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ข้อมูลบริษัทโดยสรุปนี้ หมายถึง 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด 

(มหาชน) (หรือคําย่อว่า 
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รายงานความย่ังยืนประจําปี 2562

ของบริษัทแสดงไว้ใน

www.cpfworldwide.com

สารบัญ



สารจากผู�บรหิาร

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย หรือ “บริษัท” ดําเนินธุรกิจ

เกษตรอตุสาหกรรมและอาหารใน 17 ประเทศ

ทั่วโลก ตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ด้วย

ความใส่ใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่มีคุณภาพ ทั้งยังคํานึงถึงสมดุลในมิติ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วน

ไดเ้สยีทกุภาคสว่น ภายใตป้รชัญา 3 ประโยชน์

สู่ความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์

เพื่อประเทศ ประชาชน และบริษัท พร้อมทั้ง

สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ  บนพื้นฐานของการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี

ในปี  2562 ที่ผ่านมา  ธุรกิจ เกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารได้เผชิญกับความ

ทา้ทายภายใตค้วามผนัผวนในระบบเศรษฐกจิ

และการเงินโลก  สงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและจีน การเกิดโรคประเภท

ใหม่ในการเลี้ยงสุกร การเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีและความใส่ ใจในสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นี้

บริษัทสามารถสร้างผลการดําเนินงานที่

เตบิโตขึน้จากป ี2561 โดยมกีาํไรสทุธริวม 

18,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561

รอ้ยละ 19  และมยีอดขายรวม 532,573 

ลา้นบาท เปนยอดขายจากกจิการตา่งประเทศ

ร้อยละ 67 กิจการประเทศไทยร้อยละ 27

และกิจการส่งออกจากประเทศไทยร้อยละ 6

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรเสนอ

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2563 

ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนผล

ประจําปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท 

โดยเปนเงินปนผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้

ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 

จํานวน 0.30 บาท และเปนเงินปนผล

ประจําปีที่กําหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 

19 พฤษภาคม 2563 จํานวน 0.40 บาท 

บรษิทัไดเ้ปนทีย่อมรบัจากองคก์รชัน้นาํดา้น

ความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยสะท้อนได้จากการได้รับคัดเลือกให้เปน

สมาชิกของดัชนีความยั่งยืน Dow Jones 

Sustainability Emerging Markets 

Index และดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 

Emerging Index Series อย่างต่อเนื่อง 

การได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนดี เด่น

และการได้รับคัดเลือกให้อยู่ ในรายชื่อ 

“หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย นอกเหนือไปจากรางวัลด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งการ

ไดร้บัการประเมนิดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ

ที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทา่มกลางภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง

รวดเร็ว ได้เกิดความท้าทายจากนวัตกรรม

หรอืเทคโนโลยทีีถ่กูนาํมาใชใ้นการสรา้งตลาด

และมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรง (Disruptive Technology) 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริษัท

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผู้บริหาร

ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ บริษัทได้กําหนดแนวทางการปรับตัว

เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและ

บรรลเุปาหมายในการเปนครวัของโลกอยา่ง

ยั่งยืน ผ่าน 3 แนวทางกลยุทธ์สําคัญ ได้แก ่

ประการแรก การเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่

คุณค่า (“Value Creation”) โดยใช้

นวตักรรมเปนตวัขบัเคลือ่น ทัง้ดา้นผลติภณัฑ ์

กระบวนการผลิต กระบวนการทํางาน และ

รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของอุตสาหกรรมและผู้บริโภค ตลอดจน

การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุ ประการที ่2 การปรบัเปลีย่น

ใหท้นัตอ่ความเปลีย่นแปลงโดยนาํเทคโนโลยี

ดิจิทัล (“Digital Transformation”)  

เ ข้ า ม า ช่ ว ย บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และประการ

สุดท้าย การดํา เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

(“Sustainability”)  ผา่นการสรา้งคณุคา่

ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Creating Share 

Value) ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทน

ทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตภ้ารกจิ 

“เติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความเปนเลิศ 

และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง”

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

และพนักงาน  ขอขอบพระคุณผู้มีส่วน

ได้เสียทุกภาคส่วนสําหรับการสนับสนุน 

ความเชื่อมั่นและความไว้วางในที่ดีเสมอมา 

บรษิทัขอใหค้าํมัน่วา่จะดาํเนนิธรุกจิเพือ่สรา้ง

ความมั่นคงของอาหารในแนวทางที่สร้าง

คุณค่าและรักษาสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม  เพ่ือเปน “ครัวของโลก” 

ที่ยั่งยืนสืบต่อไป
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Innovation
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People
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Planet
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ครัวของโลก

เติบโตอย่างยั่งยืน

ขยายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารครบวงจร

เปนผู้นําแห่งคุณภาพ
และอาหารปลอดภัย

มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร

สร้างศักยภาพ
การเติบโตสู่ระดับโลก

สามประโยชน์ สู่ความยั่งยืน
(ต่อประเทศ ประชาชน
และบริษัท)

ทําเร็วและมีคุณภาพ

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
และรู้จักตอบแทนบุญคุณ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ทําเรื่องยากให้เปนเรื่องง่าย

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ

รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

มุ่งสู่ความเปนเลิศ

ความยั่งยืน

ทิศทางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การกํากับดูแลกิจการ

สร้างพื้นฐานที่มั่นคง

้

พนัธกิจ
วิสัยทัศน� : ครัวของโลก

ความมุ�งม่ันของบริษทั

ดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ในด้านคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
โดยมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ และให้ความสําคัญในการสร้างกระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยความใส่ ใจในผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน 
อันจะนําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
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โครงสร�างการดําเนินธุรกิจ

กิจการประเทศไทย

ของรายได้จากการขาย

ในประเทศ CPP(1) (52.24%)  อังกฤษ

ซีพี-เมจิ (59.99%)

SuperDrob (โปแลนด์)       (49.45%)

นว 84                            (25.00%)

HyLife (แคนาดา) (50.10%)

Dak Galbi Group   (41.35%)

CP-MP Logistics Joint 
Stock Company    (32.43%)

Westbridge Foods
Holding B.V. (50.00%)

Andhra Pradesh Broodstock 
Multiplicationcentre (74.99%)

Camanor Produtos
Marinhos (บราซิล)         (40.00%)

Lotus Distribution
International Limited (20.50%)

รอส บรีดเดอร์ สยาม     (49.99%)

บมจ.ซีพี ออลล์               (33.86%)

BHJ Kalino Food AB   (15.08%)

อาเบอร์ เอเคอร์ ประเทศไทย (49.98%)

CP Aquaculture (อินเดีย)         (31.70%)

บริษัทร่วมและร่วมค้าของ CPP และ CTEI (2)

Charoen Pokphand
Holdings (มาเลเซีย)         (49.75%)

สยาม ริเวีย                     (29.99%)

 ไต้หวัน,จีน

 อินเดีย

 สหรัฐอเมริกา

 กัมพูชา

 รัสเซีย

 ตุรกี

 ฟิลิปปินส์

 จีน (สัตว์น้ํา)

 มาเลเซีย

 ลาว

 เบลเยียม

 ศรีลังกา

 โปแลนด์

ส่งออก จีน เวียดนาม

กิจการต่างประเทศ บริษัทร่วมและการร่วมค้า

33%

%

27%

6% 24% 16%

67%

27%

หมายเหตุ:  (% การถือหุ้น) หมายถึง การถือหุ้นโดยบริษัท ท้ังทางตรงและทางอ้อม

    (1) C.P. Pokphand Co.,Ltd. (CPP) เปนบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSE:43)

    (2) กลุ่มบริษัทร่วมและร่วมค้า ดูรายละเอียดได้ท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 และ 15
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กิจการของบริษัท

บริษัทขยายกิจการไปยัง
ประเทศต�างๆ ครอบคลุม 

17 ประเทศ และส�งออกไปกว�า 
30 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก
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ทวีปเอเชีย

ฐานการผลิตของบริษัท 17 ประเทศ

ทวีปยุโรป

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาใต้

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร

ประเทศ

สุกร สัตว์ปีก สัตว์นํ้า
ไทย

จีน

ไต้หวัน
เวียดนาม

อินเดีย

กัมพูชา

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

ลาว

ศรีลังกา

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร

ประเทศ

สุกร สัตว์ปีก สัตว์นํ้า

อังกฤษ

รัสเซีย

ตุรกี  
เบลเยียม

โปแลนด์

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร

ประเทศ

สุกร สัตว์ปีก สัตว์นํ้า

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร

ประเทศ

สุกร สัตว์ปีก สัตว์นํ้า

บราซิล
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ธุรกิจของบริษัท
โดยสรุป

บริษัทดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยจําแนก

ประเภทธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑ์เปน 3 ประเภทคือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ 

(Feed) ได้แก่ การผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว ์ 2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์- 

แปรรูป (Farm - Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์

เพื่อการค้าและการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน และ 3) ธุรกิจอาหาร (Food) 

ได้แก่การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์

อาหารสําเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการช่องทางการ

จําหน่ายอาหารและร้านอาหาร โดยคํานึงถึงสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของการกํากับดูแล

กิจการที่ดี

12 ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2562
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ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจจําแนกออกเปน 2 ส่วนหลัก 

• กิจการประเทศไทย (Thailand Operations) 

 ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร

 เพื่อจําหน่ายในประเทศ และเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 

 เนื้อสัตว์แปรรูป และอาหารพร้อมรับประทาน ไปยังต่างประเทศ

 มากกว่า 30 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก ครอบคลุม

 ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ํา ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เปด กุ้ง และปลา 

• กิจการต่างประเทศ (International Operations)

 เปนการประกอบธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

 ในตา่งประเทศ ไดแ้ก ่จนี เวยีดนาม องักฤษ อนิเดยี สหรฐัอเมรกิา

 กัมพูชา รัสเซีย ตุรกี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เบลเยียม 

 ศรีลังกา โปแลนด์ บราซิล และแคนาดา
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ธุรกิจอาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่ อาหารเปด อาหาร

กุ้ง และอาหารปลา ทั้งในรูปหัวอาหารและอาหารสําเร็จรูปชนิด

ผงและชนิดเม็ด 

บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การพิจารณาสถานที่

ตั้งและรูปแบบโรงงานที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น มลภาวะ ฝุ่น และกลิ่น ใช้สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อความ

ต้องการของสัตว์แต่ละประเภทและช่วงวัย คัดสรรวัตถุดิบ

จากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบและตรวจสอบย้อนกลับได้

ใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาควบคุมการผลิตและการขนส่ง

ให้มีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยตระหนักถึง

ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ภายนอก

อาหารสุกรและไก่รุ่นไข่รักษ์สิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความสําคัญกับแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้คิดค้น 

“อาหารสุกรและไก่รุ่นไข่รักษ์สิ่งแวดล้อม” ด้วยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีทางชีวภาพ โดยลดการใช้โปรตีนและกรดอะมิโน ช่วยให้

ลดปริมาณการปลดปล่อยไนโตรเจนในมูลสัตว์ เพื่อบรรเทา

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์โดยใช้เอนไซม์

บริษัทมีการค้นคว้าวิจัยการใช้เอนไซม์ร่วมกับสูตรอาหารสัตว์

ซึ่งช่วยเพิ่มปฏิกิริยาการย่อยอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพ

การดูดซึมสารอาหารของสัตว์ 

• ใช้ปริมาณอาหารสัตว์น้อยลง  โดยยังได้รับคุณค่าทาง

 โภชนาการที่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ เปนการใช้

 ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• มูลสัตว์ที่ออกสู่ภายนอกน้อยลง ช่วยลดปริมาณของเสีย

✔ ลดปริมาณไนโตรเจนลง 

✔ ลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
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ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์-แปรรูป

บริษัทดําเนินธุรกิจการเพาะพันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ประเภท

สัตว์หลัก คือ สุกร  ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เปด กุ้ง และ ปลา โดยมีผลิตภัณฑ ์

3 ประเภทหลักประกอบด้วย 1) พันธุ์สัตว์ และ 2) สัตว์มีชีวิต 

3) ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากสตัวม์ชีวีติและเนือ้สตัวแ์ปรรปูขัน้พืน้ฐาน 

โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาสถานที่ตั้งฟาร์ม การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปนในการเลี้ยงสัตว์ 

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณ

โดยรอบ คํานึงถึงระยะทางจากโรงงานอาหารสัตว์มายังฟาร์มและ

ไปที่โรงชําแหละ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขนส่ง

และคุณภาพของผลิตภัณฑ์  มีระบบการปองกันโรคที่ดี 

(Biosecurity) มีการพัฒนารูปแบบของฟาร์มเลี้ยงสัตว์

มาส ู ่ “ฟาร์มสีเขียว” ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ

การจัดการของเสีย และดูแลภาวะแวดล้อมภายในสถานประกอบการ

ภายใต้หลักการความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทยังให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุง

สายพันธุ์สัตว์ตามหลักพันธุกรรมธรรมชาต ิ ให้ได้พันธุ์สัตว์

ที่แข็งแรง ปลอดโรค มีประสิทธิภาพในการเจริญพันธุ์ และ

มอีตัราการเจรญิเตบิโตดใีนระยะเวลาเลีย้งทีส่ัน้ลง มอีตัราแลกเนือ้

ที่ดี และมีอัตรารอดสูง 

บริษัทได้พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ภายใต้หลักการความใส่ใจ

ในสวัสดิภาพของสัตว ์ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงต่อ

พื้นที่ โดยปราศจากการใช้ฮอร์โมนในการเร่งการเจริญเติบโต 

มีการพัฒนาวิธีการเลี้ยงสัตว์บนแนวคิดของการเข้าใจพฤติกรรม

ของสัตว์แต่ละประเภท และยังมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้

วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการให้อาหารและการเลี้ยงให้เหมาะสม

กับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ เพื่อให้สัตว์มีอิสระที่จะแสดงพฤติกรรม

ตามธรรมชาติ มีการปองกันและรักษาเมื่อสัตว์บาดเจ็บหรือ

เจ็บปวย และมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ 
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Freedoms from Hunger and Thirst Freedoms to Express Normal Behavior

Freedoms from Pain, Injury and Disease

Freedoms from Fear and DistressFreedoms from Discomfort

บ ริ ษั ท ใ ห้ ค ว า ม ใ ส่ ใ จ อ ย่ า ง ยิ่ ง กั บ

กระบวนการแปรรูป เพื่อให้ได้คุณภาพ

อาหารที่ปลอดภัยและปลอดสารด้วย

การปฏบิตัติามหลกัการและมาตรฐานดา้น

สวสัดภิาพสตัว ์ทีเ่หมาะสมและสบายสาํหรบั

ตวัสตัว ์โดยนาํแนวปฏบิตัสิากล หลกัอสิระ 

5 ประการ (Five Freedoms) มาประยกุต์

ใช้ครอบคลุมการเลี้ยงสัตว์ การขนส่ง 

การชําแหละ  โดยบริษัทจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการ

ตัดแต่งเนื้อและการบรรจุผ่านช่องทาง

โมเดริน์เทรด ซปุเปอรม์ารเ์กต็ และชอ่งทาง

คา้ปลกีของแตล่ะพืน้ทีแ่ละตวัแทนจาํหนา่ย

ในตลาดสด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า

ที่สะอาด ปลอดภัย และสดใหม่เสมอ

"ระบบการปองกันโรค (Biosecurity

system) เปนระบบการปองกันเชื้อโรค

เขา้สูฟ่ารม์ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 

เช่น เลี้ยงในระบบโรงเรือนปิด ตรวจสอบ

แหลง่วตัถดุบิรบัจากแหลง่ทีป่ลอดภยัเทา่นัน้ 

ควบคุมรถขนส่งเข้า-ออก ฟาร์ม (มีระบบ

ฆ่าเชื้อ) กําหนดจุดส่งมอบสินค้าแยกจาก

ฟาร์ม เปนต้น บริษัทได้นําระบบนี้มาใช้ใน

ฟาร์มของบริษัทและมีการถ่ายทอดความรู้

ให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการ

เลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อยของบริษัท 

และดําเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อเปนหลัก

ประกันความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ที่จะ

ส่งต่อสู่ผู้บริโภค"

ปจจัยสนับสนุนความสําเร็จของธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)
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การจดัการทรพัยากรน้าํอยา่ง

ยั่งยืน

ทรพัยากรน้าํเปนทรพัยากรพืน้ฐาน

ทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั บรษิทัจงึไดค้าํนงึ

ถึงการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดย

การลดปริมาณการใช้น้ําและการ

ปล่อยน้ําเสียออกสู่ภายนอกด้วย

การนาํน้าํมาผา่นกระบวนการบาํบดั

น้ํ า เสียและนํากลับมาใช้ เปนน้ํ า

สาธารณูปโภคในฟาร์ม นอกจากนี้

บรษิทัยงัขยายขอบเขตการบรหิาร

จัดการน้ําให้ครอบคลุมถึงการ

ดูแลและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ํา เช่น 

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศลุ่มน้ํา

ปาสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัด

ลพบุรี ประเทศไทย เปนต้น

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
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ธรุกิจอาหาร

บริษัทใส่ใจในทุกกระบวนการของการผลิตอาหาร เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ สะอาด 

ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการกับวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงของผู้บริ โภคใน

แต่ละช่วงวัย ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพอย่างสร้างสรรค์ 

การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตอาหารด้วยมาตรฐานระดับสากล การเลือกใช้

บรรจุภัณฑ์ที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตด้วยความ

ใส่ใจผ่านช่องทางจัดจําหน่ายทั้งภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและของลูกค้าไปยังผู้บริโภค

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ

บริษัทเปนหนึ่งในผู้นําด้านอาหารของประเทศและของโลก

ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เราจึงมุ่งมั่นใส่ใจในทุกการคิดค้น

และพัฒนาอาหาร เพื่อส่งมอบอาหาร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่

ทุกคนทุกเพศทุกวัย ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารของซีพีเอฟ 

บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มาร่วมกันพัฒนา

และวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อผู้ปวย หรืออาหารผู้บริโภค

เฉพาะกลุ่ม โดยใส่ใจส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืนของโลก นอกจากน้ี

ยังผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย

ชั้นนํา เพื่อนํางานวิจัยมาต่อยอดสร้างประโยชน์แก่สังคมและ

ผู้บริโภคอีกด้วย
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เชื่อมต่อทุกจุดของการผลิตให้สอดคล้อง มีประสิทธิภาพ 

และ ทันเวลา 

ด้วยระบบการเชื่อมต่อรับและส่งสัญญานข้อมูลระหว่าง เซ็นเซอร์

ที่ติดอยู่ในแต่ละหน่วยเครื่องจักร ผ่านโปรแกรมที่รองรับ สามารถ

รวบรวมข้อมูลใช้เปนฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และช่วยให้

ผูค้วบคมุโรงงานสามารถวดัผลและควบคมุการผลติไดม้ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลมากขึ้น

ด้วยลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร บริษัทจึงมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตได้อย่าง

เปนระบบ พร้อมนําระบบมาตรฐานสากลและมาตรฐานของกลุ่มลูกค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระ (Third Party) 

มาประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ

ประเทศที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด

“คุณภาพและความปลอดภัย” ตลอดกระบวนการผลิต คือ หัวใจของสุขภาพท่ีดี

Quality/Food Safety 
Standards

• GAP/GMP

• HACCP

• ISO 9001

• ISO/IEC17025

• ISO 22000

• Halal 

• BRC

• IFS

• QS Quality Scheme for Food

• Safe Quality Food (SQF)

• FAMI-QS 

Environmental Standards

• ISO 14001

• ISO 14040 

• ISO 14044

• ISO 14046 

• ISO 14067 

• ISO 50001

• AEMAS

Other Standards 

• CEN/TS 16555 

• ISO/IEC 27001

Sustainability Standards • IFFO RS CoC • BAP • Code of Conduct (CoC) กรมประมง

  • Sustainable Forestry Initiative (SFI) • Global G.A.P.  

Social Standards

Labor and Occupational Safety

• Good Labor Practice (GLP) 

• TLS 8001-2010

• OHSAS18001/ISO45001

• CPF SHE&En Standard  

Animal Welfare 

• Genesis Standards, the United

 Kingdom

• Agricultural Labeling Ordinance

 (ALO), Switzerland 

หมายเหตุ: นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทสอดคล้องตามมาตรฐานข้างต้น ท้ังน้ี กิจการในแต่ละประเทศจะเปนผู้พิจารณาขอการรับรองมาตรฐาน

    จากหน่วยงานอิสระภายนอกตามความเหมาะสม โดยยึดข้อกําหนดของบริษัทและลูกค้า รวมถึงกฎหมายประเทศเปนสําคัญ 
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นวัตกรรมเพ่ือการเติบโตอย�างยัง่ยนื

การสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเปนหัวใจสําคัญในการคงความ

เปนผู้นําในอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนา

ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่าง

ครบวงจรทั้งด้านอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และอาหารเพื่อการ

บริโภคผ่านการคิดค้นนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 

และรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ สร้างคุณค่า

เพิ่มให้กับผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

บริษัทยังให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเปิดรับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอก ผ่านการลงทุนและ

ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่ อช่ วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมการ เกษตรและอาหาร

และคงความเปน “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืนต่อไป

องค์กรนวัตกรรม

บริษัทมุ่งสร้างบรรยากาศการทํางานที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์

และกล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งเปิดกว้างให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถผ่านการส่งผลงานนวัตกรรม

เข้าประกวดในงาน CPF CEO Award ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกปี 

ขณะเดียวกัน บริษัทมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยธุรกิจให้เปน

นวัตกรตามแนวทาง TRIZ ซึ่งเน้นการพัฒนาแก้ไขปญหาเชิง

สร้างสรรค์  และบริหารจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน 

CEN16555 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ช่วยให้บริษัทสามารถสร้าง

นวัตกรรมได้อย่างเปนระบบภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
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นวัตกรรมงานบัญชีการเงิน 

จากการที่บริษัทมีการขยายงานและธุรกิจอย่างต่อ เนื่อง

โดยปจจุบันมีการดําเนินกิจการใน 17 ประเทศทั่วโลก งานบัญชี

การเงินเปนงานที่มีการกระจายไปตามพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของ

หน่วยงานธุรกิจต่างๆ อีกทั้งการทํางานของงานบัญชีการเงิน

เปนขั้นตอนการทํางานที่คล้ายกัน การกระจายตัวของหน่วยงาน

บัญชีการเงินอาจก่อให้เกิดวิธีการทํางานที่หลากหลายแตกต่างกัน

ไม่เปนมาตรฐานเดียวกัน บริษัทจึงได้เริ่มต้นพัฒนานวัตกรรม

ด้านงานบัญชีการเงินตั้ งแต่ปี  2556 มาจนถึงปจจุบัน

ด้วยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในการทํางาน

ด้านกระบวนการทํางานและการประมวลข้อมูล และพัฒนาหุ่นยนต์

นักบัญชีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดความ

ผิดพลาดในการทํางาน พร้อมๆ ไปกับเปนการสร้างคุณค่าการ

ทํางานของพนักงาน อันจะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การก้าวไปสู่ Touchless Ecosystem

ในปี 2562 สายงานบัญชีการเงินได้ศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นด้วยตนเอง 

โดยนํามาทํางานร่วมกับ Internet of Things (IoT) เพื่อใช้ในการทํางานให้เกิดความถูกต้องเชื่อถือได้และยังช่วยเรื่องการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ (Preventive) แทนแบบเดิมที่เปนการตรวจสอบหลังเกิดเหตุการณ์ (Detective) โดยไม่ต้อง

ใช้คนเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ซึ่งนอกจากจะทําให้ขั้นตอนการทํางานลดลงไปจากเดิมจํานวนมากแล้ว ยังจะช่วยลดความเสียหายอันอาจ

เกิดจากการทุจริตลงได้อีก 

นวัตกรรม “หุ่นยนต์นักบัญชี” 

ในปี 2561 บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมงานบัญชีการเงินเพิ่มเติม

ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล 

โดยการนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์นักบัญชี หรือ Robotic Process 

Automation (RPA) ทดแทนการทํางานที่มีลักษณะประจํา 

(Routine work) โดยกระบวนการทํางานแรกที่นํามาใช้งาน คือ 

การตรวจสอบรายการ ซือ้สนิคา้และบรกิาร และการบนัทกึรายการ

ตั้งหนี้ หลังจากนั้นได้ขยายการใช้ RPA ไปทุกกระบวนการทํางาน 

จํานวน 130 หน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการบัญชีและการเงิน 

หรือ Share Services Center (SSC) มีหุ่นยนต์ หรือ Robot 

(BOT) ทํางานบนสภาพแวดล้อมจริงมากกว่า 32 ตัว ทํางาน

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง นอกจากการนํา RPA มาใช้งานภายใน

งานบัญชีการเงินแล้ว ได้มีการขยายผลการนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์

นักบัญชี ให้บริการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อนํา

ไปศึกษาพัฒนาในการใช้งานทดแทนการเก็บข้อมูลโดยคน

Robotic Process Automation
(RPA)

(Blockchain)

RPA

Blockchain 

Dashboard RPA

Analytic

Smart Contract
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ซีพี เฟรชมาร์ท โฉมใหม่...ตอบสนองไลฟสไตล์ผู้บริโภค

ซีพี เฟรชมาร์ท เปนหนึ่งในช่องทางจําหน่ายสินค้าของบริษัท 

ในประเทศไทย ได้มีการปรับปรุงรูปแบบร้านและมีการพัฒนา

รูปแบบธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยจดุเดน่ของรา้นซพี ีเฟรชมารท์ คอืการจาํหนา่ย

สินค้าประเภทของสดที่สดใหม่และมีคุณภาพที่เชื่อถือได้ และได้เพิ่ม

ความหลากหลายของสินค้าให้มากขึ้นทั้งสินค้าสด สินค้าแปรรูป 

และผักผลไม้ 

นอกจากนีเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการดาํเนนิชวีติทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปของผู้บริโภค ได้เพิ่มการบริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ทั้งการ

ส่งตรงจากโรงงานสําหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และการส่ง

ไปยงัจดุรวมสนิคา้หรอืรา้นซพี ีเฟรชมารท์ ทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ

เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง (ขนส่งแบบ Last Mile) 
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และเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึลกูคา้กลุม่เปาหมายเพิม่มากขึน้ บรษิทัไดม้กีารทาํงานรว่มกนักบัพนัธมติรคูค่า้ธรุกจิ อาท ิผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ที่มีชื่อเสียง นําเสนอผลิตภัณฑ์ของซีพี เฟรชมาร์ท บนแอปพลิเคชันของโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ  ซึ่งลูกบ้านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่าน

ช่องทางดังกล่าวบนมือถือ และให้จัดส่งสินค้าถึงบ้านและคอนโดมิเนียมต่างๆ อีกด้วย

อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยสามารถสั่งสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ของ ซีพี เฟรชมาร์ท และแอปพลิเคชัน 

ซีพี เฟรชมาร์ท บนมือถือ ซึ่งทางซีพี เฟรชมาร์ทได้นําแพลตฟอร์ม

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การขนส่ง และการตลาดให้ดียิ่งขึ้น 
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ศูนย์วิจัยโรคสัตว์บก

ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก รับผิดชอบการตรวจวินิจฉัยโรคสําหรับ

ฟาร์มสัตว์บก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําการตรวจวินิจฉัย

หาสาเหตุของอาการปวยทั้งที่ เกิดจากโรคติดเชื้อและไม่ ใช่

โรคติดเชื้อของสัตว์ในฟาร์มโดยวิธีทางพยาธิวิทยา การตรวจหา

ภูมิคุ้มกันต่อโรคที่สําคัญ และการตรวจหาเชื้อที่สําคัญทั้งเชื้อ

ไวรัสและแบคทีเรียที่ก่อให้ เกิดปญหาสุขภาพและกระทบต่อ

กระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิควิธีการตรวจที่เปนระดับสากลด้วย

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําให้สามารถแก้ไขที่สาเหตุของ

ปญหาและปองกันการเกิดโรคซ้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล

นวัตกรรมด้วยความใส่ใจ

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้แข็งแรง

บริษัทลงนามบันทึกข้อตกลงกับ UMITRON สตาร์ทอัพด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ําของญี่ปุน นําเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเข้ามาช่วย

ยกระดับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทย ภายใต้โครงการ Open Innovation ซึ่งเปนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุน เพื่อส่งเสริม

ให้องค์กรธุรกิจจับคู่กับสตาร์ทอัพของญี่ปุน-ไทย ช่วยกันพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานของ

ภาคอุตสาหกรรมของไทย 

ใส�ใจสัตว�

UMITRON มีความสามารถด้านการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยดีจิทิลัขัน้สงูในการเพาะเลีย้งปลาทะเลทีย่ัง่ยนื 

ซึ่งจะช่วยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการ

เพาะเลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมของซพีเีอฟใหเ้กดิความยัง่ยนื 

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและช่วยลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม
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Cage Free egg ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ

ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่ เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิดที่มี

การควบคุมโรค 100% ตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech 

Farming โดยแม่ไก่ได้รับการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 

(Animal Welfare) อยา่งมอีสิระตามหลกัอสิรภาพสตัว ์5 ประการ 

(Five Freedom) มีความเปนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัย

ทีด่ ีมทีีอ่ยูส่ะดวกสบาย ไดร้บัอาหารและน้าํอยา่งเพยีงพอ สามารถ

แสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ ส่งผลให้แม่ไก่มีสุขภาพดี 

ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ทําให้ได้ผลผลิตไข่ ไก่สด ที่มีคุณภาพ 

ปลอดสาร ปลอดภัย

ควบคุมการเลี้ยงอัตโนมัติผ่าน Application บนมือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ไม่ได้อยู่ที่ฟาร์ม

ระบบ Smart i Farm ช่วยให้ผู้ เลี้ยงสามารถรับทราบสภาวะภายในและภายนอกโรงเรือนได้ครบทุก 

ค่ากําหนด และแจ้งเตือนหรือสั่งการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆในโรงเรือนได้ผ่านแอปพลิเคชัน บนมือถือ

โดยไม่ต้องเข้าไปในฟาร์ม ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากภายนอก ซึ่งคนเปนพาหะนําเชื้อเข้าสู่ฟาร์ม และ 

สามารถติดตามค่าความผิดปกติต่างๆ และแก้ไขปญหาได้ทันท่วงที

25



CP KUROBUTA HAM & PICNIC

เพ่ิมความนุ่มของเน้ือสะโพก-ไหล่หมูดําคุโรบูตะ โดยผสาน 3 นวัตกรรม

เทคนิคพัฒนาความนุ่มของเนื้อสัตว์

Plant-based Protein

สําหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคโปรตีนทางเลือกใหม่คัดเลือกวัตถุดิบโปรตีน

จากพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่าเนื้อสัตว์ ได้แก่ โปรตีนจากถั่วเหลือง (Soybean), 

ถั่วลันเตา (Pea), ข้าวสาลี (Wheat) และไข่ (Egg) และไขมันจากพืชซึ่งไม่มีคอเลสเตอรอล 

ได้แก่ น้ํามันคาโนลา น้ํามันรําข้าว

นํามาพัฒนาสูตรโดยใช้เทคนิคและกระบวนการเฉพาะขั้นสูง เปนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 

Plant-based Protein ซึ่งมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์

✓ โปรตีนสูงเทียบเท่าเนื้อสัตว์ 

✓ เปนแหล่งของไฟเบอร์จากพืช

✓ 0% คอเลสเตอรอล 

ใส�ใจคน

Veg It Up! 

เลือกใช้วัตถุดิบ Plant Based Meat substitute เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดสินค้า Smart Meal 

ซึ่งเปนสินค้ามังสวิรัติในประเทศไทยไปยังตลาดสแกนดิเนเวีย

ผลิตภัณฑ์นี้มีวางจําหน่ายในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

✓ Genetic Technology เพื่อควบคุมความนุ่ม

 และความสามารถในการอุ้มน้ําของเนื้อ

✓ Brining Technique ด้วยน้ําเกลือ ช่วยให้

 เอนไซม์ทํางานในเนื้อนุ่มขึ้น 

✓ Aging Technique ภายใต้อุณหภูมิ

 0-2 องศาเซลเซียส ช่วยเพิ่มความนุ่มของเนื้อ
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ไส้กรอกแห้วมินิ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ได้รับการสั่งผลิตจากลูกค้าร้านอาหารสุกี้

ในประเทศจีน โดยมีส่วนผสมของเนื้อแห้วที่มีความกรอบ และ

ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีน 

ผลิตภัณฑ์นี้มีวางจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลิตภัณฑ์นี้มีวางจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา

Atkins - อาหารสุขภาพจากกะหล่ําดอก

Atkins เปนแบรนด์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ํา

และผู้ที่ต้องการกินอาหารแบบคีโตเจนิก ไดเอต (Ketogenic Diet) 

โดยใช้กะหล่ําดอกเปนวัตถุดิบทดแทนแปงเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่

ที่ใส่ใจในสุขภาพ

Boston Market - Carvers Cuts and Bowls 

The Boston Market นาํเสนอผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน

ประเภทโปรตีนสูง โดยเน้นที่ปริมาณและคุณภาพของเนื้อสัตว์

เปนสําคัญ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ The Boston Market คือ 

Carver’s Cuts ซึ่งเปนผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมพร้อมความ

คุ้มค่าจากปริมาณเนื้อสัตว์ที่ให้เท่ากับร้านอาหาร บรรจุในถาดใส

ปดิผนกึสญูญากาศเพือ่ความสดใหมแ่ละการมองเหน็ตวัผลติภณัฑ ์

ในปี 2562 The Boston Market ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เรียกว่า 

Boston Market Bowls ซึ่งยังคงเปนอาหารประเภทโปรตีนสูง

ในรูปแบบตามเทรนด์พร้อมรูปลักษณ์และความรู้สึกร่วมสมัย
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ผลิตภัณฑ์นี้มีวางจําหน่ายในตลาดไต้หวัน

ผลิตภัณฑ์นี้มีวางจําหน่ายในประเทศรัสเซีย

อกไก่นุ่มพริกไทยดําพร้อมรับประทาน 

ผลิตจากเนื้อไก่สดคุณภาพสูง ไขมันน้อย แคลอรี่ต่ํา

สามารถอุ่นรับประทานได้ทันที 

ไก่หมักเครื่องเทศ

 “Lomonosovskie Produkti” 

ไก่หมักพร้อมปรุง ผลิตจากเนื้อไก่สด ปรุงรส

ด้วยเครื่องเทศจากธรรมชาติ 

✓  เนื้ออกไก่สดแช่เย็น

✓  ไขมันต่ํา 

✓ ปราศจากสารกันเสีย

✓ ไม่ใส่ผงชูรส
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บ่อเลี้ยงสัตว์น้ําแบบปรับสภาพน้ํา

บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน จึงได้

พัฒนาระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําแบบปรับสภาพน้ํา (Reconditioning 

Culture System: RCS) ด้วยระบบการเตรียมน้ําที่สามารถนํา

น้ําที่ผ่านการเลี้ยงหมุนเวียนกลับมาใช้เลี้ยงซ้ําภายในฟาร์ม ซึ่งเปน

ระบบที่ดูแลจัดการง่าย ใช้เงินลงทุนต่ํา และ สามารถปรับใช้กับ

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ําทั่วไปได้ 

Packaging Innovation

แบรนด์ PURE ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจาก

เยื่อไม้สนย่อยสลายได้ 

✓ ช่วยลดการใช้พลาสติกลง 85% 

✓ แผ่นฟิล์มพลาสติกสามารถแยกได้

  ง่ายต่อการนําไปรีไซเคิล

ถาดกระดาษไข่ไก่สด แบรนด์ ซีพี

✓ บรรจุภัณฑ์ทําจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล

✓ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

✓ เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

✓ สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้

80%

20%

Plastic Reduction

ใส�ใจสิ่งแวดล�อม

✓ สามารถนําน้ําในระบบหมุนเวียน

  กลับมาใช้ซ้ําภายในฟาร์มได้ใหม่ 80% 

20% 

✓ ปล่อยน้ําจากฟาร์มออกสู่ภายนอก

  ลดลง และลดการใช้น้ําจากแหล่ง

  ธรรมชาติลงเหลือ

29



30 ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



31



532,573

(

2560 2561 2562

501,507
541,937

64%

6%

30%

67%

5%

28%

67%

6%

27%

32,420
39,559

47,551

2560 2561 2562

15,259 15,531

18,456

2560 2561 2562

 

ผลการดําเนินงานป� 2562

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามกิจการ

กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี
และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)(1)

กําไรสุทธิ(2)

สัดส่วนรายได้จากการขาย
แบ่งตามธุรกิจหน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

38% 
ธุรกิจอาหารสัตว์

44% 
ธุรกิจ

การเลี้ยงสัตว์-
แปรรูป

18% 
ธุรกิจอาหาร
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2560

1.91
1.82

2.18

2561 2562 2560

3.04%
2.87%

3.47%

2561 2562

2560

10.12%
9.31%

11.06%

2561 2562 2560

0.75
0.65 0.70

2561 2562

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(4)

อัตรากําไรสุทธิ(3)

เงินปนผล

(1) EBITDA= รายได้จากการขาย - ต้นทุนขาย + รายได้อื่นสุทธิ - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร + กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน + ค่าเสื่อมราคาและ
 ตัดจําหน่าย + ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ

(2) กําไรสุทธิ= กําไรสุทธิส่วนที่เปนของบริษัทใหญ่

(3) อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ/รายได้จากการขาย

(4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = กําไรสุทธิส่วนที่เปนของบริษัทใหญ่/ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉลี่ย

กําไรสุทธิต่อหุ้น

หน่วย : บาทต่อหุ้น

หน่วย : บาทต่อหุ้น
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แคนาดา
ลงทุนในธุรกิจสุกรครบวงจรใน
ประเทศแคนาดา

เข้าถือหุ้นคิดเปนร้อยละ 50.10 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด

ของ HyLife Group Holdings Ltd. (“HyLife”)

โดยถือเปนกิจการร่วมค้าของ CPF และ Itochu

Corporation ประกอบธุรกิจสุกรครบวงจร ตั้งแต่

การผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสุกร จนถึงธุรกิจ

จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเนื้อสุกร ด้วยผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพสูง Hylife เปนผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก

เนื้อสุกรแช่เย็นจากประเทศแคนาดา ไปยังประเทศญี่ปุน

ซึ่งเปนตลาดพรีเมี่ยม 

พฒันาการท่ีสาํคญัในป� 2562

สหรัฐอเมริกา
ลงทุนเปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ Homegrown Shrimp (USA) 

LLC. ทุนจดทะเบียน 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐ CPF 

ถือหุ้นร้อยละ 100 
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เวียดนาม

ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร
ในประเทศเวียดนาม

เข้าซื้อเงินลงทุนของ  AHM Lifestyles – 

Creative Hospitality Co.,Ltd. (“AHM”) 

คิดเปนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของ AHM 

ประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศเวียดนาม 

โดยมีจุดขายตอบโจทย์ไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่

ศรีลังกา
ลงทุนในธุรกิจกุ้งในประเทศศรีลังกา

เข้าถือหุ้นเพิ่มทุนของ Lotus Aquaculture Lanka (Private) 

Ltd. (“Lotus Aquaculture”) คิดเปนร้อยละ 75 ของ

ทุนจดทะเบียน โดยประกอบธุรกิจโรงเพาะฟกลูกกุ้ง ฟาร์มกุ้ง 

และห้องเย็นในประเทศศรีลังกา 

โปแลนด�
จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เพื่อลงทุนในธุรกิจ 
อาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศโปแลนด์

จัดตั้ง PetRepublic Ltd. (“PetRepublic”) ในประเทศ

โปแลนด์ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสําหรับ

สัตว์เลี้ยง 
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รางวลัแห�งความสาํเร็จในป� 2562

4 รางวัลจาก ASIA EXCELLENCE
Awards 2562 โดยนิตยสาร
Corporate Governance Asia 

รางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่นในฐานะบริษัท
จดทะเบยีนทีม่กีารบรหิารการจดัการทีด่จีาก
งาน Set Awards 2562 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

จากการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงผลประกอบการ

ทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถ

บริหารจัดการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

บรรษัทภิบาล บริษัทจึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” 

Thailand Sustainability Investment หรือ (THSI) ต่อเนื่อง

เปนปีที่ 4

CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

มอบให้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (ดํารงตําแหน่งถึงวันที่

24 เมษายน 2562) ซึ่งเปนผู้มีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจ

และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นการบริหารจัดการด้าน

ธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส สร้างความ

ยั่งยืนให้กับองค์กร ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับความ

เชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งระดับประเทศและสากล 

รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

มอบให้แก่บริษัทที่ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดเรื่องการเปิดเผย

ข้อมูล ความโปร่งใสและความเปนธรรมในการให้ข้อมูล เพื่อสร้าง

ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรCFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

มอบให้แก่ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝายการเงิน

พิจารณาจากผู้บริหารสูงสุดในสายการเงินขององค์กรที่มี

ความสามารถในการบริหารทางการเงิน การลงทุนที่เปนเลิศ 

รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

โดยคํานึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร

เปนหลัก

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

มอบใหแ้ก ่นางกอบบญุ ศรชียั เลขานกุารบรษิทัและรองกรรมการ

ผูจ้ดัการอาวโุส สาํนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละตลาดทนุทีม่คีวามสามารถ

โดดเด่นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล โดยยึดหลักของความโปร่งใส

และเปนธรรมในการใหข้อ้มลู เพือ่สรา้งความเขา้ใจและความสมัพนัธ์

อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
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รางวัล เหรียญเกียรติคุณ  “เพื่อเยาวชน” 
โดยสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์

รางวัล Thailand Corporate Excellence 
Awards 2562 สาขาความเปนเลิศด้านผู้นํา จาก
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent)
ต่อเนื่องเปนปีที่ 4 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวลั บคุคลตวัอยา่งภาคธรุกจิแหง่ป ี2562 
จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (มสวท)

จากการทีบ่รษิทัใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการองคก์รและการพฒันา

ผู้นํา โดยการสร้างผู้สืบทอดตําแหน่งเพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

มอบให้แก่ นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการ

บริหาร ซีพีเอฟ ที่มีผลงานการบริหารธุรกิจที่โดดเด่นและการทํา

ความดีเพื่อสังคม

มอบให้แก่ นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ 

ซี .พี .  เวียดนาม  ในฐานะผู้สนับสนุนและทํ าคุณประโยชน์

ในการปลูกฝงเยาวชนเวียดนามให้เปนคนเก่งและคนดี โดยได้รับ

เหรียญระดับสูงสุดของสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์  

ซึ่งเปนบริษัทเอกชนต่างชาติรายแรกและรายเดียว ที่ได้เปนสมาชิก

สามัญของสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม

จากการดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทําให้บริษัทได้รับ

การประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ในปี 2562
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รางวัลบริษัทที่มีความโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม
ธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย โดย 
Asiamoney  นิตยสารชั้นนําด้านการเงิน
และการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามและรางวัลคุณภาพระหว่างประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนาม

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น 
ประจําปี 2562 (Prime Minister’s 
Export Award 2019 : PM Export 
Award 2562) โดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

รางวัล “Superior Taste Awards” จาก
สถาบัน Taste Institute สถาบันด้านการ
ประเมินรสชาติอาหารชั้นนําของโลก

รางวัล เมอร์คิวรีส์ อวอร์ด ครั้งที่ 37
ประจําปี  2562 จากคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารสายการบิน

7 รางวัลระดับโลก
Total Productive Maintenance: 
TPM

ด้วยภาพลักษณ์ที่ประสบความสําเร็จด้านการควบคุมและ

จัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรแบบเปนระบบงานตามแนวคิด 

“การปองกัน”  ส่งผลให้ซีพีเอฟและซี.พี.เวียดนามสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน

ผลิตภัณฑ์เมนูข้าวมัสมั่นไก่ และพะแนงไก่ จากบริษัท ท็อปฟูดส์ 

ประเทศเบลเยียม ได้รับรางวัลระดับสองดาว และหนึ่งดาวตาม

ลําดับ รวมถึงบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากประเทศไทยยังได้รับรางวัลใน

ระดับหนึ่งดาวอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ “Vegan Lasagne” จากบริษัท ท็อปฟูดส์  

ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์อาหารยอดเยี่ยมสําหรับสายการบิน

ชั้นที่นั่งราคาประหยัดและชั้นที่นั่งราคาพรีเมียม  

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลการดําเนินงาน คณะผู้บริหาร 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม จากการ

สํารวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์

สถาบันจัดอันดับ และนักการธนาคาร  

 บริษัทเปนผู้ประกอบการธุรกิจสุกรรายแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลสูงสุดในระบบกฎหมายด้านคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์

ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best 

Exporter)  ซึง่เปนรางวลัสงูสดุของรฐับาลทีม่อบใหแ้กผู่ป้ระกอบ

ธุรกิจดีเด่นแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐาน

ของสินค้าไทยเปนที่ยอมรับในตลาดโลก
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รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นจํานวนหุ้น

ทั้งนี้ กลุ่ม CPG มิได้เปนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่ 2-6 และ 8-10

  จํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้ว

 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

 = 8,611,242,385 หุ้น

  จํานวนผู้ถือหุ้น 46,548 ราย

นิติบุคคล
สัญชาติไทย,

59.88%

บุคคลธรรมดา 
สัญชาติไทย

11.06%

บุคคลธรรมดา 
สัญชาติต่างประเทศ,

0.02%
นิติบุคคล
สัญชาติ
ต่างประเทศ,

29.04%

โครงสร�างการถือหุ�น ณ วนัที ่9 มนีาคม 2563

 1. กลุ่ม CPG(1) 4,596,760,804 53.38%

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 824,682,010 9.58%

 3. GIC PRIVATE LIMITED 308,208,340 3.58%

 4. สํานักงานประกันสังคม 214,634,500 2.49%

 5. STATE STREET EUROPE LIMITED 199,408,696 2.32%

 6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 134,634,552 1.56%

 7. นายปริญญา เธียรวร 56,121,400 0.65%

 8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 40,954,217 0.48%

 9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 30,160,200 0.35%

 10. CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH 29,445,777 0.34%

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

หมายเหตุ: (1) กลุ่มรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)
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หมายเหตุ: ** เฉพาะประเทศที่มีฐานการผลิตและเปนบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

สํานักวางแผนกลยุทธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการจัดการ

โครงสร�างการบริหาร

คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

สํานักความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สํานักบริหารจัดการความเสี่ยง

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สํานักความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย

ธุรกิจสัตว์น้ํา

ธุรกิจสัตว์บก

ธุรกิจการค้าในประเทศ

ธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ธุรกิจไส้กรอก
และอาหารพร้อมทาน

ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง 

เอเชีย**

อังกฤษ

รัสเซีย

ตุรกีไต้หวัน

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

จีน

อินเดีย เบลเยียม

โปแลนด์

ลาว

ศรีลังกา

เวียดนาม

กัมพูชา

ยุโรป** สหรัฐอเมริกา** สายงานบัญชีการเงิน

สายงานจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์

สายงานบริหารทั่วไป

สายงานการตลาดกลาง

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

สํานักกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

เลขานุการบริษัท

สํานักสื่อสารองค์กร
และประชาสัมพันธ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

40 ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



1. นายสุภกิต เจียรวนนท์

 ประธานกรรมการ(1)

2. นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

 รองประธานกรรมการ(1) 

3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 

 รองประธานกรรมการ(1)

4. นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 

 รองประธานกรรมการ(1)

5. นายศุภชัย เจียรวนนท์

 รองประธานกรรมการ(1)

คณะกรรมการ

6. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 

 กรรมการ(2)

7. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 กรรมการ(2)

8. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

 กรรมการ(2)

9. นางวัชรี วิมุกตายน 

 กรรมการ(2)

10. นายวินัย วิทวัสการเวช 

 กรรมการ(2)

11. นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ 

 กรรมการ(1)

12. นางอรุณี วัชรานานันท์ 

  กรรมการ(1)

13. นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ 

 กรรมการ(1)

14. นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข 

  กรรมการ(1)

15. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

 กรรมการ(1)

หมายเหตุ: (1) กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกําหนดให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญ
  ของบริษัท
 (2) กรรมการอิสระ

 1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 15 ท่านดังนี้
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2. นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา(1)

 ประธานผู้บริหารฝายปฏิบัติการ

 ธุรกิจสัตว์บก 

 ประธานผู้บริหารฝายปฏิบัติการ

 ธุรกิจไส้กรอกและอาหารพร้อมทาน

 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ 

 บริหาร ธุรกิจไก่เนื้อ

1. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ(1)

 ประธานคณะผู้บริหาร 

3. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์(1) 

 ประธานผู้บริหารฝายปฏิบัติการ

 ธุรกิจสัตว์น้ํา

หมายเหตุ: (1) ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยาม ในประกาศเก่ียวกับ

  การออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ผู�บริหาร 

4. นายสถิต สังขนฤบดี(1)

 ประธานผู้บริหารฝายปฏิบัติการ

 ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร

5. นายไพศาล จิระกิจเจริญ(1)

 ประธานผู้บริหารฝายการเงิน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)

6. นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ธุรกิจอาหารสัตว์บก

7. นายสมพร เจิมพงศ์ 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ธุรกิจสุกร

8. นายณฤกษ์ มางเขียว 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป

9. นายสุจริต มัยลาภ 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ธุรกิจการค้าในประเทศ

10. นายอาณัติ จุลินทร 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

11. นายสมคิด วรรณลุกขี 

 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 ธุรกิจไก่ไข่

12. นายธนพล สกุลวิวรรธน์ 

 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 ธุรกิจเปดเนื้อ

13. ดร.มิง แดง เฉิน 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ด้านวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ํา

14. นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ธุรกิจสัตว์น้ําครบวงจร

 เขตประเทศไทย

15. นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ธุรกิจโรงเพาะฟกลูกกุ้ง

16. นายโรบินส์ แมคอินทอช 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ธุรกิจพันธุ์สัตว์น้ํา

17. นายวรวิทย์ เจนธนากุล  

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 สายงานบริหารทั่วไป

42 ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



1. Mr. Bai Shanlin
 

จีน

2. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี
 

เวียดนาม

3. Mr. Jim Middleton
 

อังกฤษ

4. นายทง  โชติรัต
 

ไต้หวัน

5. นายเทพ เทพสถิตย์
 

อินเดีย

6. นายวิชิต คงเขียว
 

อินเดีย

7. Mr. Thomas Smith
 สหรัฐ

อเมริกา

8. นายปรีดา จุลวงษ์
 

 กัมพูชา

9. Mr. Thomas Norgaard
 

 รัสเซีย 

10. นายบุรี สีนา
 

 รัสเซีย 

ผู�บริหารต�างประเทศ

18. นายประเดิม โชติศุภราช 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และระบบงาน

19. ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ

 บริหาร ด้านประกันคุณภาพกลาง

20. นายวิโรจน์ คัมภีระ 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 เกษตรอุตสาหกรรม

21. นายอนุรัตน์ สุธรรมนิรันด์ 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

22. นายณัฐวัฒน์ ชุณหวุฒิยานนท์ 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

23. นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 สายงานจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์

24. นายปริโสทัต ปุณณภุม 

 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

 สายงานทรัพยากรบุคคล

11. นายภราดร จินขุนทอง
 

ตุรกี

12. นายสกล ชีวะโกเศรษฐ
 

ฟิลิปปินส์

13. นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี
 

ฟิลิปปินส์

14. นายสันติภาพ ศรีสุวรรณภิพ
 

มาเลเซีย

15. นายวิรัช โพธิพันธุ์
 

มาเลเซีย

16. นายทํานอง พลทองมาก
 

ลาว

17. Mr. Michael Tops
 

เบลเยียม

18. Mr. Habeeb Mohamed
 Ziauddin

 
ศรีลังกา

19. Mr. Cesar Lipka
 

โปแลนด์
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การกํากับดูแลกิจการ

การบรรลุเปาหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เริ่มตั้งแต่การกําหนดโครงสร้างการบริหารที่มีความชัดเจน การสรรหา

กรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร การกําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ พร้อมนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส

และทันเวลา ตลอดจนการส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติไปยังผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ 

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนตัวแทนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการ 15 คน โดยเปน

กรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ

และบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ ตามโครงสร้างบริษัทและกรรมการกํากับดูแลกิจการ

✔กุมภาพันธ์ 

✔มีนาคม 

✔พฤษภาคม 

✔มิถุนายน 

✔สิงหาคม

✔พฤศจิกายน

✔ธันวาคม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมทั้งสิ้น 

7 ครั้ง ในเดือน

คณะกรรมการบริษัท ทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการให้เปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

รวมทั้งดูแลให้ฝายจัดการปฏิบัติงานให้บรรลุเปาหมายผลการ

ดาํเนนิงานตามกลยทุธแ์ละแผนงานทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการ

บริษัทประจําปี บนการคํานึงถึงการผสานสมดุลของประโยชน์ต่อ

บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

44 ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

กําหนดเปาหมาย กํากับดูแล
การดําเนินธุรกิจ

ประเมินผล
ติดตาม เปิดเผย

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเปนผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ 

บริษัทได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งเปนกรรมการตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อีกด้วย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุน เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการบริหารงานของ

ฝายบริหารให้เปนไปตามนโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการกําหนดขอบเขตและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล

กิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ สอบทานกับ

กรรมการและฝายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล

กิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทเชื่อมั่นว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้าง

ความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม จึงกําหนดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท โดยถือเปนพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรที่ต้องรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างทั่วถึง

ทั้งองค์กร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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05

01

02

03
04

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

บทบาท
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผย
ข้อมูลและความ
โปร่งใส

ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

บริษัท

OECD
Principle

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทแบ่งออกเปน 5 หมวดหลักตาม OECD Principle ได้แก่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนของทุกปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 บริษัทได้มีการสื่อสาร

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

22 มีนาคม 256228 กันยายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561

เผยแพร่บน
เว็บไซต์

3 เมษายน 2562

ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน

24 เมษายน 2562

วันประชุม
ผู้ถือหุ้น

8 พฤษภาคม 2562

ส่งรายงานการ
ประชุมให้

ตลาดหลักทรัพย์

การเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัท ในปี 2562

เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอ
วาระการประชมุ และเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหนง่
กรรมการของบริษัท

การประชุมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ 4 ครั้ง

การเข้าพบและให้ข้อมูล 
(Company Visit) และ 
ประชุมทางโทรศัพท์ 
(Conference Call)

37 ครั้ง

การเข้าร่วม Conference 
และดําเนินการเข้าพบ
ผู้ลงทุน (Roadshow)

22 ครั้ง
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทจะไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทมุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ

ให้แก่พนักงานทุกระดับผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย โดยบริษัทได้

จัดทํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการแปลเปนภาษาท้องถิ่นแล้วรวม 12 

ภาษา เพื่อให้ครอบคลุมการสื่อสารในทุกประเทศที่บริษัทมีการลงทุน และยัง

เปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือ

การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
หากพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม

จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และ เว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท รวมถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเปนความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จําเปนต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดของ

กฎหมาย รวมทั้งให้ความเปนธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทําซึ่งเข้าข่ายคอร์รัปชันด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดให้

กระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

บุคคลภายนอก
หรือบุคคลภายใน

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
หรือรับแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการตรวจสอบและ
สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริษัท

“บรษิทัได�รบัการรบัรองเป�นหนึง่ในสมาชกิแนวร�วมปฏบัิติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) ซึง่ถอืเป�นการสะท�อนจุดยนืท่ีแน�วแน�
ของบริษทัในการท่ีจะนํานโยบายต�อต�านคอร�รปัชนัไปปฏิบัติ
ให�เกิดผลจริงท่ัวทั้งองค�กร ตั้งแต�ป� 2560”

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดํารงตําแหน่งเปนกรรมการที่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของ

บริษัทย่อยให้เปนไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้นมีการจัดประชุม

ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทของซีพีเอฟจะเปนผู้พิจารณาการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบ

ฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
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สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
สหประชาชาติ 11 เปาหมาย จาก 17 เปาหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพ
ของบริษัท

ร่วมเปนภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

ความรับผดิชอบต�อสงัคมและส่ิงแวดล�อม

การดําเนินงานสู่ความยั่งยืน

บริษัทให้ความสําคัญในการกํากับดูแลด้านความยั่งยืนและได้กําหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) และการดําเนินงานด้านความยั่งยืนเปนหนึ่งในกลยุทธ์ของการดําเนินธุรกิจ โดยในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนกลยุทธ์ความยั่งยืน

ของซีพีเอฟ (CPF’s Sustainability Strategy) เพิ่มเติมประเด็นความยั่งยืนให้เหมาะสมกับบริบทปจจุบัน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหาร

มัน่คง สงัคมพึง่ตน และดนิน้าํปาคงอยู”่ บนพืน้ฐานการกาํกบัดแูลกจิการสูค่วามยัง่ยนืและการเคารพสทิธมินษุยชนและการปฏบิตัิ

ด้านแรงงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและความมั่นคงและความสุขของพนักงาน 

คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ขณะเดียวกัน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเปนต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง

ในปจจุบันและอนาคตให้คงอยู่ 

บริษัทขับเคลื่อนการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนตามหลักการสากลของ UN Global Compact ครอบคลุมเรื่อง

สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งได้บูรณาการเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการสนับสนุนทางตรง 11 เปาหมาย จาก 17 เปาหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ

ขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมเปนส่วนหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือระดับสากล อาทิ 

  เครือข่าย Seafood Task Force บริษัทได้ร่วมส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล

 โดยร่วมพัฒนาระบบติตตามเรือประมงที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย

 ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อการพิจารณายกเลิกใบเหลืองการประมงไทยของสหภาพยุโรป 

  เครือข่าย Global Dialogue on Seafood Traceability 

 เพื่อการกําหนดกรอบสําหรับเปนแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ

 ย้อนกลับอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

  โครงการ Food Reform for Sustainability and Health

 (FReSH) เพื่อการปฏิรูปห่วงโซ่การผลิตอาหารที่ยั่งยืนและ

 คํานึงถึงสุขภาพที่ดี 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยได้ออกนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายจ้างงานและการ

บริหารแรงงานเพี่อเปนแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor 

Organization: ILO) ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิจและ

สิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) รวมถึงการประกาศถ้อยแถลงการณ์เรื่อง

แรงงานทาสและการค้ามนุษย ์ (Statement on Slavery and Human Traffi cking) เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการ

ใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทตาม

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสําหรับคู่ค้าธุรกิจ

อาหารมั่นคง 

ประชากรโลกท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ความต้องการอาหารของโลกเพ่ิมสูงข้ึน นวัตกรรมอาหารจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะเคร่ืองมือ

ของอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้การผลิตอาหารเพียงพอต่อความต้องการอาหารทั่วโลก นอกจากนี้ การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพ

สัตว์ก็เปนอีกปจจัยสําคัญที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการเข้าถึงอาหารและความรู้เพื่อ

การบริโภคที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการในสังคมวงกว้าง

• นวัตกรรมอาหาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์

 นวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อพัฒนา

 นวัตกรรมอาหารให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภคและมุ่งเน้น

 สุขโภชนาการ ตลอดจนนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ร่วม

  (Co-Product) เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม

 หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยลด

 การสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในกระบวนการผลิต 
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• สวัสดิภาพสัตว์

 บริษัทมุ่งพัฒนาและยกระดับแนวทางการดํา เนินธุรกิจที่ เปนมิตรต่อสัตว์ตามแนวปฏิบัติสากล 

 “หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)” และบ่มเพาะจิตสํานึกบุคลากรในการส่งเสริมสวัสดิภาพ

 สัตว์ทั้ ง ในฟาร์มของบริษัท  และฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยได้

 ประกาศนโยบายดา้นสวสัดภิาพสตัว ์การจดัตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานดา้นสวสัดภิาพ 

 สัตว ์ และวิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว ์ รวมถึงจัดทําคู่มือ

 และมาตรฐานสําหรับการดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างชัดเจนมาประยุกตใช้ในการจัดการ

 ฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่ เปด สุกร และสัตว์น้ํา สําหรับกิจการในทุกประเทศ เพื่อปองกันความไม่สบายกาย 

 ความทุกข์ทรมาน การบาดเจ็บ และสนับสนุนการแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ 

• การเข้าถึงอาหารและความรู้เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

 บริษัทให้ความสําคัญกับการควบคุมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ

 และความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่า

 ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต และ

 สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหารได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะ

 การผลิตอาหาร และ/หรือการบริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย 

 รวมกว่า 291,000 ราย ผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

 โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต 

สังคมพึ่งตน 

การตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นทางสังคมทั้งภายใน

และภายนอกของภาคส่วนธุรกิจถือเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญอย่างยิ่งในการ

สร้างเสริมความมั่นคงทางอาหารและความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัท

จึงให้ความสําคัญกับการดูแลพนักงานเพื่อเปนบ้านแห่งความสุขให้พนักงาน การดูแล

คู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน และการดูแลชุมชนเพื่อส่งเสริมความเปนอยู่ที่ดีแก่

เกษตรกรและชุมชน 

• การดูแลคู่ค้าธุรกิจ 

 บริษัทได้แบ่งปนแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

 ผ่านการสื่อสารและการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายการจัดหา

 อย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสําหรับคู่ค้าธุรกิจ รวมถึงได้ผนวก

 การประเมินตนเองด้านความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม 

 และการกํากับดูแลกิจการ (Environment, Social, and 

 Governance: Supplier Sustainability Self-Assessment) 

 ของคู่ค้าธุรกิจมาเปนส่วนหนึ่งในการประเมินด้านความยั่งยืน

 ของคู่ค้าธุรกิจเบื้องต้น 

• การดูแลชุมชน 

 ด้วยตระหนักว่า ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มีส่วนสร้าง

 เสริมความเปนอยู่ที่ดีของชุมชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ

 ประเทศ และความมั่นคงทางอาหาร บริษัทจึงให้ความสําคัญ

 กับการส่งเสริมอาชีพที่ เอื้อต่อการมีรายได้ที่สม่ําเสมอแก่

 เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้

 กลยุทธ์ “4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)” 
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ดินน้ําปาคงอยู ่

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัด บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีความมุ่งมั่น “พัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” “บรรเทาผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

• บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

 บรรจุภัณฑ์อาหารเปนขั้นตอนสําคัญที่จะช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้คงคุณภาพและปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริ โภค

 บริษัทมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ปญหาขยะพลาสติกและใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด โดยร่วมมือกับผู้ผลิตวัตถุดิบและ

 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบและคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเปนหลัก ใช้วัสดุทดแทน

 พลาสติก หรือพลาสติกที่ผลิตจากทรัพยากรทดแทนได้ เอื้อต่อการนํากลับมาใช้ใหม่ โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนํากลับไปใช้

 ใหม่ได้ 

• การบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทนํ าพลั งงานหมุน เวียนมาใช้ตลอดกระบวนการผลิต  เช่น

 นําชีวมวลมาใช้ เปนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในหม้อไอน้ํา นําน้ําเสีย

 และมูลสัตว์ไปบําบัดเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟาเพื่อใช้ภายใน

 และใช้ เปนน้ําปุยให้แก่ชุมชนรอบๆ ฟาร์ม ติดตั้งแผง Solar PV 

 บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟาใช้ภายในกระบวนการ

 ผลิต นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร 

 (Food Loss and Waste) ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 (C i rcu lar  Economy)  นํ า ของ เสี ยหมุ น เ วี ยนกลั บ ไป ใช้ ใ ห้

 เกิดประโยชน์ เช่น นําไปทําปุยและวัสดุปรับปรุงดิน นําไปทําเปนอาหารสัตว ์

 และเปลี่ยนของเสียให้เปนพลังงาน เปนต้น 

หมายเหตุ: กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ได้ทบทวนแล้วและผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน ประจําปี 2562 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืน 
    ประจําปี 2562

• ความหลากหลายทางชีวภาพ

 การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย

 ทางชีวภาพนั้นถือเปนส่วนสําคัญในการรักษาระบบนิเวศให้

 คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสําคัญตั้งแต่

 เ รื่ อ งสถานที่ ตั้ งสถานประกอบการที่ ต้ อง ไม่ อยู่ ใ น

 แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

 นอกจากนี้ บริษัทไม่สนับสนุนแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบหลัก

 ทางการเกษตรที่ ไม่มี เอกสารสิทธิ์และแหล่งที่มาของ

 ปลาปนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ ุ ์ โดยบริษัทจะจัดหาวัตถุดิบ

 หลักที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา เพื่อ

 ความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น การจัดหา

 วัตถุดิบปลาปน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปนต้น
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การสร�างความผกูพันของพนักงานต�อองค�กร

บุคลากรถือเปนรากฐานและหัวใจสําคัญในการสร้างการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความ

สําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 

การพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทํางานที่พร้อมรองรับต่อการ

เปลี่ยนแปลง และการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ภายใต้บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วม

และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานสู่ศักยภาพการ

แข่งขันขององค์กรในระดับสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

การพัฒนาและดูแลบุคลากร

มุ่งสู่การเปนองค์กรแห่งทางเลือกของ
คนเก่ง-คนดี 

ส่งเสริมค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทให้ความสําคัญในการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตนด้วย

ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่งสร้างสรรค์

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตามปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน 

และประพฤติตนตามค่านิยม CPF WAY และปฏิบัติงานด้วยความ

มุ่งมั่น และเปนไปตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซีพีเอฟ (Code 

of Conduct) อกีทัง้มุง่สรา้งวฒันธรรมการทาํงานแบบมสีว่นรว่ม 

ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการทํางาน 

เพื่อให้พนักงานทุกคนเปนคนเก่ง-คนดี พร้อมเติบโตไปกับบริษัท 
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การบริหารผลตอบแทนที่เปนธรรม

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการของ

พนักงานอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้กับบริษัท

ชั้นนํา บนพื้นฐานการพิจารณาผลประกอบการของบริษัททั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ประกอบกับการพิจารณาระดับค่าจ้างที่ทําให้พนักงาน

สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม และมีระดับ

มาตรฐาน “ค่าจ้างเพื่อชีวิต” (Living Wage) เพื่อการครองชีพ

ที่อยู่ได้อย่างภาคภูมิใจ 

ก้าวเปนองค์กรแห่งผู้นําและมืออาชีพ

การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัทตระหนักดีว่า “เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ” คือส่วนสําคัญในช่วงชีวิตการทํางานของพนักงาน บริษัทจึงให้ความสําคัญ

กับการพัฒนาความสามารถ ทักษะอาชีพ และความเปนมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

ด้วยหลักการพื้นฐานที่ว่าทุกคนต่างมีจุดแข็งและความสามารถเฉพาะตัวที่ควรค่าแก่การการยอมรับและการต่อยอด กระบวนการพัฒนา

บุคลากรของบริษัทจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาตามกรอบความสามารถ (COMPETENCY-BASED) ที่บูรณาการทั้งมิติค่านิยม

องค์กร ภาวะผู้นํา การบริหารจัดการ ความเปนมืออาชีพ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้าน Digitization เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านกระบวนการ

ฝึกอบรมที่มีหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตการทํางานมากกว่า 5,000 หลักสูตร กระบวนการโค้ชหรือพี่เลี้ยง 

(Coaching) รวมถึงกระบวนการพัฒนาทักษะ (Skills Development) ที่มีศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ของแต่ละธุรกิจ

เปนจุดเชื่อมโยงให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และทักษะจากผู้เชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีมาตรฐาน

การบริหารคนเก่ง-คนดี 

เพื่อรักษาและจูงใจให้บุคลากรที่มีผลงานและศักยภาพโดดเด่น

อยู่กับองค์กร บริษัทจึงได้กําหนดกรอบการบริหารบุคลากรที่มี

ผลงานและศกัยภาพโดดเดน่ (Talent Management Framework) 

และกรอบการบริหารการสืบทอดตําแหน่ง (Succession 

Management Framework) ไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นพัฒนา

คนเก่ง คนดี มีศักยภาพสูง (Talent Management) 

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่ตําแหน่งผู้นํา

ในอนาคต 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดงาน CPF Scholarship Day
2019 มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษา จํานวน 44 ทุน 
ต่อเนื่องเปนปีที่ 5 ร่วมสร้างบุคคลคุณภาพและยกระดับธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารในเวทีโลกอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างซีพีเอฟให้เปน “บ้านแห่งความสุข”

การเคารพสิทธิมนุษยชน

เพราะเชื่อว่าเมื่อใดที่พนักงานตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานที่ตนเองรับผิดชอบและเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น เมื่อนั้นจะนําไปสู่การ

สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและคุณค่าร่วมให้กับสังคม บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค พร้อมส่งเสริม

โอกาสในการคิดสร้างสรรค์และการเคารพในความแตกต่าง

บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการบุคลากรอย่างเปนธรรมและเท่าเทียมตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายจ้างงานและการบริหาร

แรงงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The United Nations Universal 

Declaration of Human Rights: UNDHR) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) 

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสําคัญกับการสร้างคนรุ่นใหม่

ให้เปนมืออาชีพ เพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ ดังนั้น 

“การสร้างคน” จึงเปนเรื่องที่บริษัทให้ความสําคัญเปนอย่างมาก 

บริษัทจึงได้ร่วมมือกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (The Faculty 

of Agro-Industry (AGI) สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน์ 

(PIM) ในการออกแบบหลักสูตรและส่งบุคลากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญเข้าไปเปนอาจารย์พิเศษช่วยสอนในรายวิชา

ต่างๆ มากกว่า 100 ท่าน โดยการนําประสบการณ์ทํางานจริง

มาสอนให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานความรู้แบบมืออาชีพ และยังได้มี

การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 17 

ประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา

และเข้ามาศึกษาในประเทศไทย และยังได้ให้โอกาสเข้าฝึกปฏิบัติ

งานจริง ในฟาร์มและโรงงานแปรรูปอาหารระดับโลกของ

ซีพีเอฟอีกด้วย

บริษัทโดยกิจการประเทศไทยยังได้จัดตั้งคณะ

กรรมการสนบัสนนุและสง่เสรมิระบบมาตรฐาน

แรงงานไทย มรท.8001-2553 (Thai 

Labour Standard: TLS 8001-2010) 

เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดี

เทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล ตลอดจน

ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงาน หรือ Labour Protection Network: 

LPN ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงจดัตัง้ศนูย ์Labour 

Voices Hotline by LPN (เสียงพนักงาน) เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้ง

ขอ้รอ้งเรยีนผา่นองคก์รกลาง ซึง่จะนาํไปสูก่าร

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น 
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การบริหารความหลากหลาย

บริษัท ได้กํ าหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ ส่ ง เสริมความ

หลากหลายภายในองค์กร เช่น นโยบายการบริหารความ

หลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง นโยบายเรื่องการ

เลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด และนโยบายด้านการจ้างและ

การบริหารแรงงาน เพื่อปองกันและคุ้มครองพนักงานทุกระดับ

ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ รวมถึงเกิดประโยชน์ทั้งต่อการดําเนินธุรกิจ

และต่อพนักงาน

ขณะเดยีวกนั ยงัสนบัสนนุกจิกรรมหรอืใหค้วามสะดวกแกแ่รงงาน

ต่างชาติเพิ่มเติมอีกด้วย อาทิ การสื่อสารนโยบายสําคัญของ

บริษัทในภาษาท้องถิ่น การจัดให้มีล่ามสําหรับแรงงานต่างชาติ

ในสถานประกอบการ การเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติมีส่วนร่วม

ในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เปนต้น

ใส่ใจความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่กบัการจดัสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั

ให้แก่พนักงานในสถานที่ทํางานทุกแห่ง โดยมีเปาหมายลดสถิติ

อุบัติเหตุจากการทํางานให้เปนศูนย์ 

บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างความเข้าใจใน

เรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรก

ที่เข้าเริ่มงาน ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมดุลยภาพการทํางานและ

การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศวิสัยทัศน์ 

พนัธกจิ และนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม 

และพลังงานซีพีเอฟ (Safety Health Environment and 

Energy Vision, Mission, and Policy) เพื่อเปนแนวปฏิบัติ

ทั่วทั้งองค์กร 

"บริษัทเปนองค์กรแรกในอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกของไทย ที่ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทยจากกระทรวงแรงงาน

แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการแรงงานตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

และเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน"

การส่งเสริมความผูกพันองค์กรของพนักงาน

บุคลากรขององค์กรจะได้รับการดูแลนับตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยมีกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วยบรรยากาศการทํางานที่เปนมิตร 

เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและวัฒนธรรมองค์กร CPF Way ได้ และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดีทั้งในที่ทํางาน

และส่วนตัว อาทิ การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน กําหนดให้มีการตรวจร่างกายประจําปี และอํานวยความสะดวก

ให้กับพนักงานตามพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมภายในระหว่างพนักงานด้วยกัน นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือ

แก่ครอบครัวพนักงานด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรหลานเรียนดี รวมถึงการดูแลพนักงานที่เจ็บปวยด้วยเงินทุน

ในการรักษา และการพยาบาลที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้มีสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวที่ดี
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การบริหารความเสี่ยง

ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันกันรุนแรง

มากขึ้น บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่

เปาหมายได้เปนผลสําเร็จ รวมถึงปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ได้ในทุกสถานการณ์

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานภายใน การสร้างความตระหนักรู้

และการนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

• กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเปนหนึ่งในกลยุทธ์องค์กร

 ที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสําคัญและถือปฏิบัติ

• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยง และสื่อสารให้กับ

 บุคลากรทั่วทั้งองค์กรทราบ 

• วางกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและบูรณาการ

 หลักการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการทํางานภายใน

 องค์กร  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความไม่แน่นอนใน

 การบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง

 เปนส่วนหนึ่งของการดําเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ

 เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดตั้ง

 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของ

 คณะกรรมการและผู้ บริหารในแต่ละระดับ  เริ่ มตั้ ง แต่

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมบริหาร คณะกรรมการ

 จัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหาร

 ความเสี่ยง หน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานทุกระดับ  

• กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk 

 Appetite) 

• จัดอบรมด้านความเสี่ยงทั้งกับหน่วยงานภายนอก และ

 หน่วยงานภายใน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจ และประเมิน

 ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเปาหมาย หรือกลยุทธ์ในการ

 ดําเนินงาน

• กําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)

  เพื่อใช้เปนตัวเตือนการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคต

การดําเนินงานโดยภาพรวมของบริษัท เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
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บรษิทัพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการทัว่ทัง้องคก์รใหส้อดคลอ้ง

กับมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) ทัง้ดา้นการกาํกบัดแูลความเสีย่งและวฒันธรรม

ด้านความเสี่ยง การกําหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ การระบุปจจัยเสี่ยงที่เชื่อม

โยงกบักลยทุธแ์ละเปาหมายผลการดาํเนนิการ การประเมนิความเสีย่ง การจดัการ

การตดิตาม การทบทวนระดบัความเสีย่งเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ที่มีสาระสําคัญ รวมถึงการรายงานความเสี่ยงและสื่อสารอย่างเปนระบบและ

ต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดกับธุรกิจ โดยมีระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการบริหารความเสี่ยง

กรอบการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียด วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่สําคัญและความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวอาจยังไม่ได้อยู่ในระดับที่มีนัยสําคัญ แต่บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญกับความเสี่ยงดังกล่าวได้จากรายงานประจําปี 2562

ความเสี่ยงสําคัญ

• ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

• ความเสี่ยงด้าน ESG

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

• ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน

• ความผันผวนของตลาดการเงิน

• ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และการกีดกันทางการค้า

• ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

• ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้น

 ที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด

การดําเนินการดังกล่าวมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหน้าที่

กํากับดูแล และร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของ

ความเสี่ยง (Risk Owner) ในการระบุ ประเมิน และกําหนดแนวทางการ

บริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทกําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร

 และคณะกรรมการตรวจสอบตามลําดับนอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงจะมีหน้าที่ติดตามความเสี่ยง และความคืบหน้าในการ

ดาํเนนิการตามมาตรการทีร่ะบไุว ้ซึง่จะมกีารประชมุอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส
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ติดต�อบริษัท

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

Tel.  02-766-8000
Fax.  02-638-2139

สํานักงานใหญ่

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 
ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

Tel. 02-766-8352
 02-766-8354
Fax. 02-638-2139

csoffi ce@cpf.co.th

สํานักเลขานุการบริษัท

www.cpfworldwide.com

ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ

Tel. 02-800-8000

สํานักสรรหาและ
คัดเลือกทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 
ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

Tel. 02-641-0400
Fax. 02-641-0100

job@cpf.co.th

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์
ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

Tel. 02-766-8322
 02-766-8356
Fax. 02-638-2942

iroffi ce@cpf.co.th

สํานักลงทุนสัมพันธ์
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