPF’s food products.

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ: โดยมุ่งมั่นผลิตอาหารคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

 Food Quality: To strive towards the production of high quality foods that are nutritious, 

safe towards consumers and are traceable to its source.

• ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ: มุง่สร้างความเชือ่มัน่และความพึงพอใจของลูกค้า ผูบ้รโิภค 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยออกแบบและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์อาหารทีค่�านงึถงึสขุภาพ สิง่แวดล้อม 

และสงัคม  

 Customers & Stakeholder Satisfaction: To strive towards the building of trust and 

satisfaction among customers, consumers, and stakeholders, by designing and developing 

food products that concern the health of consumers, the environment and the society.




