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ด้วยความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ	
การเป ล่ียนแปลงของพฤติกรรมของ
สังคมที่มีความผันแปรอย่างรวดเร็ว	ความ
ก้าวลำ้าของเทคโนโลยี	การปรับโฉมธุรกิจไป
สู่เศรษฐกิจดิจิตอล	การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศและข้อจำากดัของทรพัยากร	
ตลอดจนการก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจ	4.0	ทำาให้การดำาเนิน
ธรุกจิเตม็ไปด้วยความท้าทาย	

เมือ่ไม่สามารถหลีกเล่ียงกบัความท้าทายและ
การเปลี่ยนแปลงได้	บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร	จำากัด	 (มหาชน)	หรือ	ซีพีเอฟ	จึง
ให้ความสำาคัญในการพัฒนาการเติบโต
ขององค์กรบนหลักการการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน	3	ประการ	คือ	(1)	ธุรกิจต้อง
เติบโตอย่างมีกำาไร	 (2)	ธุรกิจต้องปกป้อง
สิ่งแวดล้อม	และ	 (3)	ธุรกิจต้องคืนสู่สังคม	
ภายใต้แนวคิด	“เชื่อมโยงทุกชีวิต	สู่อนาคต
ยั่งยืน”	 โดยดำาเนินทิศทางกลยุทธ์	3	ด้าน
หลกัในการสร้างสมดลุระหว่าง	“การเตบิโต
อย่างมกี�าไร”	ซึง่มุง่การขยายธรุกจิและสร้าง
ศักยภาพการเติบโตสู่ระดับโลก	ควบคู่ไปกับ	
“การมุง่สูค่วามเป็นเลศิ”	ซึง่ให้ความสำาคญั
ในเรื่องการยกระดับคุณภาพและสร้างสรรค์
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า	รวมถงึ	“การ
สร้างพื้นฐานที่มั่นคง” ซึ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคมและ	
สิง่แวดล้อม	บนพืน้ฐานการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีและหลักปรัชญา	“3 ประโยชน์สู่ความ
ย่ังยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)”	
ด้วยการสร้างธุรกิจบนพื้นที่ยุทธศาสตร	์	
ภายใต ้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมตามหลัก	 “ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีง” ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 รัชกาลที่	 9	 แห่ง
พระบรมราชจกัรวีงศ์

ในปี	2559	นับเป็นอีกปีที่บริษัทภาคภูมิใจ
กับพัฒนาการความสำาเร็จอย่างต่อเนื่อง	
โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต
ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ ่งมั่นที่จะ
สร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างย่ังยืน
ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	
ด ้ วยการพัฒนาปร ะสิทธิภาพในการ
ดำาเนินธุรกิจ	 และการขยายการลงทุน
ด้วยความระมัดระวังผ่านการควบรวม
และซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง	 โดยการเข้า
ซื้อกิจการ	Bellisio	 Parent,	 LLC	หนึ่ง
ในบริษัทชั้นนำาในตลาดอาหารพร้อมรับ
ประทานแบบ	Single	Serve	ในสหรฐัอเมรกิา		
นับเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาดอาหารที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกและมีศักยภาพในการเติบโต
สูง	ทั้งนี้	ผลประกอบการทางธุรกิจเติบโต
ได้อย่างที่ตั้งเป ้าหมายไว ้	 โดยมีรายได	้
จากการขายรวม	 464,465	 ล ้านบาท	

และมีกำาไรสุทธิรวม	14,703	ล้านบาท	 โดย	
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรเสนอ
ในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจำาปี	 2560		
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำาปี	2559	ในอตัราหุน้ละ	0.95	บาท	(เป็นเงนิ	
ปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้ผู ้ถือหุ้นแล้ว	
หุ ้นละ	0.50	บาท	 และเงินปันผลประจำาปีที	่
จะจ่ายในวนัที	่24	พฤษภาคม	2560	ในอตัรา	
หุน้ละ	0.45	บาท)	

รายได้จากการขายของบริษัทสำาหรับปี	2559	
จำานวน	464,465	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	
10	จากปีก่อนเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
กิจการประเทศไทยร้อยละ	7	 ในขณะที่ยอด
ขายกิจการต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ	 12	
กำาไรสุทธิของบริษัทสำาหรับปี	2559	จำานวน	
14,703	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	33	จากปี
ก่อน	 โดยผลการดำาเนินงานที่ดีข้ึนในปีน้ี	 มี
ปัจจัยหลักจากผลการดำาเนินงานของธุรกิจ
สัตว์บกในประเทศไทยที่เข้ามาสู่ภาวะปกติและ
การฟื ้นตัวต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการ	
เล้ียงกุ้งในประเทศไทย	ซึ่งก่อนหน้าน้ีได้รับ	
ผลกระทบจากการระบาดของโรค	 Early	
Mortality	Syndrome	และผลการดำาเนินงาน	
ของบริษัทย่อยในประเทศรัสเซียและกัมพูชา	
รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ	
ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

บรษิทัในฐานะบรษิทัไทยชัน้นำาข้ามชาตติระหนกั
ดถีงึบทบาทการดำาเนนิธรุกจิอย่างรบัผดิชอบ	
ภายใต้วิสัยทัศน์	 “ครัวของโลก”	ตลอดจน
การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ	 (United	Nations	Global	
Compact)	 และความมุ ่งมั่นที่จะสนับสนุน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)	ของโลก	จงึได้	
กำาหนด	 “เป้าหมายความยั่งยืน 2563” 
ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคม
พึ่ ง ต น  แ ล ะ ดิ น น�้ า ป ่ า ค ง อ ยู ่ ” 	 สำ าหรั บ
กิจการในประเทศไทย	 เพื่อการขับเคลื่อน	
และวัดผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน	
ที่ เป ็นรูปธรรม	 	 โดยในปี	 2559	 ผลการ
ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู	่
ความยั่งยืนโดยภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย
และเป็นที่น่าพอใจ	 ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับ	
คู่ค้าธุรกิจในการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการ
เกษตร	ได้แก่	ปลาป่น	ข้าวโพด	ถัว่เหลืองจาก
แหล่งที่รับผิดชอบ	รวมถึงการขยายโอกาส
ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้เป็น
เจ้าของธุรกิจผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพ
และคุณภาพชีวิต	 อาทิ	 ธุรกิจตู ้เย็นเนื้อหมู
ชุมชน	ธุรกิจห้าดาว	 โครงการส่งเสริมการ
เลีย้งสตัว์แก่เกษตรกรรายย่อย	เป็นต้น	อกีทัง้
ความมุง่มัน่ในการคิดค้นนวตักรรมและดำาเนิน
โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง		
ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงาน	ปริมาณ

สารถึงผู้ถือหุ้น

การก�ากับดูแลกิจการองค์กรในระดับ 
ดเีลศิ (Excellent) โดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทด้านนวัตกรรม 
ยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการ  
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การนำานำา้มาใช้	และปรมิาณของเสยีลด
ลงอย่างมนียัสำาคัญ	

จากการขับเคล่ือนองค์กรบนพื้นฐาน	
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี	 ส่งผลให้ในปี	 2559	
ซีพี เอฟได ้รับการคัดเลือกเข ้าเป ็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) 
ประเภท Emerging Markets ต่อเน่ือง 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน	 และได้รับการ
ประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยประจ�าปี 2559 ใน
ระดบั “ดีเลศิ (Excellent)”	โดยสมาคม	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
รวมถงึการได้รบัการยอมรบัเป็น	“บริษทั
ด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ภายใต้
โครงการ SET Awards 2016	 โดย
ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย		
นอกเหนือจากรางวัลด้านแรงงาน		
ด ้ านความปลอดภัย 	 ด ้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับประเทศ	
และระดับสากลด้วย

สำาหรับก้าวต่อไปจากนี้	 บริษัทจะยัง
คงพยายามอย่างเต็มกำาลังในการ
ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร เพื่อเป ้าหมาย
การเติบโตอย่างต ่อเนื่อง	พัฒนา
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับความ
ท้าทายทีซ่บัซ้อน	ประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
คิดค้นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสังคม	
ตลอดจนสร้างเสริมศักยภาพของ
บุคลากรให ้สอดรับกับทิศทางการ
ขยายตัวของธุรกิจ	

สุดท้ายนี้	 ในนามของคณะกรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	 ใคร่ขอ
ขอบคุณท่านผู ้ถือหุ ้น	 ลูกค้า	 ชุมชน	
คู ่ค ้าธุรกิจ	 องค์กรเอกชน	 ภาครัฐ	
และผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้การดำาเนินงานของบริษัท
สามารถเ พ่ิมมูลค ่าทางเศรษฐกิจ	
สร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม	และคืน
สมดุลสู ่ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง	
โดยบริษัทขอให้คำามั่นที่จะดำาเนินธุรกิจ
บนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด	ี
พร ้อมคำานึงถึงดุลภาพของสังคม
และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นองค์กรที่มี
ความยัง่ยนืและอยูเ่คยีงข้างกบัประเทศ
และประชาชนในฐานะ	 “ครัวของโลก”	
สืบต่อไป

นายอดิเรก	ศรีประทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร

นายธนินท์	เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
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คือความใส่ใจ
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ซีพี เอฟ ให ้ความสำาคัญในการสร ้างธุรกิจตามพื้นที่
ยทุธศาสตร์	เอาใจใส่ในทกุขัน้ตอนการผลิตด้วยการพฒันา
และควบคมุคณุภาพสนิค้าตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน	ด้วยการ
จัดทำาระบบประกันคุณภาพ	ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางจนถึง	
จุดขายสู่มือผู้บริโภค	 รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดหา
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ	 เพื่อให้สินค้าอยู่ในมาตรฐานสูงสุด		
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ

การผลิตอาหารสัตว์

คัดสรรและตรวจสอบคณุภาพวตัถดุบิ	ก่อนนำา
เข้าสู ่กระบวนการผลิตอันทันสมัยด้วยสูตร
อาหารท่ีเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสัตว์
แต่ละประเภท	ในทุกช่วงวัย

การเลี้ยงสัตว์

พัฒนาและปรับปรุงพันธุ ์สัตว ์ตามหลัก
ธรรมชาติ	 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ฟาร์มอันทันสมัย	 และใช้ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ	 เพื่อให้ได้มา	
ซึ่งประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดีตามหลัก
สวัสดิภาพสัตว์

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ตอบสนอง
ความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริโภค	ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย	 มีคุณค่าทาง
โภชนาการ	 และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ทุกคำ�มีคว�มหม�ย7
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คืออนาคต
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ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต ้องการเป็น “ครัวของโลก” ซีพีเอฟ 
ให้ความส�าคัญในการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ด้วยสถานะการเป็นผู ้น�าด้านการผลิตที่ทันสมัย  
น� ามาซึ่ งผลิตภัณฑ ์ที่ สอดคล ้องกับความต ้องการ
ของลูกค้าและผู ้บริโภคทั่วโลก บนความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

เติบโตอย่างมีก�าไร

•	ขยายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
	 และอาหารครบวงจร
•	ขยายธุรกิจในประเทศหรือ
	 พื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพ
•	ซื้อและร่วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
•	ขยายช่องทางการค้า
•	สร้างศักยภาพการเติบโตสู่ระดับโลก

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

•	 เป็นผู้น�าแห่งกระบวนการผลิตอาหาร
	 คุณภาพและปลอดภัย	
•	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
•	พัฒนาระบบการท�างานสู่ระบบ
	 มาตรฐานระดับสากล

สร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน

•	บริหารจัดการภายใต้หลักการก�ากับ
	 ดูแลกิจการที่ดี
•	วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
	 อย่างครอบคลุม
•	มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วย
	 ค่านิยมเดียวกันและสร้างความผูกพัน
	 ของพนักงานต่อองค์กร
•	 ใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน

ทุกคำ�มีคว�มหม�ย9
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คือความรับผิดชอบ
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ซีพีเอฟดำาเนินธุรกิจด้วยจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อ	
สังคมรอบด้าน	บนหลักการการรักษาสมดุลของการเติบโต	
ของผลประกอบการทางธุรกิจ	 (Economic)	ควบคู่ ไปกับ	
เปา้หมายดา้นสงัคม	(Social)	และสิง่แวดลอ้ม	(Environment)

อาหารมั่นคง

ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านอาหารและสุขอนามัยผู ้บริโภค	 โดยมี
เป ้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต	ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

สังคมพึ่งตน

ส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง	 โดยมี	
เป้าหมายในการพัฒนาคู ่ค้าธุรกิจให้เติบโต	
ไปด้วยกันกับบริษัทอย่างยั่งยืน	 ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างอาชีพและรายได้เพื่อให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเอง	ยกระดบัคณุภาพชวีติของชมุชน		

ดินน�้าป่าคงอยู่

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	
ส่ิงแวดล้อม	 โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมบรรเทา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ

ทุกคำ�มีคว�มหม�ย11



ความมุ่งมั่น
ของซีพีเอฟ

เกี่ยวกับบริษัท

พันธกิจ

ซพีเีอฟ ได้รบัการคดัเลอืกเป็นสมาชกิในกลุม่ดชันคีวาม
ย่ังยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices หรือ DJSI) ประจ�าปี 2559 ในกลุ่มดัชนี DJSI
Emerging Markets หมวดอุตสาหกรรมอาหาร 
ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

วิสัยทัศน์

ครัวของโลก

อันดับที่

1,295
จาก	2,000	บริษัทชั้นนำาทั่วโลก	
จากการสำารวจโดย

The Forbes Global 2000

ด�ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำรแบบ
ครบวงจร เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพใน
ด้ำนคุณค่ำ รสชำติ และควำมปลอดภัย สำมำรถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้ โดยมุง่มัน่ในกำรสร้ำงธุรกจิ
ตำมพื้นที่ยุทธศำสตร์ และให้ควำมส�ำคัญในกำร
สร้ำงกระบวนกำรผลติทีท่นัสมยัตำมมำตรฐำนระดบั
สำกล บนพืน้ฐำนกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงเหมำะสมและ 
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เพ่ือยกระดบัขดีควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันในระดับแนวหน้ำของอุตสำหกรรม  
ด้วยควำมใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน อันจะ 
น�ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน และสำมำรถสร้ำง 
ผลตอบแทนให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้อย่ำงเหมำะสม

ซีพีเอฟ ได้รับการประเมินผลโครงการ CDP
ประจ�าปี 2559 
ให้อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีการดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ	
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Climate	 Change)	 ในระดับ	
Management	(B)	ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม	

สามารถศึกษาข้อมูล	CDP	ได้ที่	https://www.cdp.net/

ซีพีเอฟเข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact)

ส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปจ�าหน่าย
มากกว่า 30 ประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลก

ด�าเนินกิจการและลงทุน
ครอบคลุม 16 ประเทศ

หนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์
ชั้นนำาของโลก	

หนึ่งในบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้นำาในด้าน
การผลิตสุกรของโลก

หนึ่งในบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้นำาในด้านธุรกิจ
กุ้งครบวงจร1
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ทิศทางกลยุทธ์์
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน 
(ต่อประเทศ ประชาชน บริษัท)

ท�าเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย

ท�าเร็วและมีคุณภาพ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

การก�ากับดูแลกิจการ

รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร

สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ

ขยายธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและ
อาหารครบวงจร

สร้างศักยภาพการ
เติบโตสู่ระดับโลก

เป็นผู้น�าแห่ง
คุณภาพและ

อาหารปลอดภัย

เติ
บโ

ตอ
ย่า

งมี

ก�าไร       
                                         มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สร้างพื้นฐานท่ีย่ังยืน

ครัว
ของโลก
ความยั่งยืน

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์กรสหประชาชาติ 9 เป้าหมาย 
ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถ 
และศักยภาพของบริษัท

1 ขจดั

3 ส�งเสร�มความเป�นอยู�
4 ส�งเสร�มโอกาส
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16 
ส�งเส
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17 สร�างควา
มร�วมมือ

2 ขจัดความอดอยาก
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งเท�า

เทียม
กนั

ระบ
บนิ
เวศ
บน
บก

ทางอาหาร

ความยากจน

ที่ดีของทุกคน

ในการเร�ยนรู�
ปร
ะโย
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กท
รัพ
ยา
กร

ทา
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ะเล
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เข�าถึ

งระบ
บยุติธ

รรม
ระดับสาก

ลต�อ

การพฒั
นาท่ีย่ังยืน สร�างความม่ันคง

พลัง
งาน
ท่ีย่ัง

ยืน
ได�

ตาม
กำลั
งขอ

งต
น

ทีป่ลอดภยั

และการต้ังถิ�นฐาน

ทางเศร
ษฐกิจ

ท่ียัง่ย
นืการเจร

�ญเติบ
โตเหล่ือมล้ำท้ังภายในและระหว�างประเทศ

อุตสาหกรรมท่ีย่ังยนื
และนวตักรรม

การผลิตและ

การบร�โภคที่ยั่งยืน สำ
หรั
บทุ
กค
น

ยั่ง
ยืน
แล
ะพ
ร�อ
มใ
ช�12 สร�างรูปแบบ

11 สร�างเมือง

10 ลดความ 8 ส�งเสร
�ม

9 ส�งเสร�ม

7 ให�ทุ
กคน

เข�า
ถึง

 6 
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กา
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ำอ
ย�า
ง

5 ส
ร�า
งค
วา
มแก �ป �ญ

หาโลกร�อน
อย�างเร�งด�วนเพ�อ่
13 ดำเนินการ

แล
ะเด
ก็ห
ญิ
งท
กุค
น

เท
�าเที
ยม
ทา
งเพ

ศส
ตร
�

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
และรู้จักตอบแทนบุญคุณ
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ภาพรวม
การดำาเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับบริษัท

ธุรกิจอาหารสัตว์1 2

การผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์

การเพาะพันธุ์สัตว์และ
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ 

อาหารสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูป
ขั้นพื้นฐาน

ซีพีเอฟดำาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรท้ังสัตว์บก	
และสัตว์นำ้า	ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่	สุกร	ไก่เนื้อ	ไก่ไข่	เป็ด	กุ้ง	และปลา		
ซึ่งสามารถจำาแนกประเภทธุรกิจหลักเป็น	 3	 ประเภท	 คือ	 ธุรกิจอาหารสัตว์		
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์	และธุรกิจอาหาร	รวมทั้งประกอบกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร

กระบวนการผลิตอาหารครบวงจรภายใต้การบริหารจัดการของซีพีเอฟ	
ผ่านเทคโนโลยใีนการผลติทีท่นัสมยั	ได้มาตรฐานสากล	เป่ียมคุณภาพ	ปลอดสาร	
ปลอดภัย	ถูกอนามัย	 รักษาสิ่งแวดล้อม	สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอด	
ห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้ผูบ้รโิภคทกุมมุโลกมัน่ใจในอาหารทกุคำาจากเรา
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3

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
และอาหารพร้อมรับประทาน

การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า
(ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร)

ธุรกิจอาหาร กิจการค้าปลีกและร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

CPF

OPENOPEN

CHESTER’S CHESTER’S

5 star chicken

KITCHENCP

FOOD WORLDCP

FRESH MARTCP

CHOZENNOODLE

OPENOPEN

CHESTER’S CHESTER’S

5 star chicken

KITCHENCP

FOOD WORLDCP

FRESH MARTCP

CHOZENNOODLE
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ซีพีเอฟ...
ครัวของโลก

อังกฤษ
• อาหารแช่เย็นแช่แข็ง

• ธุรกิจจำาหน่ายอาหาร
ในลักษณะของซุ้มอาหาร

• ฟู้ดเซอร์วิส

โปแลนด์
• โรงฟักไข่

• โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

ตุรกี
• ธุรกิจไก่ครบวงจร

สหรัฐอเมริกา
• ธุรกิจอาหาร

พร้อมรับประทาน

เบลเยี่ยม
• อาหารพร้อมรับประทาน

เกี่ยวกับบริษัท

* การเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

*

ซีพีเอฟขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ	 เพื่อร่วม
สร้างความมั่นคงทางอาหาร	 โดยมีการด�าเนิน
ธุรกจิครอบคลมุ 16 ประเทศและส่งออกไปมากกว่า  
30 ประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลก

16ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2559



ศรีลังกา
• อาหารพร้อมรับประทาน

รัสเซีย
• อาหารสัตว์บก
• ฟาร์มสุกร
• ฟาร์มไก่เนื้อ

จีน
• อาหารสัตว์บก/สัตว์น้ำา
• ฟาร์มสัตว์บก/สัตว์น้ำา
• อาหารพร้อมรับประทาน

ไต้หวัน
• สัตว์บกครบวงจร

เวียดนาม
• สัตว์บก/สัตว์น้ำาครบวงจร

ไทย
• สัตว์บก/สัตว์น้ำา
   ครบวงจร

มาเลเซีย
• สัตว์บก/สัตว์น้ำา 
 ครบวงจร

ฟิลิปปินส์
• อาหารสัตว์บก/สัตว์น้ำา
• ฟาร์มสัตว์บก/สัตว์น้ำา

กัมพูชา
• สัตว์บกครบวงจร

อินเดีย
• ธุรกิจไก่ครบวงจร
• อาหารสัตว์น้ำา

ลาว
• สัตว์บกครบวงจร
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รายได้จากการขาย

464,465
ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปี 2558

+10%

ผลการ
ดำาเนินงาน
ปี	2559

เกี่ยวกับบริษัท

สำาหรับปี	 2559	 รายได้จากการขายของ
บริษัทมีจำานวน	464,465	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 10	 จากปีก่อน	 เป็นผลมาจากการ	
เพิ่มขึ้นของยอดขายกิจการในประเทศไทย
ร ้อยละ	 7	 และของกิจการต ่างประเทศ	
ร ้อยละ	 12	 สำาหรับกำาไรสุทธิของบริษัท	
มีจำานวน	 14,703	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	
33	 จากปีก่อน	 โดยเป็นผลมาจากผลการ	
ดำาเนินงานของธุรกิจสัตว์บกในประเทศไทย	
ทีเ่ข้าสูภ่าวะปกตแิละการฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง
ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย	
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรค	Early	Mortality	 Syndrome	 และ	
ผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่
จากการเข ้าซื้อกิจการในประเทศรัสเซีย	
และกัมพูชา	 รวมทั้งมาตรการในการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

+7%
กิจการประเทศไทย

+12%
กิจการต่างประเทศ

ก�าไรสุทธิของบริษัท

14,703
ล้านบาท

อัตราก�าไรสุทธิ (1) 
เพ่ิมข้ึนจาก	2.5%	ในปี	2558	เป็น

3.1%

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย  
ภาษีและค่าเสื่อมราคา 

42,659
ล้านบาท

อัตราผลตอบแทน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (2) 
เพ่ิมข้ึนจาก	6.5%	ในปี	2558	เป็น

8.0%

อัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ย 
ภาษีและค่าเสื่อมราคา 
เพ่ิมข้ึนจาก	6.3%	ในปี	2558	เป็น

9.2%

เงินปันผล

0.95 
บาทต่อหุ้น

เพิ่มขึ้นจากปี 2558

+33%

18ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2559



ข้อมูล
ทางการเงิน
โดยสรุป

รายได้จากการขายแบ่งตามกิจการ (ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตราก�าไรสุทธิ (1)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (2)

421,355

2558

60%

6%
34%

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

2559

1.99
2558

1.50
2557

1.43

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)
 

2559

0.95
2558

0.75
2557

0.75

กิจการต่างประเทศ

กิจการประเทศไทยส่งออก

กิจการประเทศไทยจำาหน่ายในประเทศ

464,465

2559

62%

6%

32%

426,039

2557

59%

6%
35%

2.4%

14,703
10,562

3.1%2.5%

11,059

2558 25592557

8.0%
7.2% 6.5%

2558 25592557

(1)	อัตรากำาไรสุทธิคิดจากกำาไรสุทธิหารด้วยรายได้รวม (2)	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดจากกำาไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉล่ีย
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พัฒนาการ
ที่สำาคัญ

จุดเด่นในรอบปีของซีพีเอฟ

ในปี	 2559	 บริษัทมีการลงทุนที่สำาคัญ	
ตามแนวทางกลยุทธ์หลัก	ดังน้ี

ประกาศเข้าซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน  

30%  
ของหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้ว
หลังการเพ่ิมทุน	ของบริษัท	

Banner Infant  
Dairy Products Co., Ltd.
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย	
นมผงสำาหรับทารกในประเทศจนี

2 ประกาศเข้าซือ้
หุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 

12% 
ของหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้ว
หลังการเพ่ิมทุน	ของบริษัท	

Qingdao Yi Bang  
Bio-Engineering Co., Ltd.  
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย	
วัคซีนสำาหรับสัตว์ในประเทศจีน

3

1

4

1
8
2

9
3

6

10

ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญจ�านวน  

100%  
ของหุ้นสามัญท่ีออกและชำาระแล้ว	ของบริษัท  
Hubei Chia Tai Co., Ltd.
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย	
อาหารสัตว์	พันธุ์สัตว์	และอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์ในประเทศจีน
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ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ	
ศรีลังกา	ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
อาหารพร ้อมรับประทาน	 เช ่น	 ซาโมซ ่า		
ไก่แปรรูป	 เนื้อสัตว์สอดไส้ชีส	 และไส้กรอก	
เป็นต้น	ภายใต้ตราสินค้า	Crescent	 	 โดยมี
การจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่าย	 โรงแรม	
ร้านอาหาร	และร้านค้าปลีกในประเทศศรลีงักา	

ทำาให้บริษัทเข้าสู่ธุรกิจอาหารที่มีศักยภาพ	
ในการเติบโต	ตลอดจนเป็นฐานการผลิตเพื่อ
ส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง	

ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญ 
จ�านวน 

80%  
ของหุ้นสามัญท่ีออก
และชำาระแล้ว	ของบริษัท		

Norfolk Foods  
(Private) Limited

4

ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
อังกฤษ	ประกอบธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส	 โดย
นำาเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ทัว่โลก	เช่น	เนือ้ววั	เนือ้แกะ	ไส้กรอก	ขนมปัง	
เบเกอรี่	มันฝรั่ง	อะโวคาโด
	
โดยจดัจำาหน่ายให้ลกูค้ามากกว่า	160	ราย	
โดยลกูค้าส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารทีรู่จ้กักนั
ทัว่ไป	ซึง่มสีาขาท่ัวประเทศองักฤษมากกว่า	
15,000	ร้าน

ทำาให้บรษิทัสามารถขยายธรุกจิฟูด๊เซอร์วสิ
ในประเทศอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ	ตลอดจนเป็นฐานในการ
ขยายธุรกิจในประเทศอื่นๆ	ในยุโรป

ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 

60% 
ของหุ้นสามัญท่ีออก

และชำาระแล้ว	ของบริษัท		

The Foodfellas Limited 

5
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6 ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญ
จ�านวน

70% 
ของหุ้นสามญัทีอ่อกและชำาระแล้ว	ของบรษิทั	

Fujian Sumpo Foods 
Holding Co., Ltd. 
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์		
รวมถึงการเลี้ยงและจำาหน่ายสัตว์ปีก	ตลอดจน
ผลิตและจำาหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก	
เนื้อสัตว์ในประเทศจีน

7 ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญ
จ�านวน  

100% 
ของหุน้สามญัทีอ่อกและชำาระแล้ว	ของบรษิทั			

Bellisio Parent, LLC  

ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานแบบ	
Single	Serve	ในประเทศสหรฐัอเมรกิา
และแคนาดา	 	 ภายใต้ตราสินค้าซ่ึง
เป็นที่รู้จักกันทั่วไป	 เช่น	Michelina’s,	
Boston	Market,	Chilli’s	และ	Atkins		
ซึ่งจะทำาให้ซีพีเอฟเข้าสู ่ตลาดธุรกิจ
อาหารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก	อกีทัง้
เป็นการเพิม่ช่องทางการจำาหน่ายของ	
ซพีเีอฟในทวปีอเมรกิาเหนอื	ผ่านเครอื
ข่ายกระจายสินค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ

5
7
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8 9ประกาศเข้าซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน

16.54% 
ของหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว
หลังการเพิ่มทุน	ของบริษัท	

Ningxia Xiao Ming Animal 
Husbandry Co., Ltd.  
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย	
ลูกไก่ไข่ในประเทศจีน

ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญ
จ�านวน  

100%  
ของหุน้สามญัทีอ่อกและชำาระแล้ว	ของบรษิทั	

COFCO Meat (Suqian) 
Co., Ltd.  
ซึ่งประกอบธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อและธุรกิจผลิต	
และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ในประเทศจีน

ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญและ 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น
จ�านวน 

33% 
ของหุ้นสามัญท่ีออกจำาหน่ายแล้ว
หลังการเพ่ิมทุน	ของบริษัท	

SuperDrob ZakLady 
Drobiarsko - Miesne S.A.

ซึ่งประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารในประเทศโปแลนด์	มีผลิตภัณฑ์หลัก	
ได้แก่	ไก่สด	ไก่แปรรูปปรุงสุก	ไส้กรอก	และแฮม	
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
	
การเข ้าร ่วมทุนกับ	 SuperDrob	 จะทำาให ้
ซีพีเอฟขยายฐานการผลิตเพื่อตลาดกลุ ่ม
ประเทศในสหภาพยุโรป

10
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รางวัล
แห่งความสำาเร็จ

จุดเด่นในรอบปีของซีพีเอฟ

ในปี	 2559	 บริษัทได้รับการยอมรับ
ในด้านความเป็นเลิศด้านการดำาเนิน
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
จากองค์กรชัน้นำาทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดับโลก	ดังต่อไปนี้

รางวัล  Thailand  
Quality Class 2015
องค์กรที่มีการบริหารจัดการ
ได้มาตรฐานระดับโลก

รางวัล Total Productive Maintenance  
Excellence Award 2015 , Category A
โรงงานที่ประสบความส�าเร็จด้านการจัดการ
เพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม
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รางวัลเทพทอง 
ด้าน “องค์กรดีเด่น” ครั้งที่ 17  
ในฐานะองค์กรที่ท�า 
คุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

รางวัล Asean Energy 
Awards 2016  
รางวัลด้านพลังงาน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

รางวัล Thailand Corporate  
Excellence Awards 2016 
รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้น�าองค์กร

รางวัล Best Innovative 
Company Awards
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยม
ด้านนวัตกรรม

ทุกคำ�มีคว�มหม�ย25



กิจการในประเทศไทย

รางวัลด้านความเป็นเลิศขององค์กร

•	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มอบรางวัลบริษัท
ยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม	Best	Innovative	Company	
Awards	ในงาน	ประกาศรางวลั	SET	Awards	2016	จาก
ผลงาน	“อกไก่นุ่มสขุภาพ”	ซึง่เป็นอาหารยอดนยิมของ
ชาวญี่ปุ่น	และหลายๆ	ประเทศรวมถึงประเทศไทย

•	 ซพีีเอฟ	ได้รับการคดัเลอืกเป็นสมาชกิในกลุม่ดชันคีวาม
ยั่งยืนของดาวโจนส์	 (Dow	 Jones	 Sustainability	
Indices	หรอื	DJSI)	ประเภท	Emerging	Markets	ประจำาปี		
2559	ในหมวดอุตสาหกรรมอาหาร	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2

•	 สถาบัน	 Japan	 Institute	 of	 Plant	Maintenance	 :		
JIPM	จากประเทศญี่ปุ่น	มอบรางวัล	Total	Productive	
Maintenance	Excellence	Award	2015,	Category	A		
แก ่ โรงงานผลิตอาหารสัตว ์ของซีพี เอฟจำานวน		
7	 โรงงาน	 ท่ีประสบความสำาเร็จในการใช้ระบบควบคุม	
และจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม	 และในปี		
2016	 ซีพีเอฟได้รับรางวัลความสำาเร็จในการเป็น
โรงงานที่มีระบบงานตามแนวคิด	การป้องกัน	ส่งผลให้	
เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน		
ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม	สิ่งแวดล้อมและชุมชน

•	 กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวลั	“การบรหิารสูค่วาม
เป็นเลิศ”	หรือ	Thailand	Quality	Class	(TQC)	ประจำาปี		
2558	 แก่สายธุรกิจสุกร	 ซีพีเอฟ	นับเป็นธุรกิจฟาร์ม
เล้ียงสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี	้
แสดงถงึเป็นองค์กรทีม่กีารบรหิารจดัการได้มาตรฐาน
ระดับโลก

•	 กรมปศุสัตว์มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน	
ระบบคอมพาร ์ทเมนท์แก ่ซีพี เอฟในฐานะที่ เป ็นผู 	้
ดำาเนินการฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่รายแรก
ของประเทศไทยที่ประสบความสำาเร็จในการดำาเนนิระบบ
ป้องกนัและประเมนิความเสีย่งโรคไข้หวัดนกระดับสงูสดุ	
ตลอดห่วงโซ่การผลิตมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า	10	ปี

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม	Best	Innovative	
Company	Awards	ในงานประกาศรางวัล	SET	Awards	2016	

รางวลั	Total	Productive	Maintenance	Excellence	Award	2015,	
Category	A		จากสถาบนั	Japan	Institute	of	Plant	Maintenance	:	
JIPM	จากประเทศญีปุ่น่

กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัล	
“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ”	หรือ	Thailand	Quality	
Class	(TQC)	ประจำาปี	2558

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน	
ระบบคอมพาร์ทเมนท์	จากกรมปศุสัตว์	

26ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2559



รางวัลของกิจการในต่างประเทศ

	รางวัล	VNR	500	–	Top	500	องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม		
โดย	บริษัท	Vietnam	Report	ร่วมกับหนังสือพิมพ์	VietnamNet

รางวัลเทพทอง	ด้าน	“องค์กรดีเด่น”	ในฐานะ
องค์กรที่ทำาคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

•	 รางวลัเทพทอง	ด้าน	“องค์กรดีเด่น”	ในงาน	
พระราชทานรางวัลเทพทอง	คร้ังที่	 17	
ในฐานะองค์กรที่ทำาคุณประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมือง

•	 รางวัล	 “โครงการส่งเสริมศักยภาพ
โรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ยั่งยืน”	 หรือ	 CSR-DIW	ประจำาปี	 2559	
จำานวน	 28	 รางวัล	 ประเภท	 CSR-DIW	
Continuous	 Award	 ต่อเนือ่งเป็นปีที่	 7	
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 กระทรวง
อุตสาหกรรม

บรษัิท ซ.ีพ.ี เวยีดนาม คอร์ปอเรชัน่ 

•	 รางวัล	VNR	500	 –	 Top	500	องค์กร
ที่ ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม	 โดย	 บริษัท	
Vietnam	Report	 ร่วมกับหนังสือพิมพ์	
VietnamNet	จดัการคดัเลอืก	จดัลำาดบัโดย
ใช้เกณฑ์หลักๆ	เช่น	ยอดขาย	กำาไร	จำานวน
พนักงาน	ทรัพย์สิน	เป็นต้น

•	 รางวัล	 Top	50	บริษัทพัฒนาเศรษฐกิจ	
สี เขียวอย ่างยั่ งยืน 	 จัด โดยสมาคม
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเวียดนาม

•	 รางวัล	 Vietstock	 2016	 จากความ
ก้าวหน้าอย่างมากในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท	 และมีส่วนร่วมกับการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของเวียดนาม	
เช่น	 การเลี้ยงสัตว์	 การผลิตอาหารสัตว์
และการเพาะเล้ียงสัตว์นำา้	โดยกรมปศุสัตว์
เวียดนาม

•	 โรงงานผลิตอาหารสัตว ์นำ้ าบ ้านพรุ		
รับรางวัลความปลอดภัย	อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม	ระดับอาเซียน	 (ASEAN-
OSHNET	Awards	 2016)	 จากประเทศ
เวียดนาม	 โดยซีพีเอฟถือเป็นองค์กรแรก
ของไทยที่ได้รับรางวัล

•	 รางวัล	ASEAN	Energy	Awards	2016		
รางวัลเกียรติยศด้านพลังงานระดับ
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อเชิดชู เกียรติและ
กระตุน้ให้เกดิการพฒันาพลงังานทดแทน
และการอนรุกัษ์พลงังานในกลุม่ผูป้ระกอบ
การของประเทศสมาชิกอาเซียน

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

•	 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ	 ในฐานะ
องค์กรที่ดำาเนินโครงการไบโอดีเซล	
จากการนำานำ้ามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงทดแทนภายในโรงงานอย่าง
มปีระสิทธภิาพ	ภายใต้	โครงการลดก๊าซ
เรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย	(T-VER)

•	 รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่สถาน
ประกอบกิจการของซีพีเอฟ	ทั้งฟาร์ม
และโรงงานแปรรปูอาหารของกลุ่มธรุกจิ
ไก่เนือ้และฟาร์มธรุกจิสตัว์นำา้	111	แห่ง	
ในฐานะที่เป็นสถานประกอบกิจการเป็น
แบบอย่างทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	
โดยมีการบริหารจัดการด้านแรงงาน	
ตามหลักปฎิบัติการใช ้แรงงานที่ด	ี
(Good	Labour	Practices:	GLP)	จาก
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

รางวลั	ASEAN	Energy	Awards	2016		
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จุดเด่นในรอบปีของซีพีเอฟ

ระบบบำาบัดน้ำาเสีย	
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

เป็นการพฒันาต่อยอดจากระบบ	Cover	Lagoon	
ด้วยการผสานระบบบำาบัดนำ้าเสียด้วยจุลินทรีย์
และออกซิเจน	 ก่อนนำานำ้าหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ในฟาร์ม	 โดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก	 (Zero	
Discharge)

ระบบ	Smart	i	Farm

ระบบควบคุมและบริหารฟาร์มผ่านอุปกรณ์	
มือถือ	 โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์	 เก็บข้อมูล	
แจ้งเตือน	 และวิเคราะห์ข้อมูลการเล้ียงสัตว์	 โดย
ผ่านตูค้วบคมุหลกั	หรอืผ่านทางอปุกรณ์	Smart	
Device	 (โทรศัพท์มือถือ	 Tablet)	 	 ผ่านทาง	
Application	ได้ทุกที่	ทุกเวลา	โดยไม่จำาเป็นต้อง
เข้าไปในพื้นที่การเลี้ยง

คุณค่าน�า ท�าสิ่งใหม่
(Create Value, Do New Thing)

“นวัตกรรม”	 เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรที่บริษัทส่งเสริมให้บุคลากร
ทกุระดบัมส่ีวนร่วมในการคดิสร้างสรรค์	ให้เป็นวฒันธรรมในการทำางาน	
เพื่อเพิ่มผลผลิต	 เพิ่มประสิทธิภาพ	 เพิ่มมูลค่า	 เพิ่มรูปแบบธุรกิจและ
กระบวนการทำางาน	รวมถึงเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับธุรกิจ

นอกจากการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศการพัฒนา
งาน	บรษิทัได้ส่งเสริมให้เกดิการสร้างความร่วมมอืของ
เครอืข่ายทัง้ภายในและภายนอก	เพือ่ให้เกดิ	“วฒันธรรม
องค์กรนวัตกรรม”	 ซึ่งจะทำาให้คุณค่าของนวัตกรรม	
สูงข้ึนและก่อให้เกิดพลังในการสร้างนวัตกรรมอย่าง	
ต่อเนื่องท้ังห่วงโซ่อุปทาน	ทำาให้เกิดบูรณาการจากทุก
ภาคส่วน	นำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	

บริษัทได้รับรางวัล	 “บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม	
2016”	 ในเวที 	 SET	 AWARDS	 2016	 ที่จัดโดย	
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และสถานประกอบการ	
ของบริษัทในประเทศไทย	 4	 แห่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานการบริหารจัดการนวัตกรรม	 CEN/TS 
16555 หรือ Innovation Management Standard  
โดยสถาบัน MASCI จากประเทศญี่ปุ่น 

โดยมีผลงานและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบางส่วนดังนี้

ซีพีเอฟ
ผลงานนวัตกรรม
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สันในไก่ฮอตชิลลี่

สนัในไก่เนือ้แน่นเตม็ชิน้	ผ่านกรรมวธิี	
การนวดด้วยเทคนคิพเิศษ	ให้นุม่	ชุม่ฉำา่	
ปรงุรสชาตเิผด็	มไีขมนัตำา่	โปรตนีสงู			
อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ	
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ไข่ต้มปอกเปลือกและ	
ไข่พะโล้ยางมะตูม	
พร้อมรับประทาน

เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนไปเป ็นสังคมเมือง	
ที่มีความเร่งรีบ	 บริษัทจึงได้คิดค้นสินค้านวัตกรรม		
ไข่ต้มปอกเปลือก	 ตราซีพี	 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ	
ไข่ขาวเนือ้เนยีนเด้ง	ไข่แดงสกุเป็นครมีมนั	สะดวก		รสชาติดี	
มีประโยชน์ต ่อผู ้บริ โภค	 และมีการพัฒนาต่อยอด	
เป็นสินค้า	 ไข่พะโล้ยางมะตูม	 ซึ่งเป็นเมนูใหม่สำาหรับ	
ผู้บริโภคที่ชอบรับประทานผลิตภัณฑ์ไข่โดยเฉพาะ

EatingWellTM	

Creamy	Pesto	
Chicken

นวัตกรรมสินค ้าอาหารแช ่ แข็งที่ จำ าหน ่ายใน
สหรัฐอเมริกา	ผลิตโดยใช้เนือ้ไก่ทีเ่ล้ียงโดยปราศจาก
ยาปฏิชีวนะ	 เส ้นพาสต้าที่ประกอบด้วยธัญพืช	
ถึง	9	ชนิด	รวมถึงผักชนิดต่างๆ	ที่เปี่ยมด้วยคุณค่า
ทางอาหาร	 และใช้เทคโนโลยี	 Fresh-SealTM	 ในการ
บรรจุเพื่อช่วยให้ผู ้บริโภคสามารถมองเห็นสินค้า	
และสามารถเก็บรักษาความสดใหม่และรสชาติได	้
เป็นอย่างดี
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การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได ้จัดทำาโครงการผลิตภัณฑ์ซีพี เอฟที่ยั่งยืน	 เพื่อสร ้าง
กระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนตลอด	
วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์	และตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ในระดับสากล

ตั้งแต่ปี	2556	
ผลิตภัณฑ์ไก่ซีพีได้รับรอง	

ผลิตภัณฑ์ไก่ที่ยั่งยืน
รำยแรกของโลก*
ผลลัพธ์แห่งความทุ่มเท
เพื่อก้าวสู่การเป็นครัวของโลก

*	รับรองโดย	DNV-GL
องค์กรรับรองมาตรฐาน
ด้านความยั่งยืนระดับโลก

จุดเด่นในรอบปีของซีพีเอฟ
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ระบบบำาบัดน้ำาเสียในฟาร์มเล้ียงสัตว์	(ประเทศไทย	ยุค	4.0)

นำ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์จะเข้าสู ่ระบบบำาบัดแบบ	
Cover	 Lagoon	 เพื่อย ่อยสลายสารอินทรีย ์ 	 ซึ่งกระบวนการ
หมักจะทำาให้เกิดก๊าซชีวภาพที่สามารถนำาไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
สำาหรับใช้ภายในฟาร์ม	 จากนั้น	 นำ้าที่ผ่านการบำาบัดครั้งแรกจะ
ผ่านเข้าสู ่ระบบบำาบัดครั้งที่	 2	 แบบอัตโนมัติ	 โดยมีทั้งระบบเติม
อากาศ	 เติมจุลินทรีย์	 ระบบกรองนำ้าและตกตะกอน	 ทำาให้ได้นำ้า
ที่มีคุณภาพดี	 มาจัดเก็บในบ่อเก็บนำ้าเพื่อนำากลับมาใช้ในฟาร์ม		

ซีพีเอฟมีนโยบำยกำรท�ำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และสนับสนุน 
ให้ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำสูงสุด โดยเฉพำะทรัพยำกรน�้ำซ่ึงเป็นสิ่งส�ำคัญต่อกำรเลี้ยงสัตว์  
บริษัทจึงได้มีกำรพัฒนำระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจำกเดิมแบบ Cover Lagoon ที่ใช้อยู่ โดยมีกำรน�ำเทคโนโลยี
ระบบบ�ำบัดน�้ำในอุตสำหกรรมหนักที่มีกำรใช้น�้ำมำก ได้แก่ อุตสำหกรรมฟอกย้อม อุตสำหกรรมกระดำษ 
อตุสำหกรรมอำหำร (เคร่ืองด่ืม) และโรงเชอืด มำประยกุต์ใช้ให้เหมำะสมกบัฟำร์มเลีย้งสตัว์ เพือ่พฒันำคณุภำพ
น�้ำทิ้งจำกฟำร์มให้ดีขึ้น มีคุณสมบัติทำงเคมีดีกว่ำมำตรฐำนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535

โดยไม่ปล่อยออกสูภ่ายนอก	(Zero	Discharge)	ส่วนตะกอนทีเ่กดิ
จากการบำาบดัสามารถนำามาใช้เป็นปุย๋	เพือ่ปลูกต้นไม้ได้อีกด้วย

ระบบบำาบัดนำ้าเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์	(ประเทศไทย	ยุค	4.0)	ถือ
เป็นการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ทำาให้ฟาร์มของบริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน
และสังคมได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์	จังหวัดชลบุรี	ประเทศไทย
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โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟท่ีย่ังยืน

ซีพีเอฟ ได้ริเริ่มโครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2554 ด้วยการออกแบบ พัฒนา 
และการควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตามแนวทางการจัดการอย่างย่ังยืน โดยให้ 
ความส�าคัญ 4 มิติ  ได้แก่ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคม และมุ่งเน้นด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร เพื่อพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” โดยมีผลิตภัณฑ์ ไก่ของซีพีเอฟ ได ้
การรับรองมาตรฐาน ProSustain® นับเป็นผลิตภัณฑ์ ไก่ยั่งยืนรายแรกของโลก ตั้งแต่ปี 2556 
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ไก่มากกว่า 700 รายการ โดยได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก 
DNV-GL ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นน�าที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก

ในการพฒันาผลติภัณฑ์ทีย่ัง่ยนือย่างต่อเนือ่งของซพีเีอฟ		
เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม		
ได้ดำาเนนิการครอบคลมุ	ตัง้แต่ขัน้ตอนการเลอืกใช้วตัถดุบิ	
การผลิตอาหารสัตว์	 การเลี้ยงสัตว์	 การแปรรูปอาหาร	
การขนส่ง	 การจัดจำาหน่ายสินค้า	 การบริโภคและการ
กำาจัดซากบรรจุภัณฑ์	 โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์	(Product	Life	Cycle	Assessment)	ตาม
มาตรฐานสากล	ISO	14040	และ	ISO	14044	และนำาหลัก
ประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ	 (Eco-Efficiency	
Analysis)	ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพด้านต้นทนุการ
ผลิตควบคู่ไปกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการ
ประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์	โดยวิธีการที่ใช้ได้รับการ
รับรองจาก	NSF	สหรัฐอเมริกา	

ปี	2560	ซีพีเอฟมีแผนการดำาเนินงาน	“ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟ	
ท่ียั่งยืน”	 ขยายครอบคลุมไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 ซึ่งเป็น
ความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ	 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ม	ี
ความยั่งยืนนี้	 ทำาให้เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากร
น้อยลงและลดมลภาวะอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นผูน้ำาการผลติ
อย่างยัง่ยนืทีจ่ะนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงแบบแผนการบรโิภค
ที่ทำาให้เกิดความยั่งยืนต่อมนุษยชาติในอนาคต
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ซีพี เอฟเดินหน ้าคาร ์บอนฟุตพร้ินท ์
ผลิตภัณฑ์ มุ ่งลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอย่างยั่งยืน 

ซีพี เอฟตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	ด้วยการบริหาร
การผลติเพือ่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีส่่งผล
ต่อภาวะโลกร้อน	สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals,	SDGs)	
ขององค์การสหประชาชาติ	 (United	Nation)	 ซ่ึงเป็น
ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนในระดับโลก		โดยบริษัท
ได้ริเร่ิม	“โครงการคาร์บอนฟตุพร้ินท์”	เป็นรายแรกของ
ภูมิภาคเอเชียมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2551	มีโครงการนำาร่อง
ในผลิตภณัฑ์ไก่ทีส่่งไปจำาหน่ายในสหราชอาณาจกัร	 เพื่อ
มุ่งสร้างและส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลติภณัฑ์	ไว้กบัองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	
(อบก.)	รวม	148	รายการ	ครอบคลุมผลิตภัณฑ์	ไก่	กุ้ง	
หมู	นม	และอาหารสัตว์	โดยมีผลงานที่โดดเด่น	ดังนี้

“ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้งตราซีพี”

เป็นผลิตภัณฑ์กุ้งรายแรกของไทยที่ ได้รับ
ฉลากลดโลกร้อน
เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเป็นระบบ	
การผลิตแบบต่อเนื่อง	 ทำาให้ลดการใช้พลังงาน	 และ	
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี๊ยวกุ้ง 1 ถ้วย (น�้าหนักบรรจุ 145 กรัม)
ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนถึง 

23%

การบริหารจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก

การผลิตอาหารเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	
Consumption	 and	 Production,	 SCP)	 ตามแนวทาง
ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (United	
Nations	 Environment	 Programme:	 UNEP)	 และ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก	 (Sustainable	
Development	 Goals,	 SDGs)	 จำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม	 เพื่อให้การผลิตอาหารเพียงพอต่อจำานวน	
ประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น	 ในขณะที่ทรัพยากรโลกมีอย่างจำากัด		
การสอบย้อนกลบัสนิค้าแบบโปร่งใส	ซึง่สามารถแสดงคณุค่า
ที่แท้จริง	นำาไปสู่สภาวะเศรษฐกิจสีเขียว

ซีพี เอฟจึงพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับแบบ
ออนไลน ์ตลอดห่วงโซ ่การผลิตอาหาร 	 เพื่อสร ้าง
ประสิทธิภาพ	 เพ่ิมความแข็งแกร่งในมิติคุณภาพ	 ความ
ปลอดภัยอาหาร	 สิ่งแวดล้อมและสังคม	 	 สร้างผลิตภัณฑ์
ยั่งยืนอย่างโปร่งใส

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่	
การผลิตอาหาร	 หมายถึง	 การสอบย้อนกลับอาหารแบบ
อัตโนมัติท่ีสามารถสอบย้อนกลับสินค้าไปยังแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ	รวมถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์	โรงฟักไข่	ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์	
อาหารสัตว์	 และวัตถุดิบอาหารสัตว์	 โดยซีพีเอฟใช้ข้อมูล	
ทีบ่นัทึกไว้บนฐานข้อมลูในระบบคอมพวิเตอร์	ซึง่ทกุขัน้ตอนมี
การบันทึกไว้ขณะที่ทำาการผลิต	(Real	Time)	ทำาให้เกิดความ	
ถูกต้อง	แม่นยำา	ไม่มีความคลาดเคลื่อน

ซึ่งการสอบย้อนกลับนี้ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน	
ตรวจรับรอง	 DNV-GL	 ตามมาตรฐาน	 ProSustain®	
Standard	ที่เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ซีพีเอฟมุ่งหวังในการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบ
ออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและสังคม ท�าให้
ซีพีเอฟสามารถตรวจสอบ ตัดสินใจ และน�าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่พบได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

การสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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ปี 2559 ซีพีเอฟมีรายได้ท่ีมาจากกลุม่ผลติภณัฑ์ 
สีเขียว ซึ่งเป็นรายได้ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท ์  ฉลากลดโลกร้อน และ
ผลิตภัณฑ์อาหารทีย่ัง่ยนื

มีมูลค่ารวมมากกว่า 

34,100 
ล้านบาท 

คิดเป็น

19%
ของรายได้กิจการในประเทศไทย 

ซพีเีอฟในฐานะผูผ้ลติ	“สนิค้าคาร์บอนตำา่”	ได้ร่วมสนบัสนนุนโยบาย
ภาครฐัเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิระบบเศรษฐกจิสเีขยีว	โดยได้ขึน้ทะเบยีน	
“ฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์”	และ	“ฉลากลดโลกร้อน”	เป็น	“ผลติภณัฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	 กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม	 เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	 และ	
ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สีเขียว	 เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต	 สอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการและ	
ลดก๊าซเรือนกระจก

“ผลิตภัณฑ์ ไก่” 
เป็นธุรกิจหลักของซีพีเอฟที่ส่งออก

ซีพีเอฟ ได้รับ “ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์” 
หรือ “ฉลากลดโลกร้อน” 3 รายการ ได้แก่ ลูกไก่ 
ไก่มีชีวิต และเนื้อไก่สด
แสดงให้เห็นถึงการผลิตสินค้าที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตำ่าตลอดห่วงโซ่อาหาร

เนื้อไก่สดซีพี 1 กิโลกรัม
มีค่าการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์

2.29 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

โดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
น้อยกว่าอตุสาหกรรมการผลติไก่เนือ้ของไทยถงึ

50%
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ธุรกิจของซีพีเอฟ

ซีพีเอฟตระหนักดีว่าความสำาเร็จ
ในการเลี้ยงสัตว์ของลูกค้าจะนำา
มาสูค่วามยัง่ยนืรว่มกนัของธรุกจิ
อาหารสัตว์

บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการบริการทางเทคนิค 
การเลี้ยงสัตว์ ให ้กับลูกค้า ตั้งแต่การน�าเสนอ 
อาหารสัตว์และพันธุ ์สัตว์ที่ เหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อม การให้ค�าแนะน�าด้านเทคนิคการเลี้ยง  
การบริหารจัดการฟาร์มที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง และ 
มีอัตราแลกเนื้อที่ดี

การผลิต
อาหารสัตว์
ตั้งแต่ปี	 2521	ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย	
อาหารสตัว์ทีม่คีณุภาพ	ตรงตามความต้องการ
ด้านโภชนาการของสัตว์แต่ละประเภทและวัย
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของซีพีเอฟมีความ	
หลากหลาย	 ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของสัตว ์
บกได้แก่อาหารสุกร	 อาหารไก่	 อาหารเป็ด	
ผลิตภัณฑ์หลักของสัตว์นำ้าได้แก่	 อาหารกุ้ง	
และอาหารปลา
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ซีพีเอฟให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา

บริษัทให้ความสำาคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต	เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ

บริษัทมีหน่วยงานกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อยู่ในประเทศไทย

โดยในการจัดซื้อจะคำานึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่
คุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ	 ว่าต้องมาจากแหล่งที่มี	
กระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบทั้งด ้านสิ่งแวดล้อม	
และแรงงาน	 สำาหรับกิจการในประเทศไทย	 ข้าวโพดทั้งหมดที่ใช	้
ในการผลติอาหารสตัว์ผ่านระบบตรวจสอบแหล่งทีม่า	และปลาป่น	
ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ผลิตจากผลพลอยได้จาก	
โรงงานแปรรปู	ซึง่ได้รบัรองมาตรฐาน	IFFO	Responsible	Supply	
Chain	of	Custody	(IFFO	RS	CoC)	เป็นต้น

ซีพีเอฟวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนกันได้โดย
คุณภาพเทียบเท่าเดิมในการผลิตอาหารสัตว์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองและธัญพืชแทนปลาป่น	 เพื่อสนับสนุน
แนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ
ตั้งอยู่ครอบคลุมพื้นที่การเลี้ยงสัตว์

โดยมีการจำาหน่ายตรงให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่	 และมีการ
จำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่ายอาหารสัตว์	 โดยในแต่ละพื้นที่นั้น		
บริษัทมีทีมเทคนิควิชาการเลี้ยงสัตว์จัดตั้งอยู ่	 เพื่อให้บริการ	
ด้านเทคนิควิชาการเลี้ยงสัตว์ให้กับลูกค้า
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ธุรกิจของซีพีเอฟ

ซีพีเอฟได้ริเริ่มโครงการ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็น	
รายแรกของภมูภิาคเอเชยี	

ซีพีเอฟดำาเนินธุรกิจการเพาะพันธุ์สัตว์	และการ
เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า	 โดยมีประเภทสัตว์หลัก	
คือ	สุกร	ไก่	เป็ด	กุ้ง	และปลา	รวมถึงมีการผลิต
เนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐานได้แก่	 ผลิตภัณฑ์
อาหารสด	เนื้อหมู	เนื้อไก่	เนื้อเป็ด	ไข่สด	กุ้ง	และ
ปลา	จากฟาร์มทีม่คีณุภาพ	ถกูสขุอนามัย	ไม่ใช้	
ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต	 และไม่ใช้	
ยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นสารต้องห้าม	ปลอดภัยต่อ	
ผูบ้รโิภคด้วยมาตรฐานการผลติสากล	เพือ่การ
บริโภคภายในประเทศและส่งออก

การเลี้ยงสัตว์

บริษัทใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
ทีท่นัสมยัในการจดัการฟารม์สตัวบ์ก และ
น�าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการดูแล
ความเป็นอยู่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

เพือ่ควบคมุอณุหภมูแิละสภาวะแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของสัตว์	สัตว์จึงมคีวามเป็นอยู่
ทีส่ะดวกสบาย	ไม่หนาแน่น	สตัว์ไม่เครยีด	และเตบิโตได้ดี

ระบบเอือ้อำานวยให้คนเลีย้ง	1	คน	สามารถควบคมุ
ดแูลสตัว์ปีกได้มากกว่า	150,000	ตวั	ต่อโรงเรอืน

ใช้เทคโนโลยโีรงเรอืนปิดปรบัอากาศด้วยการระเหย
ของนำ้า	(Evaporative	Cooling	System)

ใช้ระบบ	Bio-Security	เพือ่ป้องกนัการตดิต่อหรอื
แพร่ระบาดของโรคและป้องกันสัตว์พาหะต่างๆ	
จากภายนอกโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์

ผลิตภัณฑ์ ไก่ซีพีเอฟ ได้
รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ ไก่	
ที่ยั่งยืนรายแรกของโลก

บริษัทให้ความส�าคัญในการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติ

พนัธุส์ตัว์ของซพีเีอฟจงึมคีณุภาพ	แขง็แรง	และเหมาะสม	
กบัสภาวะการเลีย้งในแต่ละท้องถิน่	ตลอดจนการปรบัปรงุ
สายพันธ์ุเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์	เช่น

พฒันาสายพนัธุป์ลาทบัทมิ	ซึง่มรีสชาตดิ	ีมเีนือ้มาก	
ไม่มีกลิ่นโคลน

พัฒนาสายพันธุ ์กุ ้งขาว	 แวนนาไมท์	ที่มีความ	
แข็งแรงในการต้านทานโรคและเติบโตเร็ว

พัฒนาสายพันธุ์หมูขุนคูโรบูตะ	ซึ่งเป็นสายพันธุ์	
ที่ให้เนื้อนุ่มและมีรสชาติดี

พฒันาสายพนัธุแ์ม่สกุร	ซึง่เป็นสายพนัธุท์ีใ่ห้ลกูดก	
เนื้อสุกรมีคุณภาพสูง	ตรงตามความต้องการ	
ของตลาด
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นวัตกรรมการเล้ียงกุ้งแบบระบบโรงเรือน
ปิด แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งร้อยเพชร จังหวัดตราด

ซีพีเอฟใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาไม่ตำ่ากว่า		
10	 ป ี 	 เพื่ อ ให ้ ได ้ โรง เรือนการเลี้ ยงกุ ้ งด ้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม	ฟาร์มร้อยเพชรเลี้ยงกุ้งด้วย
เทคโนโลยีทั้งระบบ	 เพิ่มศักยภาพการผลิตต่อพื้นที่	
ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี	 ใช้ระบบนำ้าหมุนเวียน	 เพื่อ
ประหยัดนำ้า	 สามารถป้องกันโรคระบาดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	นำาไปสูก่ารเลีย้งอย่างยัง่ยนืทีเ่ป็นมติร	
กับสิ่งแวดล้อม

ระบบการเล้ียงสตัว์น�า้ของบรษัิทใช้ระบบ
ทีส่ร้างสมดลุในบ่อเลีย้งด้วยจลุนิทรย์ีท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปราศจากการใช้สารเคมีในการเลี้ยง	 และใช้ระบบ	
การหมุนเวียนนำ้าเข้าสู่ระบบบำาบัด	 แล้วเวียนกลับมา	
ใช้ใหม่	 แทนการเปลีย่นถ่ายนำา้จากภายนอกพืน้ทีเ่ล้ียง		
เพ่ือลดโอกาสการปนเปื ้อนและไม่ส ่งผลกระทบ	
ต่อสภาพแวดล้อม

หลกัเทคโนโลยชีีวภาพ	(Probiotic	Farming)

ระบบการบำาบดันำา้เสยีในบ่อเลีย้ง

ซีพีเอฟ ได้วางระบบการเลี้ยงสัตว์
และระบบการจัดการฟาร ์มโดย
อ้างอิงมาตรฐานสากล และพัฒนา
กระบวนการผลติที่ใส่ใจสิง่แวดล้อม

ผนวกกบัแนวทางในการป้องกนัโรคทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม	ความเป็นอยูท่ีส่บาย	ถกูสขุลกัษณะ	
ทำาให้สตัว์มสีขุภาพทีแ่ขง็แรง	ส่งผลให้สนิค้าของ
ซีพีเอฟมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารตกค้าง
ทีเ่ป็นอนัตราย

ระบบก๊าซชีวภาพและบำาบัดนำ้าเสียและ	
นำากลับมาใช้ใหม่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

มาตรฐานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของสัตว์	(Animal	Welfare	Standard)

ระบบการจัดการฟาร์มทางชีวภาพ	 (Best	
Practice	on	Biosecurity)

มาตรฐาน	QS	Quality	Scheme	for	Food	
โดยหน่วยงาน	SGS	ประเทศเยอรมัน

Global	GAP	Certification
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ธุรกิจของซีพีเอฟ

บรษิทัดำาเนนิธรุกจิแบบครบวงจรในสตัว์ทกุประเภท
ครอบคลุมการผลิตอาหารสัตว์	 การเลี้ยงสัตว์	
และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	 จึงมีศักยภาพใน
การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตลอด	
ห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ

•	 ค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่พึงพอใจ	
ของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น

•	 ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าอาหาร	
เพื่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคทุกวัย

•	 ศึกษาพฒันาและส่งเสรมินวตักรรมด้านบรรจภุณัฑ์	
เพื่อความสะดวกของผู ้บริโภค	 บนความใส่ใจ	
สิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารรายแรก	
ในประเทศไทยท่ีนำาร ่องใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก		
“Poly	 Lactic	 Acid”	 (PLA)	 กับสินค้าแช่เย็นกลุ่ม
อาหารสด	ได้แก่	 เนื้อไก่	 เนื้อหมู	ซึ่ง	PLA	เป็นวัสดุ
ธรรมชาติที่ทำามาจากพืช	 สามารถย่อยสลาย	
เองได้	 เป็นทางเลือกให้ผู ้บริโภคยุคใหม่ที่ ใส ่ใจ	
สิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าที่คิดค้นมาเพื่อความยั่งยืน

•	 พัฒนาช่องทางการจำาหน่ายและช่องทางการค้า	
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละ
พื้นที่ 	 เพื่อให ้ครอบคลุมกลุ ่มลูกค ้าเป ้าหมาย	
อย่างทั่วถึง

•	 สร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในฐานะตราสินค้า
แห่งคุณภาพและความปลอดภัย

วัตถุดิบท่ีบริษัทน�ามาใช้ในการผลิตอาหาร
เพื่อการบริโภคผ่านการทดสอบทางเคมี 
และทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการทาง 
วิทยาศาสตร์

ทีม่นีกัวเิคราะห์ชำานาญการและเครือ่งมอืทีท่นัสมยั	การบรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย	 และมีความ
เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท	 สอดคล้องกับกฎหมาย
อาหารของประเทศไทย	 และกฎหมายของประเทศคู ่ค้า
นานาชาติที่เป็นสากล	 ผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟจึงมี
คุณภาพ	สด	สะอาด	ปลอดภัย	ถูกอนามัย	คงไว้ซึ่งคุณค่า
ทางโภชนาการที่สำาคัญ	 ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม	มั่นใจได้ด้วย
มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับในทุกขั้นตอน

ซีพีเอฟ ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในเรื่องของ 
“คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร”

ผลิตภัณฑ์อาหารของซีพี เอฟผ่านกระบวนการผลิต	
โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 มีประสิทธิภาพ	
ตามมาตรฐานสากล	 ซีพีเอฟนำาระบบการบริหารระดับ
สากลและระบบมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มมาประยุกต์ใช้	ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านชุมชน		
สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบ

Global Standard for Food 

Safety : BRC (The British Retail 

Consortium)

Halal Certification

Genesis GAP

ALO (Agricultural Labeling 

Ordinance) Switzerland

ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001)

หลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีดีในการผลิต 

(Good Manufacturing Practice: GMP)

ระบบการวเิคราะหจ์ดุวกิฤตทิีต่อ้งควบคมุ

เพื่อความปลอดภัยอาหาร (HACCP)

การผลิต	
ผลิตภัณฑ์อาหาร
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ไก่สด / ไก่สดปรุงรส

หมูสด / หมูสดปรุงรส

อาหารสดและ
อาหารสดพร้อมปรุง
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ไข่ไก่สด

มันหมูดำ� ซีพี-คุโรบูตะ เนื้อปล�สด / เนื้อปล�สดปรุงรส

เป็ดสด
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กลุ่มสินค้�เทศก�ล

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก

อ�ห�รพร้อมรับประท�น

อ�ห�รพร้อมรับประท�น 
CP Balance
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ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

อ�ห�รว่�งประเภทไก่

ผลิตภัณฑ์แปรรูป ตร�บุชเชอร์

อ�ห�รว่�งประเภทเกี๊ยว
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ไข่แปรรูป

ผลิตภัณฑ์แปรรูป
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ผลิตภัณฑ์ตลาดต่างประเทศ

เบเกอรี่
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กิจการค้าปลีก
และร้านอาหาร

ธุรกิจของซีพีเอฟ

ซุ้มไก่ย่างห้าดาว ซุ้มไก่ทอดห้าดาว

ซุ้มข้าวมันไก่ห้าดาว ซุ้มบะหมี่ห้าดาว

เป็นโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
และเป็นการส่งเสริมมาตรฐานของ
สินค้าเพื่อให้ผู ้บริโภคเข้าถึงอาหาร 
ที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยได้
ในราคาย่อมเยา ที่บริษัทได้ด�าเนินการ
มากว่า 30 ปี

ปัจจุบันธุรกิจห้าดาวมีจุดขายทั้งหมด	6	 ประเภท
ได้แก่	 จุดขายไก่ย ่าง	 จุดขายไก่ทอด	 จุดขาย	
ข้าวมันไก่	 จุดขายบะหมี่ห้าดาว	 จุดขายเรดดี้มีล		
และจุดขายไส้กรอก	และได้ขยายไปยังประเทศต่างๆ	
เช่น	 เวียดนาม	อินเดีย	ลาว	 และกัมพูชา	 รวมกว่า	
6,000	จุดขาย	ธุรกิจห้าดาวเป็นการบริหารจัดการ
ในรูปแบบการสร้างอาชีพ	 ซึ่งผู้สนใจลงทุนจะเป็น
ผู้บริหารจุดจำาหน่ายและปริมาณสินค้าที่ต้องการ
จำาหน่ายในแต่ละวัน	 โดยบริษัทจะควบคุมดูแลการ
แปรรูปจนถึงจุดจำาหน่ายในทุกขั้นตอน

เพื่อการกระจายสินค้าและบริการด้านอาหาร	
ให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วถึง	 บริษัทได้พัฒนา
ช่องทางจำาหน่าย	 รวมถึงโครงการส่งเสริม	
การสร้างอาชพีให้ชมุชน	โดยพฒันาจดุจำาหน่าย
สินค้าอาหารต่างๆ	ดังนี้

ธุรกิจห้าดาว
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ก�าเนิดขึน้จากความมุ่งม่ัน ในการสร้างสรรค์อาหาร
ท่ีมีคุณภาพแก่ผู้บริโภค เป็นท่ีรู ้จักชื่นชอบด้วย
เอกลักษณ์ของเมนูไก่ย่าง และความหลากหลาย
ของรายการอาหาร ที่มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กิจการในประเทศไทยมี
ร้านอาหารเชสเตอร์จ�านวน 198 ร้าน

ร้านอาหารเชสเตอร์
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ร้านค้าปลีกซีพี	เฟรชมาร์ท

เป็นร้านค้าปลีกท่ีเน้นผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการ
ประกอบอาหาร จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด 
อาหารปรงุสกุพร้อมรบัประทาน และอาหารแห้ง 
ภายใต้มาตรฐานสนิค้าของแบรนด์ซพี ีแบรนด์
ซพีเีฟรชมาร์ท และแบรนด์ชัน้น�ามาจดัจ�าหน่าย

ศูนย์อาหาร
ซีพี	ฟู้ดเวิลด์	

เป็นศูนย์รวมของร้านอาหารคุณภาพ ทั้ง 
ร้านอาหารของกลุ่มบรษัิทเองและร้านอาหาร
ที่บริหารโดยบุคคลทั่วไป
	
ได้มาตรฐานในด้านความสะอาดของอุปกรณ์	 รวมทั้ง	
สุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2559	มีศูนย์อาหาร	ซีพี	ฟู้ดเวิลด์	 ในประเทศไทยจำานวน	
6	 สาขา	ที่โรงพยาบาลศิริราช	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สถาบันป ัญญาภิวัฒน์ 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
ศูนย์รังสิต	 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	 และศูนย์การค้า	
ฟอร์จูนทาวน์	

นอกจากนี้	ซีพี	ฟู้ดเวิลด์	บริการอาหารจัดเลี้ยง	และ	บริการ
อาหารสำาหรับผู้ป่วย	

เป็นร้านอาหารบริการด่วน ภายใต้แนวคิด
อาหารสดใหม่ อิ่มอร่อย ราคายุติธรรม

ร้านอาหารซีพีคิทเช่น

กิจการค้าปลีกในประเทศไทย
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CP	SEF	และ		
CP	SEF	Express

CP SEF เป็นธุรกิจค้าปลีก จ�าหน่ายสินค้า
ของบริษัทได้แก่ เนื้อไก่ ไข่ ไก่ และผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์แปรรูปในประเทศตุรกี

CP SEF Express เป็นธุรกิจร้านอาหาร 
จานด่วน (QSR) ในประเทศตุรกี

กิจการค้าปลีกในต่างประเทศ

เป็นร้านจ�าหน่ายอาหารในลักษณะของ
ซุ้มอาหารในประเทศอังกฤษ

C HOZ E N  
NOOD L E
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โครงสร้างการจัดการ
การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักเลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการจัดการ

คณะอนุกรรมการบร�หารความเส�่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สำนักกรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานคณะผู�บร�หาร

สำนักกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

คณะกรรมการ
บร�ษัท

กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานคณะผู�บร�หาร

(CEO)

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจเป�ดเนื้อ

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจสัตว�น้ำ

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจไก�เนื้อ

สายงานบร�หารทั่วไป

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจห�าดาวและ
ร�านอาหาร

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจอาหารสัตว� 
(สัตว�บก)

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายการเง�น (CFO)

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจ
อาหารสำเร็จรูป

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจไก�ไข�

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานการค�า
ในประเทศ

สายงานการค�า
ต�างประเทศ

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจสุกร

สายงานจัดซื้อ

เขตยุโรป

เขตเอเชีย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559
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1. นายธนินท์  เจียรวนนท์ 
	 ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร
	 รองประธานกรรมการ

3. นายมิน  เธียรวร
	 รองประธานกรรมการ

4. นายชิงชัย  โลหะวัฒนะกุล
	 รองประธานกรรมการ	

 นายอดิเรก  ศรีประทักษ์
	 รองประธานกรรมการ	

 ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์
	 กรรมการ	(1)

 ศ.กิตติคุณ 
 สุภาพรรณ  รัตนาภรณ์
	 กรรมการ	(1)

 ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์
	 กรรมการ	(1) 
 นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
	 กรรมการ	(1)

 พล.ต.อ. พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ
	 กรรมการ	(1)

 นายพงษ์เทพ  เจียรวนนท์
	 กรรมการ

 ดร.วีรวัฒน์  กาญจนดุล
	 กรรมการ

 นายพงษ์  วิเศษไพฑูรย์
	 กรรมการ

 นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย
	 กรรมการ

 นางอรุณี  วัชรานานันท์
	 กรรมการ

(1)	กรรมการอิสระ

การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559		

คณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน	15	คน	ดังน้ี

1

4

11

8

14

2

5

12

9

15

3

7

6

13

10

การจัดการ

1 2 3

4 5 6

7 8

9

10 11 12

13 14 15
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 นายประจิตต์  อุดหนุน 
	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร		
	 สายธุรกิจงานวิจัยและ
	 พัฒนาการเล้ียงสัตว์ปีก

 นายประสิทธิ์  ฉลองชัยชาญ 
 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	
	 สายธุรกิจครบวงจรส่งออกสระบุรี	
	 และครบวงจรไก่	(เหนือ-กลาง)

 นายสุชาติ  สิทธิชัย 
	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	
	 สายธรุกจิครบวงจรบางนา
	 และครบวงจรไก่	(ตะวนัตก-ใต้)

14 นายวิทิต  ภูธนทรัพย์
	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร		
	 สายธุรกิจอาหารสัตว์น้ำา

 นายเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร	
	 สายธุรกจิผลิตและขายอาหารสตัว์บก	
		 (ภาคอีสาน-กลาง-ตะวนัออก		
	 และอาหารโค)

	 นายวิโรจน์  คัมภีระ 
	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	
	 สายธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บก		
	 (ภาคเหนือ-ตะวันตก-ใต้)	

19

17

18

คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

1 2 3

7 8

109

1  นายอดิเรก  ศรีประทักษ์ (2)

	 กรรมการผูจั้ดการใหญ่		
	 และประธานคณะผู้บรหิาร

2  นายธีรศักดิ์  อุรุนานนท์
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ		
	 สายธุรกิจอาหารสัตว์	(สัตว์บก)

3  นายวีรชัย  รัตนบานชื่น
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
	 สายธุรกิจไก่เน้ือ

 นายพิสิฐ  โอมพรนุวัฒน์
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
	 สายธุรกิจเป็ดเน้ือ

 นายสมภพ  มงคลพิทักษ์สุข 
 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
	 สายธุรกิจไก่ไข่

  นายสมควร  ชูวรรธนะปกรณ์
	 ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิติัการ	
	 สายธุรกจิสุกร

 นายสุขวัฒน์  ด่านเสริมสุข (3)

	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
	 สายธุรกิจอาหารสำาเร็จรูป

9. นายสถิต  สังขนฤบดี 
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
	 สายธุรกิจห้าดาวและธุรกิจร้านอาหาร

 น.สพ.สุจินต์  ธรรมศาสตร์
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
	 สายธุรกิจสัตว์น้ำา

 นาย ไพศาล  จิระกิจเจริญ
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

4 5 6

6

7

8

9

10

12

11

13

15

4

5

16

 นายสิริพงศ์  อรุณรัตนา
	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	
	 สายธุรกิจครบวงจรส่งออกโคราช	
	 และครบวงจรไก่	(อีสาน)

 นายประสิทธิ์  บุญดวงประเสริฐ
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร	
	 สายธรุกจิครบวงจรส่งออกมนีบรุ	ี
	 และครบวงจรไก่	(ตะวนัออก	และ	กทม.)

 นายประพจน์  โชคพิชิตชัย
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร	
	 สายธรุกจิสกุร	(ภาคตะวนัออก-
	 ขายปรมิณฑล	ฝ่ังพระนคร-แปรรปู)

(3)	คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งต้ังเม่ือวันท่ี	24	กุมภาพันธ์	2560	ให้ดำารงตำาแหน่ง	
ประธานคณะผู้บริหาร	ธุรกิจอาหาร	และกรรมการผู้จัดการใหญ่	(ร่วม)	ต้ังแต่วันท่ี	1	มีนาคม	2560

(2)	คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งต้ังเม่ือวันท่ี	24	กุมภาพันธ์	2560	
	 ให้ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร	ต้ังแต่วันท่ี	1	มีนาคม	2560

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

54ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2559



 นายวิทวัส  ตันติเวสส
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร		
	 สายงานการตลาด	

 นายสุเมธ  วงศ์บุณย์ยง
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร		
	 สายงานทรพัยากรบคุคล

 นางสาวพัชรา  ชาติบัญชาชัย
	 กรรมการบรหิาร	
	 และเลขานกุารบรษิทั

 Mr. Bai Shanlin 
	 จีน

 Mr. Michael Tops
	 เบลเย่ียม

 นายอุทัย ตันติพิมลพันธ์	
	 กัมพูชา	/	ลาว

 นายวิชิต คงเขียว
			 อินเดีย

 นายสันติ พงษ์ ไชยโสภณ
	 อินเดีย

 นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข 
	 มาเลเซีย

 Mr. Yip Kam Toh 
	 มาเลเซีย

 นายสกล ชีวะโกเศรษฐ
	 ฟิลิปปินส์

 นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์
	 ฟิลิปปินส์

 Mr. Cesar Lipka
	 โปแลนด์

 นายณัฐกฤช  ศิวะศรี
		 รัสเซีย

 Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin
	 ศรีลังกา

 นายทง  โชติรัต 
	 ไต้หวัน

 นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข
	 ตุรกี

	 Mr. Mark Cheadle
	 อังกฤษ

 Mr. Joel Conner
	 สหรัฐอเมริกา
 
 นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ (4)
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

บริษัทกำาหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม	
(Corporate	 Social	 Responsibility:	 CSR)		
เป็นหน่ึงในกลยุทธ์หลักของการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน	 โดยนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ 
CSR ด�าเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหาร
มั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน�้าป ่าคงอยู ่”  
บนพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการ
ดูแลพัฒนาบุคลากรด้วยความเป ็นธรรม 
และเคารพในสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ได้มาซึ่ง	
ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น	 สุขอนามัย
ที่ดีของผู้บริโภค	ความม่ันคงและความสุขของ
พนักงาน	 คู่ค้าธุรกิจ	 และชุมชน	 ขณะเดียวกัน	
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
อนัเป็นต้นทนุของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่
	
เพื่อให้การบริหารจัดการงานความยั่งยืนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 บริษัท
จงึได้ทบทวนและประเมนิประเดน็ความรับผิดชอบ	
ต่อสังคมสู ่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาส	
และความเสี่ยงอันมีนัยสำาคัญทั้งในมิติด ้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำาทุกปี		
โดยใช ้หลักสำาคัญ	 4	 ประการของ	 Global	
Reporting	Initiatives	(GRI)	อันประกอบไปด้วย
บริบทความยั่งยืน	 (Sustainability	 Context)	
ประเดน็ทีม่นียัสำาคญั	(Materiality)	ความครบถ้วน
สมบูรณ์	 (Completeness)	 และการมีส่วนร่วม	
ของผูม้ส่ีวนได้เสยี	(Stakeholder	Inclusiveness)	
ซึ่งในปี	2559	บริษัทสามารถสรุปผลการประเมิน
ประเด็นท่ีผู ้มีส ่วนได้เสียให้ความสำาคัญ	 และ
ประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องและอาจมีผลกระทบ
ต่อความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทได	้	
ดังนี้

ENVIRONMENT

SOCIAL

จากการบูรณาการมุมมองและความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสียและบริษัทข้างต้น		
ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในการดำาเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม	
สู่ความยั่งยืนภายใต้	3	เสาหลัก	อาหารมั่นคง	สังคมพึ่งตน	และดินนำ้าป่าคงอยู่	ซึ่งถือเป็น	
ขอบเขตการดำาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท		
ทีจ่ะดำาเนนิการควบคูไ่ปกบัการทบทวนและปรบัปรงุแนวทางการบรหิารจดัการอย่างต่อเน่ือง		
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัท	 สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย		
ตลอดจนรองรับต่อความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.	 คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
2.	 การกำากับดูแลและจริยธรรม
	 ในการดำาเนินธุรกิจ
3.	 สิทธิมนุษยชน
4.	 สุขภาพและโภชนาการ
5.	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.	 ชื่อเสียงและความไว้วางใจ
	 จากสาธารณชน
7.	 การปฏิบัติด้านแรงงาน
8.	 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
9.	 ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน
10.	การบริหารจัดการน้ำา
11.	การบริหารจัดการนวัตกรรม
12.	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
13.	การพัฒนาบุคลากร
14.	การบริหารจัดการพลังงาน
15.	ความหลากหลายทางชีวภาพ
16.	การบริหารจัดการของเสีย
17.	ฉลากผลิตภัณฑ์
18.	บรรจุภัณฑ์
19.	สวัสดิภาพสัตว์
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ระดับแนวโน้ม / ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

 1. คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 2. การกำกับดูแลและจริยธรรม
  ในการดำเนินธุรกิจ
 3. สิทธิมนุษยชน
 4. สุขภาพและโภชนาการ
 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 6. ช่ือเสียงและความไว้วางใจจากสาธารณชน
 7. การปฏิบัติด้านแรงงาน
 8. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 9. ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน
10. การบริหารจัดการน้ำ
11. การบริหารจัดการนวัตกรรม
12. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
13. การพัฒนาบุคลากร
14. การบริหารจัดการพลังงาน
15. ความหลากหลายทางชีวภาพ
16. การบริหารจัดการของเสีย
17. ฉลากผลิตภัณฑ์
18. บรรจุภัณฑ์
19. สวัสดิภาพสัตว์
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ประเด็นที่มีนัยสำคัญสูง :
เนื้อหาครอบคลุมแนวทางการดำเนินงาน
และผลการดำเนินงานเป็นอย่างน้อย

ประเด็นที่มีนัยสำคัญปานกลาง : 
เนื้อหาครอบคลุมแนวทาง
การดำเนินงานเป็นอย่างน้อย

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่ำ :
เนื้อหาไม่ถูกนำเสนอ
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 7. การปฏิบัติด้านแรงงาน
 8. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 9. ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชน
10. การบริหารจัดการน้ำ
11. การบริหารจัดการนวัตกรรม
12. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
13. การพัฒนาบุคลากร
14. การบริหารจัดการพลังงาน
15. ความหลากหลายทางชีวภาพ
16. การบริหารจัดการของเสีย
17. ฉลากผลิตภัณฑ์
18. บรรจุภัณฑ์
19. สวัสดิภาพสัตว์
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1918
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สูง

ประเด็นที่มีนัยสำคัญสูง :
เนื้อหาครอบคลุมแนวทางการดำเนินงาน
และผลการดำเนินงานเป็นอย่างน้อย

ประเด็นที่มีนัยสำคัญปานกลาง : 
เนื้อหาครอบคลุมแนวทาง
การดำเนินงานเป็นอย่างน้อย

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่ำ :
เนื้อหาไม่ถูกนำเสนอ
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บริษัทยังได ้ขับเคลื่อนการดำาเนินงานความ	
รับผิดชอบต่อสังคมสู ่ความยั่งยืนตามหลัก
การสากลของ	 UN	 Global	 Compact	 ซึ่งมี
ขอบเขตครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชน	 แรงงาน	
สิ่งแวดล้อม	 และการต่อต้านการทุจริต	 อีกทั้ง
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 หรือ	
Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	
ซ่ึงเป็นทิศทางการพัฒนาระดับนานาชาติ	 15	ปี	
ตั้งแต่ปี	2558-2573

ประกอบด ้วยเป ้าหมายหลัก 17 
ประการ โดยบริษัทมุ่งเน้น 9 เป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับขีดความสามารถและ
ศักยภาพของบริษัทที่จะร่วมก้าวเดิน
สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนืโดยไม่ทิง้ใคร
ไว้ข้างหลัง

อาหารม่ันคง

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บรษิทัให้ความสำาคัญสูงสุดต่อคุณภาพและความปลอดภยั
อาหารตลอดกระบวนการ	 ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ		
การวิจัยและพัฒนา	การผลิตอาหารสัตว์	 การเล้ียงสัตว์	
การผลิตอาหาร	 การบรรจุสินค้าและการขนส่ง	 จนถึง	
มือผู้บริโภค

ในปี	 2559	 บริษัทยังคงเดินหน้าโครงการ	 CPF	 Value	
Chain	 Traceabi l i ty	 ซึ่ง เป ็นระบบการสอบกลับ	
แบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารใช้เวลารวดเร็ว
ภายใน	 2	 นาที	 โดยคาดว่าจะพัฒนาครอบคลุมทุกกลุ่ม	
ผลิตภัณฑ์ในปี	2560	ทั้งนี้	บริษัทมีโครงการ	“มาตรฐาน
อาหารซีพีเอฟ”	 (CPF	 Food	 Standard)	 เพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของ	
ซีพีเอฟให้เป็นระบบเดียวกัน	 โดยจะนำาร่องในสายธุรกิจ	
ไก่เนื้อในปี	 2560	 ควบคู ่ไปกับการนำาเสนอทางเลือก	
ให้กับผู ้บริโภคได้เลือกสรรผ่านผลิตภัณฑ์อาหารสด		
อาหารแปรรูป	และอาหารปรุงสุกมากกว่า	1,000	รายการ	
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มุ ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพ	
และสุขภาวะที่ดี

ความมัน่คงทางอาหารเป็นวาระสำาคญัทีท่ัว่โลกต่างให้ความสนใจและกำาหนด	
เป็นยุทธศาสตร์อาหารโลกและระดับภูมิภาค	ด้วยเหตุนี้	บริษัทในฐานะผู้นำา
ธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจร	จงึให้ความสำาคัญอย่างยิง่	
กับการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยม	ี
เป้าหมาย	 “ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ”	
ควบคู่ไปกับ	 “ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร”	 เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย	
ของผูบ้ริโภค	ตลอดจนบรรเทาความหวิโหยและภาวะทพุโภชนาการในสงัคม
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นอกจากนี้	จากการเข้าร่วม

ภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(UN Global Compact) เมื่อปี 2558 
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การตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็น
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนธุรกิจ	 ถือเป็นปัจจัย
สนบัสนุนทีส่ำาคญัอย่างยิ่งของการเตบิโตอยา่งยั่งยนื	ดว้ยเหตนุี้		
บริษัทจึงมุ่งบรรเทาผลกระทบเชิงลบ	 และสร้างเสริมผลกระทบ	
เชงิบวกทางสงัคมมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมเีป้าหมาย	“พฒันาคูค้่า	
ธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน”	 ควบคู่ไปกับ	 “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชน”	ผ่านการผสานขีดความสามารถของบริษัท	 เข้ากับการ	
มีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและชุมชน	ตลอดจนผนึกกำาลังกับภาคี
เครอืข่ายต่างๆ	เพือ่พฒันา	“คูค้่าธรุกจิและชมุชน”	ไปสู่ส่ิงทีดี่กว่า
และเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สังคมพึ่งตน	
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ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร 

ด้วยคุณภาพของประชากรที่จะขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า	
ย่อมเริ่มจากเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้	 บริษัท
จึงให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน	 เพ่ือมีส่วนร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการของ
ประเทศ	ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการอย่าง
เหมาะสมตามวัย

ผ่านการด�าเนินโครงการเลี้ยงไก่ ไข่
เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งโปรตีนอย่างต่อเนื่องให้กับ
เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต 
เพ่ือร่วมสร้างโภชนาการทีด่ใีห้แก่เดก็นกัเรยีนในพืน้ทีร่อบโรงงาน
และฟาร์มของบริษัท

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่มี
คุณภาพ	ปลอดภัย	 ถูกหลักโภชนาการสำาหรับการบริโภคผ่าน
การแลกเปล่ียนเรยีนรูจ้ากโรงงานอาหารของบรษิทัให้แก่เดก็และ
เยาวชนทั่วประเทศ
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ส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

บริษัทเชื่อว่าการสร้างการเติบโต	ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ	และสร้าง
พื้นฐานที่มั่นคง	ภายใต้วิสัยทัศน์	 “ครัวของโลก”	จำาเป็นต้องอยู่บน	
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	
ตลอดกระบวนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ

ได้สนบัสนนุให้คูค้่าธรุกจิหลกัประเมนิตนเองด้านความยัง่ยนืทัง้ในมติิ	
ส่ิงแวดล้อม	สังคม	และการกำากบัดแูลกจิการ	(Environment,	Social	
and	Governance:	Supplier	ESG	Self-Assessment)	ควบคู่ไปกับ	
การตรวจประเมินคู่ค้าหลักที่มีความเสี่ยงสูงโดยหน่วยงานอิสระ
ภายนอกด้วย

นอกจากนี้	 บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำาลังในการส่งเสริม		
“การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ”	 โดยกิจการในประเทศไทย	
มีเป้าหมายที่จะจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตร	 ได้แก่	 ปลาป่น	
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์	 และถั่วเหลือง	สำาหรับธุรกิจเล้ียงสัตว์	 และนำ้ามัน
ปาล์ม	 สำาหรับธุรกิจอาหาร	 จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบและยั่งยืน
ภายในปี	2563

ตัง้แต่ปี	2558	เป็นต้นมา	ปลาป่นทัง้หมดทีจ่ดัหาและใช้ในประเทศไทย	มา
จากแหล่งทีถ่กูต้องตามกฎหมาย	สามารถสอบย้อนกลบัได้ถงึแหล่ง
ทีม่าได้		ภายใต้มาตรฐาน	IFFO	RS	ซึง่เป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่น	
และนำ้ามันปลาอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

และในปี	2559	ซพีเีอฟนบัเป็นบรษิทัแรกในประเทศไทย	ทีจ่ดัหาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากแหล่งที่ถูกต้องตามกฏหมายภายใต้ระบบตรวจสอบ	
ย้อนกลับ	 (Corn	 Traceability)	 ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น	 ทั้งนี้	
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 	 ไม ่ว ่าจะเป ็นการบุกรุกพื้นที่ป ่า	 หมอกควัน
ไฟป่าจากการจัดการวัสดุทางการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน	 โดย
ระบบตรวจสอบย้อนกลับนี้ ได ้ผ ่านกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู ้มีส ่วนได ้ เสียภาคส่วนต่างๆ	 อาทิ 	 คู ่ค ้าธุรกิจ	
เกษตรกร	 นักวิชาการ	 ภาครัฐ	 และภาคประชาสังคม	 พร้อมทั้ง	
ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	ให้แก่คู่ค้าธุรกิจข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดด้วย

บรษิทัยงัได้ร่วมมอืกบับรษิทั	เอจ	ีโพรเซสซิง่	องิค์	หรอื	AGP	สหกรณ์
การเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในการดำาเนินการ	 “โครงการ	
ความร่วมมอืในการพฒันาระบบการจัดหากากถัว่เหลืองอย่างยัง่ยนื”	
ด้วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ด้วยตระหนักว่าธุรกิจไม่สามารถเติบโตได้ในสภาวะที่สังคม
อ่อนแอ	และการสร้างรากฐานทางธรุกจิให้แขง็แกร่งต้องดำาเนนิ
ควบคู่ไปกับการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม	
บรษิทัจึงให้ความสำาคัญกบัการส่งเสรมิอาชีพและคณุภาพชีวติ
ของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย	รวมถึงชุมชนรอบ
สถานประกอบการ	ภายใต้กลยุทธ์	“4	ผสานสู่ความยั่งยืน	ขีด
+คิด+ร่วม+(ข่าย)”

ผ่านการดำาเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
รายย่อย	 (Contract	 Farming)	 โครงการเถ้าแก่เล็กธุรกิจ	
ห้าดาว	โครงการซพีตีูเ้ยน็ชมชุน	โครงการซพีตีูเ้ยน็เนือ้หมชูมุชน	
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนรอบสถานประกอบการ	
และโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย

ทั้งนี้ 	 ในปี ท่ีผ ่านมาโครงการ Contract Farming	 ใน
ประเทศไทยซึ่งบริษัทดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกร
รายย่อยมากกว่า	 5,000	 ราย	 ได้รับความสนใจจากองค์กร
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 ในการเข้าศึกษา
ดูงานการจัดการระบบเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่ง	 และได้
นำาสัญญาคอนแทรคฟาร์มมิ่งของบริษัทเป็นแบบฝึกหัดให้ผู้
เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ	 Planning	 and	 Implementing	
Contract	 Farming	 Operations	 หลังจากที่บริษัทได้
ปรับปรุงสัญญาในปี	 2558	 ให้มีความชัดเจน	 เป็นประโยชน์	
ทั้งเกษตรกร	 บริษัท	 และผู ้บริโภค	 โดยยึดหลักมาตรฐาน
สากลตามแนวทางของ	UNIDROIT	 ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ
ทางกฎหมายสากลอันดับ	1	ของโลก	โดยสัญญาฉบับใหม่นี้	
ยัง เป ิดให ้บุคคลอื่น เข ้ามาตรวจสอบวิจารณ์ ได ้ 	 เช ่น		
ผู้เช่ียวชาญจากองค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	
(FAO)	 และคณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ขณะ
เดียวกัน	 ยังมี	 “ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนคอนแทรคฟาร์มมิ่ง	
ซีพี เอฟ”	 ซึ่งเป ิดให ้บริการต้ังแต่ เดือนกันยายน	 2558	
เป็นต้นมา	 เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ	
ส่งผ่านความคิดเห็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่จะนำา
ไปสู่การร่วมพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานให้สามารถเติบโต
ไปด้วยกันในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ 	 ด ้วยเจตนารมณ์ที่มุ ่งยกระดับคุณภาพชีวิต	
ของคนในสังคมวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	 2559	
บริษัทจึงได ้ ริ เ ร่ิม โครงการซีพีตู ้ เย็นเนื้อหมูชุมชน 	 ใน
ประเทศไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร ้างอาชีพสร ้าง
รายได้ให ้ เถ ้าแก ่ เล็ก	 และเพื่อยกระดับมาตรฐานเนื้อหมู
ปลอดภัยสู ่ชุมชน	 ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาค
รัฐในการปรับปรุงระบบโรงชำาแหละ	 การควบคุมอุณภูมิ	
ของระบบขนส่งและจุดขาย	 รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตสุกร	 ซึ่งมีผู้ประกอบการรายย่อยให้
ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการมากถึง	1,556	ราย
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อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เพราะการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงส่ิงแวดล้อมและความหลาก
หลายทางชีวภาพนั้นถือเป็นส่วนสำาคัญในการรักษาระบบนิเวศ
ให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน	 บริษัทจึงให้ความสำาคัญตั้งแต่
เรื่องสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ต้องไม่อยู่ในแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	
มาตรฐาน	และกฎกระทรวงที่กำาหนดไว้	รวมถึงมีการประเมินผล	
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจอย่างสมำ่าเสมอ	ทั้งน้ี	
เพือ่ความมัน่คงของระบบนเิวศและฐานทรพัยากรของประเทศอนั
เป็นต้นทนุในการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมอย่างยัง่ยนื

ในปี	2559	บริษัทได้ดำาเนิน

โครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน 
ในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 โดยร่วมกับกรมทรัพยากร	
ทางทะเลและชายฝ่ัง	สำานกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ	
(องค์การมหาชน)	 และเครือข่ายภาคประชาสังคมดำาเนินการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน	ตลอดจนเพิ่มความหลากหลาย
ทางชวีภาพในพืน้ทีย่ทุธศาสตร์	5	แห่งของจงัหวดัชมุพร	ระยอง	
สมุทรสาคร	สงขลา	และพังงา

โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ 
ลุ่มน�้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง 
โดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้	 องค์การบริหารจัดการก๊าซ	
เรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ	
จากฐานชวีภาพ	(องค์การมหาชน)	และเครอืข่ายภาคประชาสงัคม	

ผลการดำาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ประจำาปี 2559 
ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2559 

ดินนำ้าป่าคงอยู่

การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษาสมดุลของ	
ระบบนิเวศนับเป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษา	
ความมัน่คงทางอาหารและการดำารงไว้ซึง่คณุภาพชีวิตของคน	
ในสังคม	ด้วยเหตนุี	้บรษิทัในฐานะผูน้ำาธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรม
และอาหารครบวงจร	จงึพยายามให้กจิกรรมทางธรุกจิดำาเนนิไป	
โดยคำานึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี
เป้าหมาย	 “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”	 ควบคู่ไปกับ	
“ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ”	 เพื่อการคงอยู่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่าความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะ	
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลถึงความ	
ต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ	จึงได้ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	และ
พัฒนาต่อยอดการดำาเนินงานทั้งในด้านกระบวนการผลิต	
(Process)	 และด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 เพื่อร่วมบรรเทา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมจากการ
ดำาเนินธุรกิจ
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2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 อย่างเท่าเทียมกัน

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุรายจะต้องได้รบัการปฏบิตัิ
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐาน	
ที่มีอยู ่ 	 บริษัทมีแนวทางป้องกันการกระทำา	
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย	์	
ซึ่งรวมถึงมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู ้อื่นในทางมิชอบ	 และมีกระบวนการจัด
ประชุมผู ้ถือหุ ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อ	
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การกำากับดูแล
กิจการ

การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

CORPORATE
GOVERNANCE

มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น	5	หมวด	โดยแต่ละหมวดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	

การกำากับดูแลกิจการเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่ง
ในการท่ีจะสร้างความยั่งยืน	 บริษัทจึงถือเป็น
พันธกิจท่ีจะส่งเสริมวัฒนธรรมการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีพร้อมๆ	 ไปกับการสร้างความเติบโต
ทางเศรษฐกิจขององค์กรและการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ปี	 2559	 ซีพีเอฟได้รับการประเมินผลสำารวจ
การกำากับดูแลกิจการองค์กรในระดับดีเลิศ	
(Excellent)	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย

นอกจากการกำาหนด	 “นโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการ”	 ที่มีการเผยแพร่ให้แก่กรรมการ		
ผู้บริหาร	 และพนักงานได้รับทราบและส่งเสริมให	้
มีการนำาไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง	 บริษัทได้จัดต้ัง
สำานกักำากบัการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์	(Corporate	
Compliance	Office)	เพ่ือกำากบัดแูลให้การดำาเนนิ
การต่างๆ	 ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

“จริยธรรมสำาหรับพนักงาน”	 ซึ่งครอบคลุม
ในเรื่องของหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ	
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท	ค่านิยมองค์กร	และความรับผิดชอบ	
ต่อผู ้ มีส ่วนได ้ เสียต่างๆ	 ได ้มีการจัดทำาขึ้น	
เพื่อกำาหนดแนวทางปฏิบัติทั่วกัน

1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

สนับสนุนให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ ใช ้สิทธิ	
ของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย	 และ
จะไม่ดำาเนินการใดๆ	 อันเป็นการ
ละเมิดหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตน
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บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	
ที่มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย	 เพื่อควบคุมดูแลการบริหาร
งานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 รวมทั้ง	 การติดตามผลการ
ดำาเนินงานโดยมีการประชุมแผนงานอย่างน้อยปีละ	 3	ครั้ง	
นอกเหนอืจากระบบการรายงานผลการดำาเนนิงานรายเดอืน

บริษัทกำาหนดนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส	 และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของ
กรรมการ	ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 จากการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน		โดยนโยบายดัง
กล่าวจะครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทได้กำาหนดให้ใช้เป็น	
กรอบในการดำาเนินงาน	 โดยสายงานทรัพยากรบุคคลจะเป็น
ผู้เผยแพร่สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กรรมการ		
ผู้บริหาร	 และพนักงานได้รับทราบทั่วกัน	 และส่งเสริมให้มี
การนำาไปปฏบิตัอิย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร		ทัง้นี	้บรษิทัได้ลงนาม
ในคำาประกาศเจตนารมณ์ในโครงการการสร้างแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Collective	
Action	 Coalition	 against	 corruption	 :	 CAC)	 ซึ่งเป็น
โครงการที่จัดตั้งโดยความร่วมมือของ	8	 องค์กรชั้นนำาใน
ภาคเอกชนไทย	 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตใน
ประเทศไทย

การกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

3  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	กล่าวคอื	ผู้ถอืหุน้	พนกังาน	ลกูค้า	คูค้่า		
คู่แข่งทางการค้า	 เจ้าหนี้	 รวมทั้งชุมชนและสังคม	ต้องได้รับ
การดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อ
ตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม

4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	 ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน	 ต้องดำาเนิน
การอย่างครบถ้วน	 โปร่งใส	ทันเวลา	ผ่านช่องทางที่เข้าถึง	
ได้ง่าย	 มีความเท่าเทียมกัน	 น่าเชื่อถือ	 ไม่ทำาให้สำาคัญผิด			
เพยีงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุและไม่ขดัต่อข้อกำาหนด
ด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำากับดูแล

5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บรษิทั	พิจารณาจัดตัง้คณะกรรมการบรษิทัภายใต้โครงสร้าง	
ทีเ่หมาะสม	การแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัจะพจิารณาสรรหา	
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่	มีวิสัยทัศน์	มีความ
สามารถและประสบการณ์	 รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้กับ
บริษัท	 เพ่ือท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่	 และด้วยความมี
อิสระในการตัดสินใจ	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือ
หุ้นโดยรวม

คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ	
หลากหลาย	ทั้งในด้านทักษะ	 ประสบการณ์	 ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท	 และเพศ	 โดย	ณ	 วันที่		
1	กุมภาพันธ์	2560	คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วยคณะ
กรรมการอิสระจำานวน	5	คน	กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน	
5	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน	5	คน

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในรายงานประจำาปี 2559 หรือ www.cpfworldwide.com 
ภายใต้หัวข้อ นักลงทุน - การกำากับดูแลกิจการ
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การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

บริษัทตระหนักดีว่า	 “พนักงาน”	 คือ	
ทรัพยากรท่ีสำาคัญในการขับเคลื่อน
ธุรกิจไปสู่เป้าหมาย	 และนำาพาองค์กร	
ไปสูค่วามยัง่ยนื	บริษทัจงึได้พฒันางาน
บริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการ
ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชน	โดยมุ่งเสริมสร้าง
โอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศ
การทำางานแบบมีส่วนร่วม	 ตลอดจน
พัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู ้
ตลอดระยะเวลาการทำางาน	 เพื่อให้ได้
มาซึ่ง	“คนเก่ง	คนดี”	ยึดมั่นปฏิบัติตาม
ค่านิยมของบริษัท	 “CPF	Way”	 การ
สร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน
กับองค์กร	ควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยและความสุขในการ
ทำางาน	 เพ่ือให้เกิดดุลยภาพระหว่าง
ชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัวของ
พนักงาน	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “สร้างคน	
เสริมธุรกิจ”	 (People	Excel-Business	
Exceeds)

จ�านวนบุคลากร (คน)

120,433
จำานวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟ	
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2559

ด้วยวิสัยทัศน์	 “สร้างคน เสริมธุรกิจ”	 บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทุกระดับ	 เริ่มตั้งแต่การดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาทำางานกับองค์กร	
(Attraction)	พร้อมกับธำารงรักษา	 (Retention)	พนักงานให้มีแรงจูงใจ	 (Motivation)		
ให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	 และพัฒนาพนักงาน	 (Development)		
ในทุกระดับทุกสาขาอาชีพให้มีความรู้ความสามารถ	 ความชำานาญเป็นเลิศเพื่อสร้างผู้นำา	
ระดบัโลก	 และพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลาย	ตระหนักถึงคุณค่าของคน	ส่งเสริมให้
พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ	 ตลอดจนการเปิดโอกาสให้บุคลากรท้องถิ่นในแต่ละ
ประเทศที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ให้มีโอกาสการพัฒนาเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำาองค์กรต่อไป

ด้วยตระหนกัถงึความสำาคญัของการเคารพสทิธมินษุยชน	บรษิทัได้มนีโยบายด้านสทิธมินษุยชน	
และนโยบายจ้างงาน	 และการบริหารแรงงานเพื่อเป็นแนวทางการบริหารท่ีสอดคล้อง	
กับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาติ	 (The	 United	 Nations	 Universal	
Declaration	 of	 Human	 Rights:	 UNDHR)	 และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	
(International	 Labor	Organization:	 ILO)	 เพื่อมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำางานแบบ
มีส่วนร่วมและเคารพในความแตกต่างที่สร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล	การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยและความสุขในที่ทำางาน	 และการดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม	ควบคู่ไปกับการ	
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสม	ตลอดจนบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ	
ของบริษทัให้เหมาะสมสอดคล้องกบัความรับผดิชอบ	และสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงาน
เพื่อพัฒนาซีพีเอฟให้เป็น	“องค์กรแห่งทางเลือก”	(Employer	of	Choice)

มุ่งสู่การเป็น	“องค์กรแห่งทางเลือกของคนเก่งคนดี”

ก้าวเป็น	“องค์กรแห่งผูน้ำาและมอือาชพี”

บริษัทดำาเนินการบนหลักการการพัฒนาบุคลากร
ตามกรอบความสามารถ	 (Competency-based)	
มุ ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านผู ้นำา	 ด้าน	
การจัดการ	ด้านความเป็นมืออาชีพ	 และค่านิยมของ
บริษัทสอดคล้องกับความรับผิดชอบและบทบาทการ	
ทำางานสำาหรบัพนกังานในทกุระดบัของทกุหน่วยธรุกจิ		
จงึได้พฒันาหลักสูตรต่างๆ	หลายรปูแบบอยูต่ลอดเวลา
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เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น		“บ้านแห่งความสุข”

บริษัทมุ่งมั่นบริหารงานบนพ้ืนฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน	 โดยได้นำา
มาตรฐาน	และกระบวนการต่างๆ	ทีส่นบัสนนุให้เกดิการปฏบิตัต่ิอแรงงาน
ตามหลักการสากลมาใช้ในองค์กร	 รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อม	
ในการทำางานท่ีปลอดภยัถกูหลกัชวีอนามยัให้แก่พนกังานทกุคน	เพือ่สร้าง		
ซีพีเอฟให้เป็น	“บ้านแห่งความสุข”	โดยมุ่งเน้น

  • เคารพสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตแรงงาน
บริษัทมุ ่งมั่นบริหารงานบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน	
ด้วยมาตรฐาน	 และกระบวนการต่างๆ	ที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
ต่อแรงงานตามหลักการสากลมาใช้ในองค์กร	 โดยบริษัทได้ดำาเนิน
การทวนสอบภายในอย่างต่อเนื่องตลอดปี	 2559	 อีกทั้งยังได้
ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุและส่งเสริมระบบมาตรฐาน
แรงงานไทย	มรท.8001-2553	(Thai	Labor	Standard:	TLS8001-
2010)	 โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว	มีบทบาทและหน้าที่ในการ
กำาหนดนโยบาย	 แผนการดำาเนินงาน	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการ	
นำาระบบมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้เพือ่ให้บรษิทัฯ	มรีะบบการบรหิาร
จดัการแรงงานทีด่เีทยีบได้กบัมาตรฐานแรงงานสากล	ซึง่ทางบรษิทั
ได้นำาแนวทางดังกล่าวมากำาหนดเป็นนโยบายด้านมาตรฐาน

  • ส่งเสริมแนวปฏิบัติ
 ด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทให ้ความสำาคัญต ่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน	ไม่เพียงแต่ในสถานประกอบการ	หาก
ยังครอบคลุมไปถึงแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน	
(Supply	Chain)	โดยบรษิทัได้ส่งมอบ	“นโยบาย
การจดัหาอย่างยัง่ยนืและแนวปฏบิตัสิำาหรบัคูค้่า
ธรุกจิ”	พร้อมทัง้แนวปฏบิตัไิปยงัคู่ค้าธรุกจิหรอื
ผู้ส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์	 เพื่อสร้างการ
รับรู้และเข้าใจกับแนวทางดังกล่าว	 โดยเริ่มจาก
กลุ่มคู่ค้าที่สำาคัญ	(Critical	Supplier)	และจะมี
การขยายผลไปสู่คู่ค้ากลุ่มอื่นๆ	 ให้ได้รับทราบ
นโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

  • เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่ง
 ความหลากหลาย

บรษิทัมรีะเบยีบแนวปฏบิตัต่ิางๆ	ทีส่่งเสรมิให้เกดิ
ความหลากหลายภายในองค์กร	 เช่น	นโยบาย
ด้านการจ้างและการบรหิารแรงงาน	และนโยบาย
การบรหิารความหลากหลายและยอมรบัในความ
แตกต่าง	รวมถึง	นโยบายเรื่องการเลือกปฏิบัติ
และการล่วงละเมิด	 	 เพื่อป้องกันและคุ้มครอง
พนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ	 อันมี
สาเหตุมาจากเรื่องเชื้อชาติ	 สัญชาติ	 เผ่าพันธุ	์	
สีผิว	 ต้นตระกูล	 	 ศาสนา	 	 สถานะทางสังคม		
เพศ		อายุ		ความพิการหรือทุพพลภาพ	แนวคิด
ทางการเมือง	 ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับ
การสมรส	และไม่ให้ถกูล่วงละเมดิและถกูคกุคาม	
ในรูปแบบต่างๆ	ด้วย

  • ใส่ใจความปลอดภัยและ
 สุขอนามัยในที่ท�างาน

บริษัทให ้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการจัด	
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานใน
สถานที่ทำางานทุกแห่ง		โดยมีเป้าหมายลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์	 โดยได้จัด
ให้มีการถ่ายทอดความรู ้พร้อมสร้างความ
เข้าใจในเรื่อง	 สุขอนามัยและความปลอดภัย	 ให้
แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้าเริ่มงาน	 ผ่าน
กิจกรรมที่ส่งเสริมดุลยภาพการทำางานและ	
การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
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ติดต่อบริษัท

สำานักเลขานุการบริษัท

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

 02-625-8352, 02-625-8354  
 02-638-2139
 csoffice@cpf.co.th

สำานักลงทุนสัมพันธ์

สำานักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

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

 02-625-8322, 02-625-8356 
 02-638-2942
 iroffice@cpf.co.th

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

 02-641-0400      
 02-641-0100
 job@cpf.co.th

ศูนย์ผู้บริโภค	ซีพีเอฟ

 02-800-8000

สำานักงานใหญ่

เลขที่	313	อาคาร	ซี.พี.	ทาวเวอร์
ถนนสลีม	แขวงสลีม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

 02-625-8000  
 02-638-2139
 www.cpfworldwide.com
 www.cpbrandsite.com
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บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 02 625 8000
โทรสาร : 02 638 2139
www.cpfworldwide.com


