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การก�ากับดูแลกิจการองค์กร
ในระดับดีเลิศ (Excellent) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สมาชิกดชัน ีFTSE4Good Emerging Index
โดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

ท่ า ม ก ลา ง พ ล ว ัต ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ภ ูม ิส ัง ค ม สู่
ก า ร เ ป ลี ่ย น ผ่  า น แ ล ะ ก า ร เ ผ ช ิญ ก ับ บ ร ิบ ท ใ ห ม่    
( N e w  Normal) เป็นช่วงเวลาท้าทายต่อการปรับตัวเพือ่
รับมือต่อการเปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อมและภาวะ 
การแข่งขนัทางการค้าทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็และซบัซ้อน

เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้ตามทิศทาง
กลยุทธ์ “เติบโตอย่างย่ังยืน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และ
สร ้างพื้นฐานที่มั่นคง” ภายใต ้การ เค ล่ือนย ้าย 
ของขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจโลกจากกลุ ่มประเทศ 
พัฒนาแล้ว (G7) สู ่กลุ ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (E7) 
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ 
ความก้าวล�้าของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมการบริ โภคและวิถีชี วิตของผู ้บริ โภค  
บ ริ ษั ท จึ ง ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ อ ย ่ า ง ย่ิ ง กั บ ก า ร เ ป ็ น  
“องค ์กรแห ่งนวัตกรรม”  ทั้ งด ้ านกระบวนการ  
ด้านผลติภัณฑ์และบรกิาร ด้านการบรหิารจัดการองค์กร 
รวมไปถึงด้านรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่พร้อมเชื่อมโยง
เข้ากบัเทคโนโลยแีละสอดรบัไปกบัแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ควบคู่ไปกับการจัดล�าดับความส�าคัญของการขยาย
ธุรกิจให้สอดคล้องกับโอกาสที่ เกิดขึ้น การพัฒนา
ศักยภาพและรักษาไว ้ ซ่ึงบุคลากรให้พร้อมรองรับ 
การเติบโต และการลงทุนทางสังคมที่มุ่งเน้นการสร้าง
คุณค่าร่วม

บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการเป็น  
“องค์กรแห่งนวัตกรรม” เพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางกลยุทธ์ 
“เติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง”
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รายได้จากการขาย

501,507
ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากป	ี2559

8%

สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย	
ในการต่อต้านทุจริต	(CAC)

ในปี 2560 บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการ 
ทางธุรกิจเติบโตได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายได้
จากการขายรวม 501,507 ล้านบาท เติบโตขึ้น 8% 
จากปี 2559  และมีก�าไรสุทธิรวม 15,259 ล้านบาท 
โดยผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นมีปัจจัยสนับสนุนหลัก 
จากการขยายธุรกิจในต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ 
ก า ร ข ย า ย กิ จ ก า ร ไ ป ยั ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ศั ก ย ภ า พ  
อย่างไรก็ตาม ด้วยความท้าทายด้านความต้องการ
บริโภคในภูมิภาคเอเซียไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
ส่งผลให้เกิดภาวการณ์สุกรล้นตลาด อันมีผลกระทบ
ต่อราคาสกุรโดยเฉพาะในประเทศเวยีดนาม ประเทศไทย 
และประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ความสามารถในการท�า
ก�าไรในธุรกิจเนื้อสัตว์ของบริษัทอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า 
ปีที่ผ่านมา 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรเสนอ 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 
ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เป็นเงินปันผลระหว่างกาล 
ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผล
ประจ�าปีที่จะจ่ายในวนัที ่23 พฤษภาคม 2561 ในอตัรา
หุน้ละ 0.25 บาท) 

บริษัทขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อ
สงัคมสูค่วามย่ังยืนภายใต้ 3 เสาหลกั “อาหารม่ันคง 
สังคมพึ่งตน และดินน�้าป่าคงอยู ่” ซึ่งสนับสนุน 
หลกัการสากลของ UN Global Compact และเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยในปี 2560  
บริษัทมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย 
ทางด้านอาหาร  ส ่งผลให ้กระบวนการผลิตไก  ่
ของบรษิทัได้รบัรองมาตรฐานการผลติอาหารคณุภาพ
ปลอดภัย (QS Standard) จากประเทศเยอรมนี  
ซ่ึงนับเป็นบริษัทแรกของไทย และเป็นบริษัทเดียว 
นอกกลุ่มสหภาพยโุรปทีไ่ด้มาตรฐานการผลิตระดับสูง
ของโลก ขณะเดียวกัน ยังได ้ขยายการส่งเสริม 
ความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานไปยังกิจการ 
ต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม อินเดีย ฟิลิปปินส์  
พร ้อมสนับสนุนการมีอาชีพและรายได ้ที่มั่นคง 
แก่เกษตรกรและผู ้ประกอบการรายย่อย รวมถึง
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง

อนัดับที	่191	จาก	2000	นายจ้างท่ีดท่ีีสุดในโลก
จากการส�ารวจโดย	Forbes	Global	2000	
ปี	2560

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 25604



นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ประธานคณะผู้บริหาร 
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข 
ประธานคณะผู้บริหาร 
ธุรกิจอาหาร 
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

นอกจากนี้  ด ้ วยความมุ ่ ง ม่ัน ใน การส ่ง เสริม 
สวสัดิภาพสตัว์ บริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ด้านการใช้
ยาต้านจุลชีพในสัตว์และนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
พร้อมก�าหนดเป้าหมายระยะยาวในการขยายการเลี้ยง
สกุรแม่พนัธุอ์ุม้ท้องจากแบบยนืซองเดีย่วเป็นการเลีย้ง
แบบคอกขงัรวมให้ครอบคลมุกจิการประเทศไทยภายใน
ปี 2563 และกจิการต่างประเทศภายในปี 2571 รวมทัง้
การศึกษาการพัฒนาการเลี้ยงไก ่ ไข ่ ในกิจการ
ประเทศไทยไปสู่ระบบการเล้ียงแบบปล่อยในโรงเรือน
หรือ Cage-Free เพ่ือให้สุกรและไก่ไข่มีอิสระในการ
เคล่ือนไหวและแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ได้มากข้ึน นอกเหนือจากความมุ ่งมั่นในการสร้าง 
เจ้าหน้าท่ีสวัสดิภาพสัตว์ปีก (Poultry Welfare 
Officer) ในธรุกจิไก่เนือ้ให้ครอบคลมุทกุประเทศ ภายใน
ปี 2563 โดยการเล้ียงไก่เนือ้ในประเทศไทยทัง้หมด เป็น
ระบบการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล ตั้งแต่ 
ปี 2543 

จากการขับเคล่ือนธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ 
ในปี 2560 บรษิทัได้รบัคดัเลอืกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุม่
ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส ์  (Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ 
ประจ�าปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สมาชิก FTSE4Good Index ประเภทตลาดเกิดใหม ่
เป็นปีแรก ได้รับการประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการ 
ประจ�าปี 2560 โดย IOD ในระดับ “ดีเลิศ” รวมถึงได้รับ

การจัดอันดับสุดยอดนายจ้าง ประจ�าปี 2560 จาก
นิตยสาร Forbes ในอันดับที่ 191 จาก 2,000 บริษัท
ทั่วโลก และได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) นอกจากนี้  
ยังได้รับรางวัล CDP Hong Kong and South East 
Asia Awards 2017 สาขา Best Performance Across 
Programs จากผลการประเมินความยั่งยืนด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมทั้งด ้าน CDP Climate  
CPD Water และ CDP Forest นอกเหนือจากรางวัล 
ด้านแรงงาน ด้านความปลอดภยั ด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ชุมชน  
คู ่ค ้า ธุรกิจ ผู ้จัดหาป ัจจัยการผลิต เกษตรกร 
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนทางการเงิน องค์กรเอกชน 
ภาครัฐ  แล ะผู ้ เกี่ ยวข ้องทุกฝ ่ ายที่ มี ส ่ วนร ่ วม 
ในการจุดประกาย พัฒนา และสนับสนุนให้เส้นทาง 
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม และ 
คนืสมดุลสู่ธรรมชาติมาอย่างต่อเน่ือง โดยบรษิทัขอให้
ค�าม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจบนหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ทีด่ ีพร้อมค�านึงถึงดลุยภาพของสังคม และส่ิงแวดล้อม 
เพื่อเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนและอยู่เคียงข้างกับ
ประเทศและประชาชนในฐานะ “ครัวของโลก” สืบต่อไป
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บริษัทด�าเนินธุรกิจบนหลักการรักษาสมดุลของการเติบโต
ในผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ค ว บ คู ่ กั บ เ ป ้ า ห ม า ย 
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต ่ อ สั ง ค ม แ ล ะ ค ง ไ ว ้ ซึ่ ง ส่ิ ง แ ว ด ล ้ อ ม ที่ ดี		
ทุกค�าท่ีสร้างสรรค์ ไม่ ได้เพียงแค่ท�าให้คุณอิ่มท้องด้วยอาหาร	
คุณภาพจากกระบวนการผลิตท่ี ได้มาตรฐานความปลอดภัย	
และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเท่าน้ัน	 แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจ	
ช่วยเติมเต็มความหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต	

เพื่อให้ทุกคำามีความหมาย



บริ ษั ท ใส ่ ใ จ ในทุ ก ข้ันตอนการผ ลิตตลอด ท้ั งห ่ ว ง โ ซ ่ อุ ปทาน 	 โดย ใช 	้
วิทยาการในการผลิตที่ทันสมัย 	 ใช ้ระบบการจัดการความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ	 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 ห่วงใยในความเป็นอยู่ท่ีดี	
ของสัตว ์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว ์ 	 และลดผลกระทบต ่อสิ่ ง แวดล ้อม		
รวมถึงการดู แลความหลากหลายทางชีวภาพ ในสถานประกอบการ	
และชุมชนรอบข้าง	เพ่ือ	“โลก”	ที่ดีส�าหรับทุกคน	

ดีต่อโลก



บริษัทให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ดูแลสิทธิมนุษยชน		
และสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงาน	ด�าเนินธุรกิจการค้าอย่างเป็นธรรม	
มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้ีสินและการช�าระภาษี	ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน	
รอบด้าน	 และสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ ้น		
บนพื้นฐานการบริหารงานด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพื่อให้ทุกค�า	
ที่ท�าให้คุณแข็งแรง	มีส่วนในการยกระดับให้	“สังคม”	เข้มแข็งย่ิงข้ึน	

ดีต่อสังคม



บริษัททุ่มเทและใส่ใจในการมอบความความสุขให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพ	
จากกระบวนการผลิตครบวงจร	โดยคัดสรรวัตถุดิบก่อนน�าเข้าสู่กระบวนการ	
ผลิตอันทันสมัย	ด้วยส่วนผสมตามหลักโภชนาการถูกหลักสุขอนามัย	สามารถ	
ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต	 สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า	
เพื่อสุขภาพ	เพื่อ	“คุณและคนที่คุณรัก”	ให้ทุกค�าของทุกคนมีความหมายมากขึ้น		

ดีต่อคุณ 

และคนที่คุณรัก



ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร

จ�านวนประเทศที่ลงทุน

16 
ประเทศ

คู่ค้าและฐานผู้บริโภค
ในประเทศที่มีการลงทุน

กว่า 3,700 
ล้านคน

บริษัท เห็นถึงความส� า คัญของการด� า เนินธุ รกิจ 
ด ้วยความใส ่ ใจและรับผิดชอบต ่อผู ้ มีส ่วนได ้ เ สีย 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร เพื่อมุ ่งสู ่การเป็น 
“ครัวของโลก” อย่างยั่งยืน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256010



จ�านวนพนักงานรวม

126,341 คน

จ�านวนผู้จัดหาปัจจัยการผลิต

กว่า 50,000 ราย

จ�านวนผู้ถือหุ้นกู้

กว่า 9,000 ราย

จ�านวนผู้ถือหุ้น
ณ วนัที ่30 สิงหาคม 2560

57,048 ราย

ความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน

กว่า 190 แห่ง
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อันดับที	่1,149
จาก 2,000 บริษัทชั้นน�าทั่วโลก

อันดับที	่191
จาก 2,000 นายจ้างทีด่ทีีส่ดุในโลก

จากการส�ารวจโดย
Forbes	Global	2000
ปี	2560

สมาชิกตลาดหลักทรัพย	์
แห่งประเทศไทย	

ดัชนี SET50 
ในกลุ่มธุรกิจเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

มีหุ้นกู้ข้ึนทะเบียน 
ในประเทศไทย	จ�านวน	27	ชุด		
ในสิงคโปร์	จ�านวน	1	ชุด
ในจีน	จ�านวน	1	ชุด

พนัธกิจ

ด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร  
เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพในด้านคุณค่า	 รสชาติ	 และ
ความปลอดภัย	 สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้	 โดยมุ่งมั่น	
ในการสร้างธุรกิจตามพื้นที่ยุทธศาสตร์	 และให้ความส�าคัญ	
ในการสร้างกระบวนการผลิตท่ีทนัสมัยตามมาตรฐานระดบัสากล	
บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน	
ในระดับแนวหน้าของอตุสาหกรรม	ด้วยความใส่ใจในผูมี้ส่วนได้เสยี 
ทุกภาคส่วน	 อันจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน	 และสามารถ	
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้อย่างเหมาะสม

วสัิยทัศน์

ครัวของโลก

ความมุ่งมั่นของบริษัท

หน่ึงในผู้ผลิตอาหารสัตว์ช้ันน�าของโลก	

หนึง่ในบรษิทัจดทะเบียนซึง่เป็นผู้น�าในด้านการผลิตสุกรของโลก

หน่ึงในบรษิทัจดทะเบียนซึง่เป็นผู้น�าในด้านธุรกิจกุ้งครบวงจร

ผลการประเมินความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อมปี	2560	

ในระดับ	B		 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
	 	 สภาพภูมิอากาศ	(CDP	Climate)	
ในระดับ	A-		 การบริหารจัดการน�้า	(CDP	Water)	
ในระดับ	B	 การบริหารจัดการผลกระทบจาก
	 	 การตัดไม้ท�าลายป่า	(CDP	Forest)	

สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย	
ในการต่อต้านทุจริต	(Thailand’s	Private	Sector
Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	
CAC)

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการองค์กร

ระดับดีเลิศ (Excellent)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สมาชกิในดชันี	FTSE4Good	Emerging	Index
โดยฟุตซี่	รัสเซล	(FTSE	Russell)	
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	ปี	2560

สมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์	ประจ�าปี	2560	
ในกลุ่มดัชนี	DJSI	Emerging	Markets	
หมวดอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256012



ทิศทางกลยทุธ์เพือ่การเติบโตอย่างย่ังยนื

ร่วมเป็นภาคี
ในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

เติบโต
อย่างยั่งยืน

ขยาย
ธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรม
และอาหาร
ครบวงจร

สร้าง
ศักยภาพ
การเติบโต
สู่ระดับโลก

สามประโยชนสูความย่ังยืน
(ตอประเทศ ประชาชน บริษัท) 

ทำเร็วและ
มีคุณภาพ

ทำเรื่องยาก
เปนเรื่องงาย

ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

สรางสรรค
สิ่งใหม

มีคุณธรรม ความซีื่อสัตย
และรูจักตอบแทนบุญคุณ

ครัวของโลก
ความยั่งยืน

มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

เป็นผู้นำแห่ง
คุณภาพและ

อาหาร
ปลอดภัย

สร้างสรรค์
นวัตกรรม
และเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

สร้าง
พื้นฐาน
ที่มั่นคง

มุ่งเน้น
การพัฒนา
บุคลากร

รับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

สนับสนนุเป้าหมายการพฒันา
ท่ีย่ังยืนขององค์กรสหประชาชาติ	
10		เป้าหมายซึง่สอดคล้อง
กับขีดความสามารถและ
ศกัยภาพของบรษัิท
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ธุรกิจของบริษัท
บ ริษัท ได ้พัฒนา ธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรมและ 
อาหารแบบครบวงจรในประเทศไทย ครอบคลุมประเภท 
สัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่ง 
สามารถจ�าแนกประเภทธุรกิจเป ็น 3 ประเภท คือ  
ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร  
รวมทั้งประกอบกิจการช่องทางจ�าหน่ายอาหาร

กระบวนการผลิตอาหารครบวงจรภายใต้การบริหาร 
จั ด ก า ร ด ้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร ผ ลิ ต ที่ ทั น ส มั ย 
ได้มาตรฐานสากล เปี่ยมคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัย  
ถกูอนามัย รกัษาสิง่แวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อนกลบั 
ได้ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ 

การผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์

การเพาะพันธุ์สัตว์และ
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

สินค้าอาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์   
แปรรูปขั้นพื้นฐาน

ธุรกิจอาหารสตัว์ ธุรกิจเล้ียงสตัว์ 

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256014



การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
และอาหารพร้อมรับประทาน

ธุรกิจอาหาร
การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า

ผลติภณัฑ์อาหารปรงุสกุและ
อาหารพร้อมรบัประทาน

ช่องทางจำาหน่ายอาหาร

ทุกค�ำมีควำมหมำย 15



9
14

5

อังกฤษ
•  อาหารแช่เย็นแช่แข็ง
•  ธุรกิจจ�าหน่ายอาหาร
   ในลักษณะของซุ้มอาหาร
•  ฟู้ดเซอร์วิส

โปแลนด์ 
•  โรงฟักไข่
•  โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

ตรุกี
•  ธุรกิจไก่ครบวงจร

สหรัฐอเมรกิา
•  อาหารพร้อมรับประทาน

เบลเยีย่ม
•  อาหารพร้อมรับประทาน

ซีพีเอฟขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ โดยลักษณะการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสและศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่บริษัทเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ โดยมีการด�าเนินธุรกิจ

ครอบคลมุ 16 ประเทศ
ส่งออกไปมากกว่า 30 ประเทศ  
มีสาขาจำาหน่ายสนิค้า 9 ประเทศ
ใน 5 ทวปีทัว่โลก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กิจการของบริษัท

5

9

14

16

7

หมายเหต ุ : 1. ลกัษณะการด�าเนินธรุกจิโดยสงัเขป แสดงอยูใ่นหน้าที ่48
  2. เรยีงล�าดบัประเทศตามยอดขาย

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256016



1

15
12

13 3

8

16

7

6

2

4

11
10

ศรลัีงกา
•  อาหารพร้อมรับประทาน

มาเลเซยี
•  สัตว์บก/สัตว์น�้า 
 ครบวงจร

กัมพูชา
•  สัตว์บกครบวงจร

อินเดีย
•  ธุรกิจไก่ครบวงจร
• อาหารสัตว์น�า้

ไทย
•  สัตว์บก/สัตว์น�้า
   ครบวงจร

เวยีดนาม
•  สัตว์บก/สัตว์น�้า
   ครบวงจร

จนี
•  อาหารสัตว์บก/สัตว์น�้า
• ฟาร์มสัตว์บก/สัตว์น�้า
• อาหารพร้อมรับประทาน

ฟิลปิปินส์
•  อาหารสัตว์บก/สัตว์น�า้
• ฟาร์มสัตว์บก/สัตว์น�้า

รสัเซยี
• อาหารสัตว์บก
• ฟาร์มสุกร
• ธุรกิจไก่ครบวงจร

ลาว
•  สัตว์บกครบวงจร

ไต้หวนั
• สัตว์บกครบวงจร

1

8

6

13

15

2

12

4

10

11

3
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รายได้จากการขาย
จากกจิการในประเทศไทย
ลดลงจากปี	2559

0.1%
รายได้จากการขาย
จากกิจการต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นจากปี	2559

13%

รายได้จากการขาย

501,507
ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากป	ี2559

8%

รายได้จากการขายแบ่งตามกจิการ	(ล้านบาท)

ผลการดำาเนินงานปี 2560

421,355
464,465 501,507

2558 2559 2560

60%
62%

64%

6% 6% 6%

34% 32% 30%

กิจการต่างประเทศ

กิจการประเทศไทย
ส่งออก

กิจการประเทศไทย
จ�าหน่ายในประเทศ
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11.8%
10.1%9.5%

ก�าไรสุทธ	ิ(ล้านบาท)	(1) อัตราก�าไรสุทธ	ิ(2) ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)

1.99 1.91

2558

3.6%

2559 2560

1.50

25582558 2559

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น	(3) เงนิปันผล	(บาทต่อหุ้น)

48,4640.95

32,420

ก�าไรก่อนดอกเบ้ีย	ภาษี
และค่าเสือ่มราคา	(ล้านบาท)	(4)

0.75 

2558 2559 256025582558

31,809

25592559 2560 2560

0.75

2559 25602560

11,059

	3.9%
4.5%

14,703
15,259

(2) อตัราก�าไรสทุธิ =     ก�าไรสทุธริวม    
  รายได้จากการขาย

(3) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ =  ก�าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
     ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษทัเฉลีย่

(4) EBITDA = รายได้จากการขาย - ต้นทนุขาย + รายได้อืน่สทุธิ 
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร + ก�าไร (ขาดทนุ) จากอัตรา
แลกเปลีย่น + ค่าเสือ่มราคาและตดัจ�าหน่าย + ค่าเสือ่มราคา
ของสินทรพัย์ชวีภาพ

(1) ก�าไรสทุธ ิ= ก�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
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 • CPE
 (ไต�หวัน)

   • CPP 
 (จ�นและเว�ยดนาม)

   • CTEI 
 (จ�น)

บจ. ซีพี-เมจิ

กลุมการรวมคา
ของ CPP และ CTEI

SuperDrob 
(Poland)

กิจการ
ประเทศไทย

C.P. Aquaculture
(India)

บมจ. ซีพี ออลล

ซีพ�เอฟ

จำหน�าย
ในประเทศไทย ส�งออก

บร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�

ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�

อาหารสัตว ผลิตภัณฑ
จากเนื้อสัตว

ผลิตผลจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว อาหาร

อาหาร

HKSE (1)

TWSE (2)

การร�วมค�าเง�นลงทุน
ในบร�ษัทร�วม

กิจการ
ต�างประเทศ

บจ. อารเบอร เอเคอรส
ประเทศไทย

บจ. นว 84

บจ. รอส บรีดเดอรส
สยาม

BHJ Kalino Food AB

บจ. สยาม ริเวีย

กลุมบริษัทรวม
ของ CPP และ CTEI

Charoen Pokphand
Holdings (Malaysia) 

อังกฤษ

กัมพูชา

ตุรกี

สหรัฐอเมริกา

มาเลเซีย

ฟลิปปนส

รัสเซีย

ลาว

เบลเยี่ยม

โปแลนด

ศรีลังกา

จีน 
(ฟารมสัตวน้ำ)

อินเดีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โครงสร้างการดำาเนินธุรกิจ

(1) HKSE = The Stock Exchange of Hong Kong Limited 
 (ตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง)
(2) TWSE = The Taiwan Stock Exchange Corporation 
 (ตลาดหลกัทรพัย์ไต้หวนั)

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256020



	 	 จ�านวนหุ้น	

1.	 กลุ่ม	CPG(1)	 4,601,817,904	 53.44%

2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด		 538,521,154	 6.25%

3.	 ส�านักงานประกันสังคม	 260,696,800	 3.03%

4.	 GIC	PRIVATE	LIMITED	 246,179,458	 2.86%

5.	 นายปริญญา	เธียรวร	 90,000,000	 1.05%

6.	 CHASE	NOMINEES	LTD.	 88,800,870	 1.03%

7.	 STATE	STREET	

	 BANK	EUROPE	LIMITED	 75,339,161	 0.87%

8.	 HSBC	(SINGAPORE)	

	 NOMINEES	PTE	LTD	 73,629,800	 0.86%

9.	 นางสาววลัยพร	จิรภูมิมินทร์	 65,000,000	 0.75%

10.	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	

	 (NOMINEES)	LIMITED	 44,039,493	 0.51%

หุ้นสามัญ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

American	Depository	Receipts

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา:

Over the Counter (OTC)

DR	Underlying	Share	Ratio:	

1 DR : 4 หุ้นสามัญ

นายทะเบียน:
The	Bank	of	New	York	Mellon	Corporation
BNY	Mellon	Shareowner	Services
PO	Box	358516,	Pittsburgh,	PA	15252-8516,	USA

เบอร์โทรศัพท์:	 	 1-201-680-6825
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์:	 shrrelations@bnymellon.com
ที่อยู่เว็บไซต์:		 	 www.bnymellon.com/shareowner

รายชือ่ผู้ถอืหุ้น	10	รายแรก	
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว	(หุ้น)	

8,611,242,385
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

บุคคลธรรมดา	
สัญชาติไทย

18.03%

นิติบุคคล	
สัญชาติไทย

62.18%

บุคคลธรรมดา	
สัญชาติต่างประเทศ

0.04%

นิติบุคคล
สัญชาติต่างประเทศ

19.75%

(1) กลุม่รายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์
 และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ)

จ�านวนผู้ถือหุ้น	

57,048 ราย
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 
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การดำาเนินการที่สำาคัญในปี 2560
ในเดือนเมษายน	2560
ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญจ�านวน

100%
ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
ของบริษัท

Westbridge Food Group Limited

ในเดือนมิถุนายน	2560
ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญจ�านวน

95%
ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
ของบริษัท

Paulsen Food GmbH

เป็นบรษัิทท่ีจดทะเบียนจดัต้ังในประเทศองักฤษ ประกอบธุรกจิ
จัดจ�าหน่ายเนื้อสัตว์และอาหารส�าเร็จรูป ให้กับลูกค้าที่เป็น
ร้านค้าปลกี ฟู้ดเซอร์วิส โรงงานผลติอาหาร ในสหราชอาณาจกัร 
รวมทัง้กลุ่มประเทศในสหภาพยโุรป 

การเข้าลงทุนใน Westbridge จะท�าให้กลุม่ซพีเีอฟสามารถขยาย
เครอืข่ายช่องทางค้าปลกี ฟูด้ส์เซอร์วสิ และกลุม่ผู้ประกอบการ 
ทีเ่ป็นผูผ้ลิตสินค้าในราชอาณาจกัร และสหภาพยุโรป

http://www.westbridgefoods.com

เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเยอรมนี ประกอบ
ธุรกิจจัดจ�าหน่ายเนื้อสัตว์ให้กับลูกค้าที่เป็นฟู้ดเซอร์วิส และ 
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร ในประเทศเยอรมน ี
รวมท้ังกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป 

การเข้าลงทุนใน Paulson Food จะท�าให้กลุ่มซีพีเอฟมีโควต้า 
น�าเข้าเนื้อสัตว์ปีกและสินค้าที่ท�าจากเนื้อสัตว์ปีกสู่สหภาพยุโรป
เพิ่มขึ้น และท�าให้กลุ่มซีพีเอฟมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้แก ่
ฟูด้เซอร์วสิและผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูผ้ลติสนิค้าอาหารในประเทศ
เยอรมนแีละกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปเพิม่ข้ึน

http://www.paulsen-food.com

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256022



การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

ในเดือนมีนาคม	2560	
ซีพีเอฟออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

จำานวน 15,000 ล้านบาท 

การเพิ่มทุน

ซีพีเอฟได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ให้ด�าเนินการเพิ่มทุน
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 

5 หุน้สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้สามัญใหม่ 
ในราคาหุน้ละ 25 บาท 

บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน

จำานวน 21,707 ล้านบาท 
ส่งผลให้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
บริษัทมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 8,611 ล้านบาท 

บริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนนี้ในการปรับโครงสร้าง
ทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น 
และส�ารองเพื่อขยายการลงทุนในอนาคต
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คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและการพัฒนาอย�างยั่งยืน

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักเลขานุการบร�ษัท

คณะอนุกรรมการ
บร�หารความเส�่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สำนักกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

ประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจไกไข

ประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจสุกร

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

ประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจอาหารสำเร็จรูป

ประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจรานอาหาร

ประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจอาหารสัตวบก

สายงานบริหารทั่วไป

ประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศและพัฒนาธุรกิจ

ประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจสัตวน้ำ

ประธานผูบริหาร
ฝายการเงิน (CFO)

ประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจเปดเนื้อ

ประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการ (COO)
สายธุรกิจไกเนื้อ

สายงานทรัพยากรบุคคล

เขตยุโรป

เขตอเมริกา

เขตเอเชีย

โครงสร้างการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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1. นายธนินท์  เจียรวนนท์ 
 ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ  พุ่งกุมาร
 รองประธานกรรมการ

3. นายมิน  เธียรวร
 รองประธานกรรมการ

4. นายชิงชัย  โลหะวัฒนะกุล
 รองประธานกรรมการ 

5. นายอดิเรก  ศรีประทักษ์
 รองประธานกรรมการ 

6. ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์
 กรรมการ (1)

7. ศ.กิตติคุณ
 สุภาพรรณ  รัตนาภรณ์
 กรรมการ (1)

8. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์
 กรรมการ (1)

 

คณะกรรมการบริษัท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

(1) กรรมการอสิระ

9. นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์
 กรรมการ (1)

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

11. นายพงษ์เทพ  เจียรวนนท์
 กรรมการ

12. นายพงษ์  วิเศษไพฑูรย์
 กรรมการ

13. นางอรุณี  วัชรานานันท์
 กรรมการ

14. นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
 กรรมการ

15. นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
 กรรมการ

คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน 15 คน ดงันี้

1 2

3 4

5 6

9 10 11

12 13 14 15

7

8
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ผู้บริหาร
ณ วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2561

1 2 3

7 8

10 119

4

5 6

1. นายสุขสันต์  เจียมใจสว่างฤกษ์
 ประธานคณะผูบ้รหิาร ธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรม 
 และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ (ร่วม)

2. นายสุขวัฒน์  ด่านเสริมสุข
 ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร 
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
 และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  
 สายธุรกิจอาหารส�าเร็จรูป

3. น.สพ.สุจินต์  ธรรมศาสตร์
 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 
 สายธุรกิจสัตว์น�า้

4. นายธีรศักดิ์  อุรุนานนท์
 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  
 สายธุรกิจอาหารสัตว์บก

5. นายสมควร  ชูวรรธนะปกรณ์
 ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏิบตักิาร 
 สายธรุกจิสกุร

6. นายวีรชัย  รัตนบานชื่น
 ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏิบตักิาร 
 สายธรุกจิไก่เน้ือ

7. นายพิสิฐ  โอมพรนุวัฒน์
 ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏิบตักิาร 
 สายธรุกจิเป็ดเนือ้

8. นายสมภพ  มงคลพิทักษ์สุข
 ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏิบตักิาร 
 สายธรุกจิไก่ไข่

12. นายเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์
 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร 
 ธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บก 
  (ภาคอีสาน-กลาง-ตะวันออก  
 และอาหารโค)

13. นายวิโรจน์  คัมภีระ
 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร 
 ธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บก  
 (ภาคเหนือ-ตะวันตก-ใต้) 

14. นายสมพร  เจิมพงศ์
 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร 
 ธุรกิจสุกร (ภาคกลาง-อีสาน-
 ขายปริมณฑล ฝั่งธนบุรี)

15. นายประพจน์  โชคพิชิตชัย
 รองกรรมการผูจั้ดการบรหิาร 
 ธรุกิจสกุร (ภาคตะวนัออก-
 ขายปริมณฑล-ฝ่ังพระนคร-แปรรปู)

9. นายประสิทธิ์  บุญดวงประเสริฐ
 ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏิบตักิาร  
 สายธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  
 และพฒันาธรุกิจ 
 และรองกรรมการผู้จดัการบรหิารธรุกจิ
 ครบวงจรส่งออกมีนบรุแีละครบวงจรไก่
 (ตะวนัออกและกทม.)

10. นายสถิต  สังขนฤบดี
 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 
 สายธุรกิจร้านอาหาร

11. นายไพศาล  จิระกิจเจริญ
 ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงนิ

16. นายทรงศักดิ์  ฟูตระกูล
 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร 
 ธุรกิจสุกร (ภาคเหนือ-ตะวันตก-ใต้)

17. นายประสิทธิ์  ฉลองชัยชาญ
 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร 
 ธุรกิจครบวงจรส่งออกสระบุรี
 และครบวงจรไก่ (เหนือ-กลาง)
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ผู้บริหาร กิจการต่างประเทศ

8, 9

12

16

2

14

4

7

3

13

17

5, 6

1

18

15

10, 11

1. Mr. Bai  Shanlin
 จีน

2. Mr. Michael  Tops
 เบลเยีย่ม

3. นายปรีดา  จุลวงษ์
 กมัพูชา

4. Mr. Mark Cheadle
 อังกฤษ

5. นายวิชิต  คงเขียว  
 อนิเดีย

6. นายสมภพ  มงคลพิทักษ์สุข
 อินเดีย

7. นายท�านอง  พลทองมาก 
 ลาว

8. นายสันติภาพ  ศรีสุวรรณภิพ 
 มาเลเซีย

9. Mr. Yip  Kam  Toh
 มาเลเซีย

10. นายสกล  ชีวะโกเศรษฐ
 ฟิลิปปินส์

11. นายสุนทร  ตันทนะเทวินทร์
 ฟิลิปปินส์

12. Mr. Cesar  Lipka
 โปแลนด์

13. นายณัฐกฤช   ศิวะศรี
  รัสเซีย

14. Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin
 ศรลีงักา

15. นายทง  โชติรัต 
 ไต้หวนั

16. นายภราดร  จินขุนทอง
 ตรุกี

17. Mr. Ken  Stickevers
 สหรัฐอเมรกิา

18. นายมนตรี  สุวรรณโพธิ์ศรี
 เวยีดนาม

28. นายวิทวัส  ตันติเวสส
 รองกรรมการผูจั้ดการบรหิาร  
 สายงานการตลาด 

29. นายณัฐวัฒน์  ชุณหวุฒิยานนท์
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร 
 สายวางแผนธรุกจิ

30. นายปริโสทัต  ปุณณภุม
 รองกรรมการผูจั้ดการบรหิาร 
 สายงานทรพัยากรบุคคล

31. นางสาวพัชรา  ชาติบัญชาชัย
 กรรมการบริหาร 
 และเลขานกุารบรษิทั

18. นายสุชาติ  สิทธิชัย
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร 
 ธรุกจิครบวงจรบางนาและ
 ครบวงจรไก่ (ตะวันตก-ใต้)

19. นายสิริพงศ์  อรุณรัตนา
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร 
 ธรุกจิครบวงจรส่งออกโคราช 
 และครบวงจรไก่ (อีสาน)

20. นายวิทิต  ภูธนทรัพย์
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร 
 ธรุกจิอาหารสัตว์น�า้

21. นายณฤกษ์  มางเขียว
 รองกรรมการผูจั้ดการบรหิาร
 ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูปสัตว์บก 

22. นายวิบูลย์  สุภัครพงษ์กุล
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร 
 ธรุกจิอาหารส�าเร็จรปูสัตว์น�า้ในประเทศ

23. นายสมชาย  เตรียมชัยพิศุทธิ์
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร 
 ธุรกจิอาหารแปรรปูสตัว์น�า้

24. นายวรวิทย์  เจนธนากุล
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร  
 สายงานบรหิารทัว่ไป

25. นายประเดิม  โชติศุภราช
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร  
 สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
 และระบบงาน

26. ดร.สมหมาย  เตชะศิรินุกูล
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร  
 สายงานประกนัคุณภาพอาหารกลาง

27. นายอนุรัตน์  สุธรรมนิรันด์ 
 รองกรรมการผู้จัดการบรหิาร 
 สายงานวศิวกรรมผลติภณัฑ์อาหาร
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ
ในปี 2560 บริษัทได้รับการยอมรับความเป็นเลิศด้าน 
การด�าเนนิงานและด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมจากองค์กร
ชั้นน�าซึ่งถือเป็นความส�าเร็จและความภาคภูมิใจขององค์กร 
โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

กิจการในประเทศ

รางวัลด้านความเป็นเลิศขององค์กร

ซพีีเอฟได้รบัเลือกเป็นสมาชกิ
ในกลุม่ดัชนีความยัง่ยนื
ของดาวโจนส์ 	
ในกลุ่มตลาดที่ก�าลังพัฒนา	

(Emerging	Markets)

• รางวัล Brand of the Year 2017-2018 สาขาขนมสุนัข 
โดยอาหารสนัุขเจอร์ไฮ ได้รบัรางวลัจากงานประกาศรางวลั  
World Branding Awards จัดขึ้นโดย World Branding 
Forum (WBF) ณ พระราชวงั Hofburg Palace กรงุเวยีนนา 
ประเทศออสเตรีย

• หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 
(THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มอบ
ให้บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างสมดุล 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนคุณค่า
ร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

• ได้รับการรับรองให้เป ็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต จากคณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC)

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256028



บรษิทัได้รบัการจัดอันดบันายจ้างทีดี่ทีส่ดุ 
ลำาดับที ่191 จาก 2,000 บรษิทัทัว่โลก
โดยนิตยสารฟอร์บส์	 (Forbes	Magazine)	

ปี 2560 บริษัทได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชกิดัชนีความยัง่ยืน FTSE4Good 
Emerging Index	
จัดอันดับโดยฟุตซี่	รัสเซล	(FTSE	Russell)

• รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น สาขาแบรนด์ไทย
ยอดเยี่ยม ในโครงการ Prime Minister’s Export Award  
ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ 

• ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข "เจอร์ไฮ" ได้รับรางวัลสาขาสินค้า
นวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

• เหรียญทองเกียรติยศจากการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
โดยบริษัท ร่วมกับทรู ปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้น 
“นวัตกรรม SMART 3T ในฟาร์มอัจฉริยะ ส�าหรับ
ปศสัุตว์” ซึง่เป็นชดุทดสอบทีส่ามารถตรวจดเีอน็เอของเช้ือ 
ที่ก ่อให้เกิดโรคต่างๆ ในสัตว์ โดยเริ่มต้นที่สุกร จาก 
International Exhibition of Inventions Geneva (Geneva 
Invention 2017)

• รางวัล TPM Excellent Award Category A จากสถาบัน  
JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance)  
มอบให้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ 7 แห่ง ได้แก่ 
โรงงานหาดใหญ่ โรงงานท่าเรือ โรงงานราชบุรี โรงงาน
โคราช โรงงานล�าพูน โรงงานศรีราชา และโรงงานธารเกษม 
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรทั่วโลกที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการใช้ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กร
โดยรวม (Total Productive Maintenance)

• DRIVE AWARD 2017 ประเภท Human Resource  
จากความโดดเด่นด้านการบรหิารจดัการบคุลากรในองค์กร 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล 
และองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นต้นแบบในการ
ร่วมกันขับเคล่ือนสังคมและธุรกิจของประเทศ จัดโดย
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริษัท ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ�ากัด ได้รับการ 
รับรองมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร ISO 9001:2015 
เป ็นรายแรกของไทย  จากการน�าระบบคุณภาพมา 
ประยุกต์ใช้ในการให้ค�าปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนา 
การเรียนรู้การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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รางวัลด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการใช้แนวทางปฏิบัติ 
ท่ีดีต่อแรงงาน GLP : Good Labour Practice จาก
กระทรวงแรงงานมอบให้แก่เกษตรกรฟาร์มไก่ภายใต้
โครงการส่งเสรมิอาชพีการเลีย้งสตัว์แก่เกษตรกรรายย่อย
ของซพีีเอฟ 1,296 แห่ง ซึง่เป็นการช่วยยกระดบัการบรหิาร
จัดการแรงงานในฟาร์มได้มาตรฐานสากล

• รางวลั Thailand Energy Awards 2017 หรอื TEA 2017 
โดยกรมพฒันา พลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน ที่จัดขึ้นเพื่อให้องค์กรที่ได้รับรางวัล
เป็นแบบอย่างให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

• โฆษณาชุด “ทุกค�า ที่ไม่มีใครท�าแทนได้” ของซีพีเอฟได้
รับคัดเลือกให้เป็นสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครอง
สทิธแิละการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ (ประเภท
สือ่โฆษณา) เนือ่งในวนัสตรสีากล 2560 จดัโดยกรมกจิการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

• รางวัลกรีนอินดัสทรี ประจ�าปี 2560 จากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มอบให้สถานประกอบ
การ 5 แห่ง ที่ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ได้แก่ 
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีนบุรี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี 
โรงงานแปรรปูเน้ือไก่ นครราชสมีา โรงงานผลติอาหารสตัว์ 
ล�าพูน และโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานรางวัลให ้แก ่ โรงเพาะฟักลูกกุ ้ง ภาค 
ตะวันออก 2 จ.ตราด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่มี
การบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและธ�ารงรักษา
ได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานานที่สุด ในงาน Thailand 
Labour Management Excellence Award 2017 จัดโดย 
กระทรวงแรงงาน

• ชนะเลิศโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จาก 
โครงการผลิตน�้ามันไบโอดีเซลจากน�้ามันพืช ในการ
ประกวดพลังงานทดแทนในอาเซียน ASEAN Energy 
Awards 2017 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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CDP Hong Kong and 
South East Asia Awards 2017 
สาขา Best Performance 
across Programs 

ผลประเมิน	CDP	ในปี	2560	

ระดับยอดเยี่ยมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(CDP	Climate)	

ในระดับ Management (B) 

การบริหารจัดการน�้า	(CDP	Water)	

ในระดับ Leadership (A-)

และการบริหารจัดการผลกระทบ
จากการตัดไม้ท�าลายป่า	(CDP	Forest)	

ในระดับ Management (B)

รางวลัของกิจการในต่างประเทศ 

• ผลิตภัณฑ์ "สันในไก่ย่างถ่านเพ่ือสุขภาพ" ของบริษัท 
CP Foods (UK) Limited ได ้ รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารของ 
Anuga Taste Innovation Show 2017 ประเทศเยอรมนี 
ให้เป็นอาหารท่ีมนีวตักรรมในเร่ืองคณุภาพปลอดภยั โปรตนี
สงูแคลอร่ีและไขมนัต�า่ ดีต่อสุขภาพและสะดวกต่อการบริโภค 
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ

• ร า ง วั ล  ส ถ า น ที่ ฝ ึ ก ง า น แ ห ่ ง ป ี จ า ก เ ท ศ ม ณ ฑ ล 
วุร ์สเตอร์เซอร์ ประเทศอังกฤษ ประจ�าปี 2560 ซึ่ง 
จัดขึ้นโดยกลุ ่มผู ้ประกอบการและสภาเทศมณฑลของ 
วุร์สเตอร์เชอร์ มอบให้แก่บริษัท CP Foods (UK) Limited  
ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัทีม่คีวามโดดเด่นในโปรแกรมการฝึกงาน
ในประเภทผู้ว่าจ้างขนาดกลาง และประเภทคะแนนรวม  
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

• รางวัลการค้าและการบริการดีเด ่น จากกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม มอบให้แก่บริษัท  
C.P. Vietnam Corporation เพื่อยกย่ององค์กรที่ด�าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งบริษัท C.P. Vietnam Corporation เป็นบริษัท 
ต่างชาติรายแรกที่เข้าร่วมประกวดรางวัล

ทุกค�ำมีควำมหมำย 31



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจอาหารสัตว์เป็นธุรกิจหลักที่บริษัทให้ความส�าคัญ 
บรษิทัได้พฒันานวัตกรรมกระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การพจิารณา
สถานที่ตั้งที่เหมาะสม คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ใช ้
สูตรอาหารที่ตรงต่อความต้องการด้านโภชนาการ  

ของประเภทและวัยของสัตว์ ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย  
เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการผลิต รวมถึง 
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข น ส ่ ง สิ น ค ้ า ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
โดยปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ อาหารสุกร 
อาหารไก่ อาหารเป็ด อาหารกุ้ง และอาหารปลา เป็นต้น

ธุรกิจอาหารสตัว์
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หน่วยงานกลางในการประสานการจัดซื้อ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

ในการจดัซือ้วตัถดุบิบรษิทัจะค�านงึถงึหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
ต้ังแต่คณุภาพและแหล่งทีม่าของวตัถดุบิ ว่าต้องมาจากแหล่งทีมี่
กระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบทั้งด้านส่ิงแวดล้อมและ
แรงงาน โดยมีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทน
กันได้โดยคุณภาพเทียบเท่าเดิมในการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองและธัญพืชแทนปลาป่น เพ่ือ
สนับสนุนแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

บริษัทมีความมุ ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพของอาหารสัตว์ให้มี
คณุภาพตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ธรุกจิอาหาร
สัตว์เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

 CEN/TS 16555-1:2013 มาตรฐานด้านระบบจัดการ 
นวัตกรรม

 BAP (Best Aquaculture Practices) มาตรฐานของการ
ผลิตสินค้าสัตว์น�้าที่ดีตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่โรงงาน  
อาหารสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง และโรงงานแปรรูปสัตว์น�้า

 International Fishmeal and Fish Oil Organization's 
Responsible Supply Chain of Custody (IFFO RS CoC) 
มาตรฐานด้านการใช้ปลาป่นอย่างยั่งยืน

โรงงานผลิตอาหารสัตว์
ตั้งอยู่ครอบคลุมพื้นที่การเลี้ยงสัตว์

บริษัทมีการจัดจ�าหน่ายตรงให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ 
และจัดจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายอาหารสัตว์ น�าระบบ
อัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของพนกังาน รวมถงึการพฒันากระบวนการผลติทีใ่ช้ทรพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ 
มีการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน 
และชุมชนรอบข้าง

อาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อม

อาหารสัตว ์ เป ็นตัวแปรส�าคัญที่ส ่งผลต่อสุขภาพและภาวะ
โภชนาการของสัตว์โดยตรง บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการ
คดิค้นนวตักรรมการผลติอาหารสตัว์และพัฒนาเทคโนโลยใีนด้าน
โภชนศาสตร์สัตว์มาอย่างต่อเนื่อง ใช้สูตรอาหารสัตว์ให้เหมาะสม 
กับความต้องการของสัตว์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ ์
ที่ได้จากไบโอเทคโนโลยี ท�าให้ได้มาซึ่งอาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทีม่คุีณค่าทางโภชนาการท่ีเหมาะสม สกุรได้ประสิทธภิาพการผลติ
ที่ดี มีต้นทุนที่ลดลง และค�านึงถึงการลดปริมาณสารอาหาร 
ส่วนเกินในสิ่งขับถ่ายให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะปริมาณไนโตรเจน  
ซึง่เป็นมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม เสรมิสร้างความยัง่ยนืในผลติภณัฑ์
อาหารสัตว์ของบริษัท ซึ่งจะน�าไปขยายผลในอุตสาหกรรม 
การเลี้ยงสุกรของบริษัทในทุกประเทศทั่วโลก

ความสำาเรจ็ในการเลีย้งสตัว์ 
ของลูกค้าจะนำามาสู่ 
ความยัง่ยนืร่วมกันของ
ธุรกิจอาหารสตัว์
บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริการทางเทคนิคการเลี้ยงสัตว์
ให้กบัลกูค้าและการบรหิารจัดการฟาร์มท่ีเหมาะสม ซึง่สิง่เหล่าน้ี
ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง 
และมีอัตราแลกเนื้อที่ดี
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บริษัทด�าเนินธุรกิจการเพาะพันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์ 
เพือ่การค้า โดยมีประเภทสตัว์หลักคอื สุกร ไก่เน้ือ ไก่ไข่ เป็ด 
กุ้ง และปลา บรษิทัมคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันากระบวนการ
เลีย้งสตัว์และกระบวนการผลติเน้ือสัตว์ เพือ่ให้ได้ผลผลติ
ที่ดีและมีคุณภาพ โดยทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ในมาตรฐานสนิค้าให้กบัผู้บริโภค 

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์
รเิริ่มโครงการคาร์บอนฟตุพริ้นท์
เป็นรายแรกของ
ภูมิภาคเอเชีย 
บริษัทได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ ์
ในประเทศไทย ไว้กบัองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) 
รวม 148 รายการ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ไก่ กุ้ง หมู นม และ 
อาหารสัตว์ และได้การรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ฉลาก
ลดโลกร้อน) ของผลติภณัฑ์ 4 รายการ ได้แก่ ไก่สด ไก่มชีวีติ ลูกไก่ 
และเก๊ียวกุง้ตราซพีี
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ใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์ควบคู่ไปกับ
ประสิทธิภาพในการเล้ียงต่อพืน้ท่ี

ทีมงานวิจัยการเลี้ยงสัตว์ได้พัฒนาวิธีการเล้ียงสัตว์ บนแนวคิด
ของการเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์แต่ละประเภท ผสมผสาน 
กับการมีพันธุ์ท่ีแข็งแรง และอาหารสัตว์ที่มีโภชนาการสอดคล้อง
กับแต่ละวัยของสัตว์ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นสารต้องห้ามในการ
เล้ียงภายใต้การเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การ 
โรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal 
Health : OIE) และ มาตรฐานหลักปฏิบัติและกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรป ท่ีค�านงึถึงความเป็นอสิระของสตัว์เลีย้ง 5 ประการ 
คอื สตัว์ต้องปราศจากการหิวกระหาย ปราศจากความไม่สะดวก
สบายอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ปราศจากความเจ็บปวด 
หรอืโรคภยั ปราศจากความกลวัและความทกุข์ทรมาน และมอีสิระ 
ในการแสดงพฤตกิรรมตามธรรมชาติของสตัว์ 

ให้ความส�าคัญในการวิจัยและพัฒนา	
ปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติ

พันธุส์ัตว์ของกลุ่มซีพีเอฟจงึมคีุณภาพ แขง็แรง และเหมาะสมกับ
สภาวะการเลีย้งในแต่ละท้องถิน่ ตลอดจนการปรบัปรุงสายพนัธุ์
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น

 พฒันาสายพนัธุป์ลาทบัทมิ ซึง่มรีสชาตดิี 
 มีเนื้อมาก ไม่มีกลิ่นโคลน

 พฒันาสายพนัธุก์ุง้ขาวแวนนาไมท์ทีม่คีวามแขง็แรง 
 ในการต้านทานโรคและเติบโตเร็ว

 พัฒนาสายพันธุ์หมูขุนคุโรบูตะ ซึ่งเป็นสายพันธุ ์
 ที่ให้เนื้อนุ่มและมีรสชาติดี

 พัฒนาสายพันธุ์แม่สุกรขนาดครอกใหญ่ เนื้อสุกร 
 มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการของตลาด

นวตักรรมการเล้ียงกุ้งระบบโรงเรอืนปิด	
ณ	ฟาร์มบางสระเก้า	จงัหวัดจนัทบุรี

ซพีเีอฟวจัิยและพฒันาการเล้ียงกุง้อนัทนัสมยั ท�าให้ได้มาซึง่ระบบ
การเล้ียงด้วยการใช้โรงเรือนปิด เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง ป้องกันโรคระบาดและ
สตัว์พาหะจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้เพิ่มศักยภาพ 
การผลติต่อพ้ืนทีแ่ละให้ผลผลติกุง้ทีส่ะอาด แขง็แรง ปราศจากโรค
ได้ต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี 

บรษิทัน�าเทคโนโลยกีรองน�า้ระบบอลัตราฟิลเตรชนัมาใช้ในการปรบั
สภาพน�า้ ซึง่สามารถกรองเชือ้ทีม่ขีนาดเลก็มาก ท�าให้ได้น�า้สะอาด 
ปราศจากเชือ้ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสัตว์น�า้ ก่อนน�าเข้าระบบการเล้ียง 
และใช้หลกัเทคโนโลยชีวีภาพในการบ�าบดัน�า้ท่ีใช้แล้วและหมนุเวยีน
กลับมาใช้ใหม่ ทดแทนการเปล่ียนถ่ายน�้าจากภายนอกพ้ืนที่เล้ียง 
ลดโอกาสการปนเปื้อน ท�าให้เกิดการเล้ียงกุ้งอย่างยั่งยืนและเป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม 

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์บก
ในรูปแบบโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ		
(Evaporative	Cooling	System)

การเลีย้งสัตว์บก ภายใต้ระบบปรบัอากาศภายในโรงเรอืน มเีทคโนโลยี
การให้อาหารและน�า้อตัโนมัติ สามารถปรับอณุหภมิูภายในโรงเรือน 
ท�าให้สัตว์อยู่สบาย ไม่เครียด เติบโตได้ดีตามศักยภาพของ 
พันธุ์สัตว์ ทัง้ยงัมมีาตรการระบบควบคุมและป้องกันพาหะน�าโรค
เข้าสูฟ่าร์ม โดยควบคมุการเลีย้งด้วยระบบคอมพวิเตอร์ รวมถงึ 
มีการใช้ระบบไบโอแก๊สในฟาร์มสุกร ที่ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วย 
ลดภาวะโลกร้อนและสามารถผลติเป็นกระแสไฟฟ้าส�าหรบัใช้ในฟาร์ม
ได้อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัท ยังได้พัฒนารูปแบบของฟาร์มเล้ียงสัตว์มาสู่
ฟาร์มสีเขยีว โดยมฟีาร์มสกุรของบรษิทัเป็นต้นแบบ และขยายไปสู่
ฟาร์มเลีย้งไก่ไข่ และฟาร์มเลีย้งกุง้ในปัจจบุนั

นอกเหนือจากมาตรฐานคุณภาพทั่วไปที่บริษัทได้รับแล้ว ธุรกิจ
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ของบรษัิทยงัได้รบัการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ทัง้
มาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล

 Genesis G.A.P. มาตรฐานในการปฏบิตัทิีดี่ด้านสวัสดภิาพสตัว์
 QS Standard มาตรฐานประเทศเยอรมน ีด้านการผลติอาหาร

คุณภาพปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต
 มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จากกระทรวง

อุตสาหกรรม เ พ่ือรับรองว ่า เป ็นองค ์กรที่ เป ็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม
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ธุรกิจอาหาร

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256036



ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่อง
“คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร”

ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตโดยใช  ้
เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้น�าระบบการบริหาร
ระดับสากลและระบบมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการ 
ของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม มาประยุกต์ใช้ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านชุมชน 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบ

นอกเหนือจากมาตรฐานคุณภาพทั่วไปที่บริษัทได้รับแล้ว ธุรกิจ 
อาหารของซพีีเอฟยงัได้รบัการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ท้ังมาตรฐาน
ไทย และมาตรฐานสากล อันรวมถึง

 BRC (British Retail Consortium) มาตรฐานด้านระบบ 
การจัดการความปลอดภัยอาหาร

 ISO/IEC 17025:2005 มาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการ
 RSPO Supply Chain มาตรฐานด้านการผลิตน�้ามันปาล์ม

อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 Halal Certification มาตรฐานเฉพาะกลุ่มลูกค้า เพื่อรับรอง 

ว่าผลิตภัณฑ์อาหารผลิตตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

สร้างสรรค์สินค้าอาหาร
ให้สอดคล้องกับความต้องการ

นอกเหนือจากการพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีและระบบ 
สารสนเทศที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตที่มาตรฐานมีความ
ปลอดภัยตลอดสายการผลิต และการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่
ยอมรบัในฐานะตราสินค้าแห่งคุณภาพและความปลอดภัยแล้วนั้น 
บรษิทัให้ความส�าคญัในการค้นคว้าวจิยัผลติภณัฑ์อาหารให้เป็นที่
พงึพอใจของผูบ้รโิภคในแต่ละท้องถิน่และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ที่เปล่ียนแปลงไป รวมถึงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคทุกวัย เช่น สินค้าอาหาร 
เพือ่ผู้สงูวยั สินค้าอาหารเพือ่ผูป่้วย เป็นต้น

บรรจภุณัฑ์เพ่ือความสะดวก
บนความใส่ใจส่ิงแวดล้อม

บริษัทพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความสะดวกของผู้บริโภคบนความ
ใส่ใจสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัเป็นผูผ้ลติอาหารรายแรกในประเทศไทย
ที่น�าร่องใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก “Poly Lactic Acid” (PLA)  
กับสินค้าแช่เย็นกลุ่มอาหารสด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู ซึ่ง PLA  
เป็นวสัดธุรรมชาตทิีท่�ามาจากพชื สามารถย่อยสลายเองได้ 

การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยและ 
มีความเหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท สอดคล้องกับกฎหมาย
อาหารของประเทศไทย และกฎหมายของประเทศคู่ค้านานาชาติ
ที่เป็นสากล
 
ผลิตภัณฑ ์อาหารของบริ ษัท จึงมี คุณภาพ สด สะอาด
ปลอดภัย ถูกอนามัย คงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการที่ส�าคัญ 
ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม มั่นใจได้ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ 
ย้อนกลับในทุกขั้นตอน
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อาหารสดและอาหารสดพร้อมปรุง

ไก่สด	/	ไก่สดปรุงรส

หมูสด	&	หมูสดปรุงรส

มันหมูด�า	ซีพี-คุโรบูตะหมูด�า	ซีพี-คุโรบูตะ

เนื้อปลาสด	&	เนื้อปลาสดปรุงรส เป็ดสด

ผลิตภัณฑ์จำาหน่ายในประเทศไทย

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256038



อาหารพร้อมรับประทาน

ผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ	
“Smart	Meal”

อาหารสุขภาพพร้อมรับประทาน

“CP	Balance”

ไข่ไก่สด
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ไส้กรอกแบบพรีเมี่ยม
“Bucher”

ไส้กรอก/แฮม

ไข่แปรรูป

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256040



อาหารพร้อมรบัประทานในต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง เบเกอรี่
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ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256042



สินค้าส่งออก
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ช่องทางจำาหน่ายอาหาร
เพื่อการกระจายสินค้าและบริการด้านอาหารให้กับ 
ผู้บริโภคอย่างท่ัวถึง บริษัทได้พัฒนาช่องทางจ�าหน่าย 
รวมถึงโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ชุมชน  
โดยพัฒนาจุดจ�าหน่ายสินค้าอาหารต่างๆ ดังนี้

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256044



กิจการห้าดาว

เป็นโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ
และเป็นการส่งเสริมมาตรฐาน
ของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย 
ถูกสุขอนามัยได้ในราคาย่อมเยา 
ที่บริษัทได้ดำาเนินการมากว่า 30 ปี

ผู้สนใจลงทุนจะเป็นผู ้บริหารจุดจ�าหน่ายและปริมาณสินค้า 
ที่ต ้องการจ�าหน่ายในแต่ละวัน โดยบริษัทจะควบคุมดูแล 
การแปรรูปจนถึงจุดจ�าหน่ายในทุกขั้นตอน

ปัจจุบันธุรกิจห ้าดาวมีจุดขายทั้งหมด 6 ประเภทได ้แก ่ 
จุดขายไก่ย่าง จุดขายไก่ทอด จุดขายข้าวมันไก่ จุดขายบะหมี่
ห้าดาว จุดขายเรดดี้มีล และจุดขายไส้กรอก และได้ขยายไปยัง
ประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม อินเดีย ลาว และกัมพูชา

กำาเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่น
ในการสร้างสรรค์อาหารที่มีคุณภาพ
แก่ผู้บริโภค เป็นที่รู้จักชื่นชอบ
ด้วยเอกลักษณ์ของเมนูไก่ย่างและ
ความหลากหลายของรายการอาหาร
ที่มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วน 

ปัจจุบันในประเทศไทย
มีร้านอาหารเชสเตอร์

198 ร้าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ร้านอาหารเชสเตอร์

ปัจจุบันในประเทศไทยและต่างประเทศ
มีจุดขายห้าดาว

กว่า	5,500 จุดขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ศูนย์อาหารซีพี ฟู้ดเวิลด์ 

ศูนย์รวมของร้านอาหารคุณภาพ	
ทั้งร้านอาหารของกลุ่มบริษัทเองและ	
ร้านอาหารที่บริหารโดยบุคคลทั่วไป
 
ได้มาตรฐานในด้านความสะอาดของอปุกรณ์ รวมทัง้สขุอนามยั
ของพนักงานผู้ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี 
ศูนย์อาหาร ซีพี ฟู ้ดเวิลด์ ในประเทศไทยจ�านวน 7 สาขา  
ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์, สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ, ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ, ศูนย์การค้า
ฟอร์จูนทาวน์ และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

นอกจากนี ้ซพี ีฟู้ดเวลิด์ บรกิารอาหารจดัเลีย้ง และบรกิารอาหาร
ส�าหรับผู้ป่วย 

ซีพี เฟรชมาร์ท

ร ้ านค ้ าป ลีก ท่ี เน ้นผลิตภัณฑ ์ เ ก่ียว กับ	
การประกอบอาหาร	 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารสด	อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน	
และอาหารแห ้ง	 ภายใต ้มาตรฐานสินค้า	
แบรนด์ซีพี 	 แบรนด์ซีพี เฟรชมาร ์ท	 และ		
แบรนด์ชั้นน�ามาจัดจ�าหน่าย

ปัจจุบันมีร้านซีพี เฟรชมาร์ท

425 ร้าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ร้านเป็ดย่างเจ้าสัว

ธุรกิจอาหารที่ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
ด้วยแนวคิด “ลงทุนน้อย เป็นนายตัวเอง ก�าไรจับต้องได้” 

โดยการเปิดเฟรนไชส์ ด้วยคุณภาพและรสชาติที่อร่อย ท�าให้
เป็ดย่างเจ้าสัวได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคและขยายสาขา 
อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันเป็ดย่างเจ้าสัวมีจุดขาย 

45 จุดขาย

ร้านอาหารซีพีคิทเช่น

ร้านอาหารบริการด่วน	ภายใต้แนวคิด
อาหารสดใหม่	อิ่มอร่อย	ราคายุติธรรม

ตู้หมูชุมชน

ร้านหมูสดคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคในชุมชน
ได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย
และปลอดสารเร่งเนื้อแดง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อีกด้วย 

ปัจจุบันตู้หมูชุมชนมีจุดขาย

กว่า 2,000 จุดขาย

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256046



CP Sef

Chozen Noodle

CP Sef	เป็นร้านจ�าหน่ายสินค้าของบริษัท	
ในประเทศตุรกี

ร้านจ�าหน่ายอาหารจานด่วนสไตล์เอเชีย	
ในลักษณะของซุ้มอาหารในประเทศอังกฤษ										
ที่เน้นความสะดวก	สะอาด	และราคาประหยัด

C HOZ E N  
NOOD L E

ปัจจุบันมีร้าน CP Sef

100 ร้าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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กิจการในต่างประเทศ

2  เวียดนาม

เริม่ลงทนุในปี 2536 ผ่านการถอืหุน้ร้อยละ 64.89 
ใน C.P. Vietnam Corporation

ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร	
ประกอบด้วยธรุกจิอาหารสตัว์บก ธรุกจิฟาร์มสกุร ฟาร์มสตัว์ปีก 
และอาหารส�าเรจ็รปู และธรุกจิห้าดาว ซึง่เป็นธรุกจิจดุขายอาหาร
ในรปูแบบแฟรนไชส์

ธุรกิจสัตว์น�้าครบวงจร	
ประกอบด้วยธรุกจิอาหารสัตว์น�า้ ฟาร์มสัตว์น�า้ และอาหารส�าเรจ็รปู

ในปี 2560 กิจการในประเทศเวยีดนาม
สร้างยอดขาย

64,820 ล้านบาท 

12.9%
ของยอดขายรวมของบริษัท

1  สาธารณรัฐประชาชนจีน

ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร	
เริ่มลงทุนในปี 2555 ผ่านการถือหุ ้นร ้อยละ 50.43 ใน  
CP Pokphand Co., Ltd ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศฮ่องกง (HKSE:0043) ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์  
ธุรกิจฟาร์มสัตว์ปีก และธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารส�าเร็จรูป 

ธุรกิจสัตว์น�้า	
เริ่มลงทุนในป ี  2545 ผ ่านการถือหุ ้นร ้อยละ 100 ใน  
C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd และ C.P. Aquaculture 
(Beihai) Co., Ltd ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์น�า้และธุรกิจฟาร์ม
สัตว์น�้า และ CP Pokphand Co., Ltd มีการประกอบธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�า้

ในปี 2560 กิจการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สร้างยอดขาย 

124,370 ล้านบาท 

24.8%
ของยอดขายรวมของบริษัท

ธุรกิจอาหารสัตว

88%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว

6%
ธุรกิจอาหาร

6%
ธุรกิจอาหารสัตว

44%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว

53%
ธุรกิจอาหาร

3%
ธุรกิจอาหารสัตว์

88%
ธุรกิจอาหารสัตว์

44%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์

6%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์

53%
ธุรกิจอาหาร

6%
ธุรกิจอาหาร

3%
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3  ไต้หวัน

ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร
เ ร่ิมลงทุนในปี 2552 ผ่านการถือหุ ้นร ้อยละ 32.68 ใน 
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (TWSE:1215) 
ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์บก ธุรกิจฟาร์มสุกร ฟาร์มสัตว์ปีก  
และธุรกิจอาหารส�าเร็จรูป

ธุรกิจอาหารสัตว

45%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว

41%
ธุรกิจอาหาร

14%

ในปี 2560 กิจการในประเทศไต้หวัน
สร้างยอดขาย

21,467 ล้านบาท 

4.3%
ของยอดขายรวมของบริษัท 

4  สหรัฐอเมริกา

ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน	
เ ร่ิมลงทุนในป ี  2559 ผ ่านการถือหุ ้นร ้อยละ 100 ใน
Bellisio Investment LLC. ประกอบธุรกิจผลิตอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทานเพื่อจ�าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา

ในปี  2560 กิจการในประเทศสหรัฐอเมริกา
สร้างยอดขาย

21,344 ล้านบาท 

4.3%
ของยอดขายรวมของบริษัท

ธุรกิจอาหาร

100%
ธุรกิจอาหารสัตว์

44%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์

42%
ธุรกิจอาหาร

14%
ธุรกิจอาหาร

100%
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6  ตุรกี

ธุรกิจไก่ครบวงจร	
เ ริ่ มลงทุนป ี  2547 ผ ่ านการถือหุ ้ นร ้ อยละ  100  ใน 
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S ประกอบธุรกิจ
อาหารสัตว์บก ธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ ธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
อาหารส�าเร็จรูป

ในปี 2560 กิจการในประเทศตุรกี
สร้างยอดขาย

15,255 ล้านบาท 

3.0%
ของยอดขายรวมของบริษัท

4 6

ธุรกิจอาหารสัตว

55%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว

41%
ธุรกิจอาหาร

4%

5  อินเดีย

ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรและธุรกิจสัตว์น�้า
เริม่ลงทนุในปี 2539 ผ่านการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ใน CPF (India) 
Private Ltd. ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์บก ธุรกิจฟาร์มไก่
เนื้อ ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูป ธุรกิจห้าดาว ธุรกิจอาหารสัตว์น�้า  
และฟาร์มสัตว์น�า้

ในปี 2560 กิจการในประเทศอินเดีย
สร้างยอดขาย

19,511 ล้านบาท 

3.9%
ของยอดขายรวมของบริษัท

ธุรกิจอาหารสัตว

50%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว

49%
ธุรกิจอาหาร

1%
ธุรกิจอาหารสัตว์

50%
ธุรกิจอาหารสัตว์

55%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์

49%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์

41%
ธุรกิจอาหาร

1%
ธุรกิจอาหาร

4%
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อื่นๆ

กลุ่มซีพีเอฟประกอบธุรกิจสัตว์บก
และสัตว์นำ้าในประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ 

ประเทศอังกฤษ, กัมพูชา, 
ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, 
เบลเยี่ยม, ศรีลังกา และโปแลนด์ 

ในปี 2560 กิจการในต่างประเทศอื่นๆ
มียอดขายรวมทั้งสิ้นคิดเป็น

8.4% 
ของยอดขายรวมของบริษัท

7  รัสเซีย

ธุรกิจอาหารสัตว์และฟาร์มสัตว์บก	
ล ง ทุ น ป ี  2 5 4 9  ผ ่ า น ก า ร ถื อ หุ ้ น ร ้ อ ย ล ะ  9 9 . 9 9  ใ น 
Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. ประกอบธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์บกและธุรกิจฟาร์มสุกร 

ลงทุน ในป ี  2556 ผ ่านการถือหุ ้นร ้อยละ  75.82 ใน 
Russia Baltic Pork Invest ASA ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์บก
และฟาร์มสุกร 

ลงทุน ในป ี  2558 ผ ่านการถือหุ ้นร ้อยละ  79.99 ใน  
CJSC Poultry Parent Stock Production Woyskovitsy และ  
CJSC Poultry Production Severnaya ประกอบธุรกจิอาหารไก่ 
ฟาร์มสัตว์ปีก และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน

ในปี 2560 กิจการในประเทศรัสเซีย
สร้างยอดขาย

14,316 ล้านบาท 

2.9%
ของยอดขายรวมของบริษัท

ธุรกิจอาหารสัตว

2%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว

97%
ธุรกิจอาหาร

1%
ธุรกิจอาหารสัตว์

2%
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์

97%
ธุรกิจอาหาร

1%
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ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมรับประทานของ CP Foods (UK) Limited 
ได้รับการคดัเลอืกจากคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญด้านนวตักรรม
อาหารของ Anuga Taste Innovation Show 2017 ให้เป็น
อาหารที่มีนวัตกรรมในเรื่องคุณภาพปลอดภัย ให้โปรตีนสูง 
แคลอรี่และไขมันต�่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ถูกพัฒนาขึ้นจาก
วตัถดุบิและส่วนผสมคุณภาพสูง โดยเนือ้ไก่คุณภาพดส่ีวนทีเ่ป็น
สนัในไก่น�ามาตดัชิน้ขนาดเล็ก ย่างด้วยถ่านทีม่าจากแหล่งผลติ 
ที่ย่ังยืน ผสมกับเครื่องปรุงที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี 
ท�าให้ดีต่อสุขภาพและสะดวกต่อการบริโภค เหมาะส�าหรับ 
คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความใส่ใจในสุขภาพ และสนใจอาหาร
สุขภาพมากขึ้น บริษัทจึงได้พัฒนาอาหารเพ่ือสุขภาพภายใต้ 
ตราสนิค้า “Smart Meal” บนแนวคดิ “กินอาหารให้เป็นยา” ซึง่ได้
ทั้งความอร่อย และมีสุขภาพดี จึงได้พัฒนาอาหารมังสวิรัติ และ 
คดัสรรวัตถุดิบท่ีดีจากธรรมชาติน�าผลิตภณัฑ์ธัญพชื อาท ิไข่ขาว 
เต้าหู้ ถ่ัวต่างๆ และเห็ดแทนเนือ้สตัว์ รวมถงึการคดัสรรเครือ่งปรงุ
ชัน้ดี เช่น ใช้ดอกเกลือให้ความเคม็ ใช้น�า้ตาลมะพร้าวให้ความหวาน 
และใช้น�า้มนัมะพร้าว เพ่ือสขุภาพของผู้บรโิภค

ผลิตภัณฑ์ 
“สันในไก่ย่างถ่านเพื่อสุขภาพ”

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
“Smart Meal”

นวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
“นวัตกรรม” เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร โดย 
ในปี 2560 บริษัทได้น�าแนวคิด “ก้าวใหม่ ใส่ใจสังคม 
สรรค์สร้างเทคโนโลย ีสูว่ถิยีัง่ยนื” มาใช้ในการขบัเคลือ่น
องค์กรสูก่ารเติบโตอย่างยัง่ยนืในทกุมติ ิทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท�างานและรปูแบบธรุกจิให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของโลก 
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในการ
สร้างความผูกพันองค์กรของพนักงาน การสร้าง
การลงทุนในสังคมให ้สะท ้อนความเปลี่ยนแปลงไป 

ของพฤติกรรมของสังคม และการสร้างสรรค์สินค้าให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้ริโภคในแต่ละท้องถิน่
นอกจากการสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศการพัฒนา
งาน บริษัทได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือของ
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด “วัฒนธรรม
องค์กรนวัตกรรม” ซึง่จะท�าให้คุณค่าของนวัตกรรมสูงขึน้ 
และก่อให้เกิดพลังในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้เกิดบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบางส่วนในปี 2560 ดังนี้
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ข้าวปลาทอดลุยสวน
ข้าวกล่องแช่เย็นที่บริษัทได้ประยุกต์เทคโนโลยีการทอดเข้ากับ
เทคโนโลยกีารพาสเจอร์ไรซ์สินค้าด้วยไมโครเวฟ ซึง่เป็นเทคโนโลยี
ที่ใหม่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งท�าให้คงลักษณะ
สินค้าทอดที่ดี และพัฒนาสูตรน�้าซอสลุยสวนสูตรเฉพาะ คัดสรร 
จากวัตถุดิบที่ดี จึงท�าให้ข้าวปลาทอดลุยสวนเป็นผลิตภัณฑ์ 
ทีผู่บ้รโิภคให้ความนยิม

ทาร์ตไข่กึ่งสำาเร็จรูป
ทาร์ตไข่กึ่งส�าเร็จรูปเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทและ
คู ่ค ้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ 
เป็นสินค้าพร้อมปรุงแช่แข็งที่มีรสชาติไม่แตกต่างกับสินค้า
ปรุงสดใหม่ นับเป ็นมิติ ใหม ่ของวงการเบเกอรี่ ไทยที่ผลิต 
ในระดับอุตสาหกรรม เหมาะส�าหรับผู้ประกอบการ เนื่องจากมี
ความสะดวกในการเตรียมสินค้า สามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้  
ตอบสนองความต้องการของการบริโภคได้เป็นอย่างดี 

Pudding Chicken Bites
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการผสมผสาน
ของขนมพุดดิ้ง (Pudding) ที่เป็นอาหารหวานแต่บริษัทน�ามา
พัฒนาเป็นอาหารมื้อหลัก โดยการใช้เนื้อไก่ในขนาดชิ้นพอดีค�า  
คลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปัง ราดด้วย gravy sauce ให้รสชาติ 
กรอบนอก นุ่มในหอมกลิ่นเครื่องเทศ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก และใช้เวลาไม่มาก 
ในการเตรียมอาหาร ซึง่สินค้าดงักล่าวนีเ้ป็นทีน่ยิมของคนองักฤษ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส�าคญัต่างๆ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
“เห็ดหูหนูดำา ตรา BKP”
เป็นที่ทราบกันว่าเห็ดหูหนูด�าเป็นเห็ดที่มีสรรพคุณทางยา  
เช่น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ ซึ่งเป็นผลมาจากสารที่ชื่อว่า 
โพลแีซคคาไรด์ และเบต้ากลแูคน บรษิทัจงึได้น�ามาวจิยัและพฒันา
เป ็นผลิตภัณฑ ์ เครื่ องดื่มสุขภาพบรรจุขวด โดยผ ่าน 
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และปรับปรุง
รสชาติให้รับประทานง่ายเหมาะกับผู ้บริโภคทุกเพศทุกวัย 
และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
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ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัทก�าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) เป็นหน่ึงในกลยุทธ์หลัก
ของการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยนโยบายและทศิทาง
กลยุทธ์ CSR สู่ความยั่งยืนด�าเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก 
“อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน�้าป่าคงอยู่” บน
พ้ืนฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนา
บุคลากรตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, 
Governance) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและ
ความสุขของพนกังาน คูค้่าธุรกจิ และชุมชน ขณะเดยีวกนั 
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็น 
ต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตให้คงอยู่   
 

นอกจากนี้  บริ ษัทยังคงขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนตามหลักการ
สากลของ UN Global Compact ซึง่มขีอบเขตครอบคลมุ
เรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้าน
การทุจริต อีกทั้งร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนื หรอื Sustainable Development Goals (SDGs) 
จ�านวน 10 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย 

ขณะเดียวกัน บริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
ความร่วมมือระดับสากล อาทิ โครงการ Seafood 
Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) เพื่อ
การผลิตอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบต่อทั้งสังคม 
และส่ิงแวดล้อม โครงการ Food Reform for Sustainability 
and Health (FReSH) เพือ่การปฏริปูระบบการผลติอาหาร
ที่ยั่งยืนและค�านึงถึงสุขภาพที่ดี และโครงการ Global 
Dialogue on Seafood Traceability เพื่อการก�าหนด
กรอบส�าหรับเป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบย้อนกลับ
อาหารทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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บริษัทมุ่งมั่นน�าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่มีจ�านวนเพิ่มข้ึน 
ผ่านช่องทางการตลาดทีห่ลากหลายและการสือ่สารข้อมลู
ผลติภณัฑ์ทีถ่กูต้องและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ เพือ่การ
เข้าถงึผลติภัณฑ์คณุภาพและภาวะความเป็นอยูท่ีด่ ีควบคู่
ไปกับการเสริมสร้างดุลยภาพทางสังคมและส่ิงแวดล้อม
เพื่อเสถียรภาพทางอาหาร 

อาหารมั่นคง

มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ

เพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ตลอดกระบวนการผลิตแบบครบวงจรของบริษัทให้เป็น
ระบบเดียวกันทั่วโลก

• ท�างานร่วมกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British 
Standards Institution หรอื BSI)

• บรูณาการมาตรฐานสากลต่าง ๆ  อาท ิISO9001, GMP, 
HACCP, BRC (British Retail Consortium), QS Quality 
Scheme for Food (QS)

• น�าร่องในสายธรุกจิไก่เนือ้และเป็ด ก่อนขยายการด�าเนิน
งานให้ครอบคลมุทุกสายธรุกจิในประเทศไทย ภายในปี 
2561 และกิจการในต่างประเทศภายในปี 2563

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

เพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะทีด่ขีึน้ของผูบ้รโิภค และตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย

• ประกาศหลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สขุภาพทีด่ข้ึีน หรอื CPF Healthier Choice Principles

• พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น 
ของผูบ้รโิภคคิดเป็นร้อยละ 20.83 ของผลติภณัฑ์ใหม่
ทั้งหมด ของกิจการในประเทศไทย

ส่วนหน่ึงของความมุ่งม่ันในปี 2560
เรายังคงทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากล การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า การส่งเสริมการเข้าถึงโภชนาการ 
ที่ดีและการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษทัให้ความส�าคญัสูงสดุต่อคณุภาพและความปลอดภัย
อาหารตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ 
การผลิตอาหารสัตว์ การเลีย้งสตัว์ การผลติอาหาร การ
บรรจุสนิค้าและการขนส่ง จนถงึมือผูบ้รโิภค
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ตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารในผลิตภัณฑ์ 
ไข่ไก่สดและเนื้อหมูสดแก่ผู้บริโภคในเมืองโฮจิมินห์ 

• เข้าร่วมโครงการตรวจสอบย้อนกลับอาหารปลอดภัย
ผ่าน QR Code  โดยใช้ระบบ TE Food ของหน่วยงาน
พาณิชย์จังหวัดโฮจิมินห์ เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบถึง
แหล่งท่ีมา ซึ่งจะน�าไปสู่ความเชื่อม่ันในความปลอดภัย
ต่อผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดและเนื้อหมูสด

• เริ่มใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์หมูสด 
ต้ังแต่เดือน มกราคม และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดในเดือน
กันยายน 2560

สวัสดิภาพสัตว์

เพ่ือให้สัตว์มีความเป็นอยู ่ที่ดีและสุขสบายปราศจาก 
ความทกุข์ทรมานใดๆ ตลอดช่วงการเลีย้งตามสทิธทิีส่ตัว์
พึงได้รับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการเลี้ยงสัตว์
และการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ (Responsible 
Farming and Food Production)

ความก้าวหน้าด้านสวสัดิภาพสตัว์ในปี 2560

• ด้านการก�ากับดูแล: แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Committee)  
เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน 
พร้อมก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงาน

• ด้านนโยบาย: ประกาศวิสัยทัศน์ด้านการใช้ยาต้าน
จุลชีพในสัตว ์  ซึ่งครอบคลุมทุกประเทศที่บริษัท 
มีการลงทุน และนโยบายด ้านสวัสดิภาพสัตว  ์
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลหรือหลักอิสระ  
5 ประการ (Five Freedoms)

• ด้านการปฏิบัติ: ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวด้าน
สวัสดิภาพสัตว์

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร 

ด้วยคุณภาพของประชากรที่จะขับเคลื่อนประเทศ 
ในวันข้างหน้า ย่อมเริ่มจากเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีในวันนี้  ซึ่งการได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน
และเพียงพอต่อความต้องการจะช่วยให้ร่างกายเด็ก 
เจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ ซีพีเอฟจึงให้ความส�าคัญ 

กับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เพือ่มส่ีวนร่วมบรรเทาภาวะทพุโภชนาการของประเทศไทย 
ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการอย่าง
เหมาะสมตามวัย

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในเด็กและเยาวชน

กว่า 222,000 คน

ในกว่า 690 โรงเรียน

ในประเทศไทย โครงการเล�้ยงไก�ไข�
เพ�่ออาหารกลางวัน
นักเร�ยนสำหรับเยาวชน
ในพ�้นที่ห�างไกล

โครงการซีพ�เอฟ
อิ�ม สุข ปลูกอนาคต
สำหรับเยาวชนในพ�้นที่
รอบสถานประกอบการ

โครงการซีพ�เอฟ
เป�ดโลกการเร�ยนรู�
สำหรับเยาวชนท่ัวประเทศ
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สังคมพึ่งตน

บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนการเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะที่จ�าเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง 
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนการส่งเสรมิ
ความเป็นอยู่ที่ดี 

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน 

บริษทัเชือ่ว่าการสร้างการเตบิโต ขบัเคลือ่นความเป็นเลศิ 
และสร้างพืน้ฐานทีม่ัน่คง ภายใต้วสิยัทศัน์ “ครวัของโลก” 
จ�าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการด�าเนิน
ธุรกิจและคู่ค้าธุรกิจ นับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทจึงได้เริ่ม 
แบ่งปันแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ผ่านการสื่อสารและการฝึกอบรมในเรื่องนโยบาย
ก า ร จั ด ห า อ ย ่ า ง ยั่ ง ยื น แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ส� า ห รั บ
คู่ค้าธุรกิจ รวมถึงการประเมินตนเองด้านความย่ังยืน 
ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ 
แก่คู่ค้าธุรกิจ (Environment, Social and Governance: 
Supplier ESG Self-Assessment) จนถึงปัจจุบัน 
มีคู่ค้าธุรกิจในกิจการประเทศไทยและเวียดนามได้รับมอบ
นโยบายแล้วกว่า 7,300 รายใน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ของคูคาธุรกิจหลัก
ในประเทศไทย

ท่ีมีความเสียงสูงผาน
การตรวจประเมินดาน

ESG

 ของคูคาธุรกิจหลักในประเทศไทย
•  ไดรับการส่ือสารนโยบายการจัดหาฯ
•  ลงนามรับทราบนโยบายการจัดหาฯ
•  ประเมินตนเองดานความย่ังยืน

กลุ�มวัตถุดิบ
อาหารสัตว�

100% 94%

กลุ�ม
เครื่องปรุง

กลุ�ม
บรรจุภัณฑ�

4Ps
Product
ผลิตภัณฑและบริการ

People
แรงงาน

Process
กระบวนการผลิต

Performance
การดำเนินงาน

นโยบายด�านการจัดหา
อย�างย่ังยืนและแนวปฏิบัติ
สำหรับคู�ค�าธุรกิจ

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
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ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในปี 2560  

ปลาป�น

100% ของปลาปนที่จัดหาและใชในประเทศไทย ตั้งแตป 2558 
มาจากแหลงที่ไดรับรองมาตรฐาน IFFO RS ซึ่งเปนมาตรฐาน
การผลิตปลาปนและน้ำมันปลาอยางยั่งยืนในระดับสากล
ที่ดีที่สุดในปจจุบัน

ข�าวโพด

100% ของขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทยจัดหาภายใตระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ (Corn Traceability) ที่บริษัทพัฒนาขึ้น
ตั้งแตป 2559ซึ่งสามารถตรวจสอบยอนกลับไปยังพื้นที่เพาะปลูก
ไดวามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกตองตามกฏหมายและไมบุกรุกพื้นที่ปา

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังอยูระหวางการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ 
คาดวาจะเริ่มนำมาใชในป 2561

น้ำมันปาล�ม

น้ำมันปาลมสำหรับการผลิตอาหารสัตวอยูระหวางการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบยอนกลับ คาดวาจะเริ่มนำมาใชในป 2561 

ขณะที่น้ำมันปาลมที่ใชในธุรกิจอาหารในประเทศไทยรอยละ 89 
จัดหามาจากแหลงที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาลม
อยางยั่งยืน หรือ Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)

ถั่วเหลือง

23.4% ของถ่ัวเหลืองสำหรับการผลิตอาหารสัตวในประเทศไทย
มาจากแหลงท่ีรับผิดชอบ ท้ังน้ีบริษัทไดนำรองระบบการจัดหา
กากถ่ัวเหลืองอยางยั่งยืน โดยความรวมมือกับ บริษัท เอจี 
โพรเซสซิ่ง อิงค หรือ AGPสหกรณการเกษตรรายใหญ
ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป 2559

วัตถุดิบหลัก
ทางการเกษตร

ความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง 
รับผิดชอบของบริษัท ไม่เพียงจ�ากัดอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
ทีบ่รษิทัมกีารด�าเนนิธรุกจิด้วย หากบรษิทัยังตระหนักถงึ
บทบาทการมีส่วนร่วมยกระดับห่วงโซ่อุปทานในระดับ
อุตสาหกรรมด้วย

“คณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
ประมงไทย” (Thai Sustainable Fisheries 
Roundtable) หรือ TSFR

ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อจัดท�าแผนปรับปรุง/พัฒนาการ
ประมงอย่างยั่งยืน (Fishery Improvement Plan – FIP) 
ในเขตพื้นที่อ่าวไทยและในเขตทะเลฝั่งอันดามัน

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ	/	ยั่งยืน

เพื่อร ่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ
ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และ
การบังคับใช้แรงงานในภาคการเกษตรและการประมง 
บริษัทจึงได้จัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรอย่าง 
รับผิดชอบและยั่งยืน

โดยมุง่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและสนบัสนนุ 
เครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรพัฒนา
เอกชน เป็นต้น
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การตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักด้านความยั่งยืน
ในประเทศไทย

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

CP	Vietnam	Supply	Chain	Sustainability	
Conference	2017

บริษัทจึงให ้ความส�าคัญกับการส ่งเสริมอาชีพและ 
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย 
รวมถึงชุมชนรอบสถานประกอบการ ภายใต้กลยุทธ  ์
"4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)"

ในปี 2560 บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู ้ประกอบการรวม 
กว่า 36,180 ราย ในประเทศไทย ผ่านการด�าเนนิโครงการ  
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract 
Farming) โครงการเถ้าแก่เล็กธุรกิจห้าดาว โครงการซีพี
ตู้เย็นชุมชน โครงการซีพีตู้เย็นเนื้อหมูชุมชน โครงการ
เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน โครงการสนับสนุน 
ความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนรอบสถานประกอบการ และ
โครงการส่งเสรมิอาชพีเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย

เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าธุรกิจหลักด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐาน 
ความรับผิดชอบ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ในระยะยาว 

• ตรวจประเมินคู ่ค ้าธุรกิจหลักด้านความ
ยั่งยืน (ESG Audit) ในกลุ่มวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ กลุ่มเคร่ืองปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ 
โดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก และ/หรือ
หน่วยงานภายในตามนโยบายการจัดหา 
อย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ
ของบริษัท แล้วเสร็จร้อยละ 28 ของคู่ค้า
ธรุกจิหลักท้ังหมด ของกจิการในประเทศไทย

• มีแผนตรวจประเมินคู ่ค ้าธุรกิจหลักให ้ 
แล้วเสร็จภายในปี 2563

“ศนูย์สวสัดิภาพและความเป็นธรรม
เพ่ือแรงงานประมง” 
ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อลดและขจัดปัญหาแรงงาน
ผิดกฏหมายในเรือประมง

“คณะทำางานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพือ่
ส่งเสรมิความยัง่ยนืในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล” 
(Seafood Task Force) 
ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อพัฒนาและผลักดันการใช้ระบบ 
ตรวจสอบย้อนกลบัและการใช้แรงงานทีถ่กูต้องเหมาะสม
ตามมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่อปุทานอาหารทะเลไทย 

เพื่ อส ่ ง เสริมการด� า เนินธุ ร กิจอย ่ างรับผิดชอบ 
และสร้างความตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัของความยัง่ยนื

• สื่อสารนโยบายการจัดหาอย่างย่ังยืนและแนวปฏิบัติ
ส�าหรบัคู่ค้าธุรกจิให้แก่คู่ค้าธุรกจิหลกัทัง้หมด (100%) 
ในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์

• มีแผนตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักให้แล้วเสร็จภายใน 
ปี 2563
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ดินน้ำาป่าคงอยู่

วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงด ้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและ
เกิดบ่อยคร้ังขึ้น ซึ่งสามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีองคนในสงัคม ตลอดจนความต่อเนือ่งในการด�าเนนิ

ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพยายามด�าเนินกิจกรรมทาง
ธรุกิจโดยค�านงึถงึผลกระทบทางลบต่อสิง่แวดล้อมตลอด
กระบวนการและด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวก 

บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อันเป็นต้นทุนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการ
พัฒนาสังคม 

บริษัทไม่หยุดนิ่งในการปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาการ
ด�าเนินงานทั้งในด้านกระบวนการผลิต (Process) และ
ผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนหน่ึงของความมุ่งม่ันในปี 2560 ในประเทศไทย

Bulk Feed Tank - การน�าถงับรรจอุาหารสตัว์ขนาดใหญ่
มาใช้แทนถุงอาหารสัตว์พลาสติก
• ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 8,759 ตนั 
• เทยีบเท่ากับการลดก๊าซเรอืนกระจก 17,000 ตนั

ธุรกิจเลี้ยงสัตว์

Green Farm - การน�ามูลสุกรจากฟาร์มหมูทุกฟาร์ม
ของบริษัทไปผลิตเป็นไฟฟ้าชีวภาพ 
• ทดแทนการซ้ือไฟฟ้าได้ถงึร้อยละ 53 ต่อปี 
• เทยีบเท่ากบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
 284,005 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

การขยายผลจากการผลติไฟฟ้าชวีภาพจากมลูสุกรไปยงัมูลไก่ 
• ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 
 6.99 ล้านเมกะจูล
• เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 
 13,087 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

การน�ากระบวนการ Reverse Osmosis (RO) มาใช้ในการ
บ�าบัดน�า้ทิ้งของศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว*
• ลดการใช้น�า้จืดได้ปีละ 0.18 ล้านลูกบาศก์เมตร 
• ลดการน�าน�้าเค็มมาใช้จากแหล่งธรรมชาติได้ปีละ 
 0.44 ล้านลูกบาศก์เมตร

ธุรกิจอาหารสัตว์

* เป็นการปรบัปรงุพนัธุกรรมตามธรรมชาติ
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บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนินธุรกิจ
อย่างสมดลุและยัง่ยนื จึงมุ่งปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เร่ิมตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การเลือก 
ทีต่ัง้ของสถานประกอบการ การผลติสนิค้า ไปจนถงึการ
ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรต้นน�้า ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ต่ออุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 

ในป ี  2560 บริษัทยังคงด�า เ นินโครงการซีพี เอฟ  
ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส�านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. 
และเครือข่ายภาคประชาสังคม และโครงการซีพีเอฟรักษ์
นิเวศ ลุ่มน�้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 
โดยความร่วมมือกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ส�านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
หรือ สพภ. และเครอืข่ายภาคประชาสงัคม เพ่ือร่วมปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลนและป่า
ต้นน�้าในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย และสนับสนุน
ประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สหภาพยุโรปจะเริ่มบังคับใช ้
ในปี 2563 

ผลจากการด�าเนนิโครงการดังกล่าวในประเทศไทยจนถงึ
ปัจจุบัน สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกใหม่ควบคู่ไปกับอนุรักษ์
และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่มีอยู่ได้รวม 5,969 ไร่ จากเป้าหมาย 
9,000 ไร่ ภายในปี 2563 นอกจากนี ้ยงัมส่ีวนช่วยกักเก็บ 
ก๊าซเรอืนกระจกได้ 7,468 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า   

ผลการด�าเนนิงานความรบัผดิชอบต่อสังคมสูค่วามยัง่ยนื ประจ�าปี 2560 
ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยัง่ยนื ประจ�าปี 2560

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ธุรกิจอาหาร

Air Chilled Chicken - การน�าระบายความร้อนด้วยอากาศ  
(Air Chiller) มาใช้แทนระบบระบายความร้อนด้วยน�้า 
(Water Chiller) เพื่อลดอุณหภูมิซากไก่เป็นแห่งแรก 
ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554
• ลดการใช้น�า้มากถงึปีละกว่า 521,400 ลกูบาศก์เมตร
• ลดการใช้พลังงานปีละ 1.82  ล้านเมกะจูล
• เทยีบเท่ากับการลดการปล่อย ก๊าซเรอืนกระจก
 ได้ปีละ  3,403 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล ้อมอันเกิดจากการน�าทรัพยากรมาผลิต
บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการแปรเปลี่ยนเป็นขยะในที่สุด
• ลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษในการผลิต

บรรจุภัณฑ์ได้ 185 ตัน ในปี 2560 หรือรวมกว่า  
2,315 ตัน นับตั้งแต่ปี 2550–2560

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
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การกำากับดูแลกิจการ
ปี 2560 ซพีเีอฟได้รับการประเมนิผลส�ารวจการก�ากบัดแูล
กิจการองค์กรในระดับดีเลิศ (Excellence) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากการก�าหนด “นโยบายการก�ากับดูและกิจการ” ที่มี 
การเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานได้รบัทราบและ 
ส่งเสรมิให้มกีารน�าไปปฏบิตัอิย่างทัว่ถงึ บรษิทัได้จดัตัง้ส�านกัก�ากบั
การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ (Corporate Compliance Office) เพือ่
ก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิการต่างๆ ของบรษิทัเป็นไปอย่างถกูต้อง
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 

“จรยิธรรมส�าหรบัพนกังาน” ซึง่ครอบคลุมในเรือ่งของหลักการ
พืน้ฐานเกีย่วกบัการปฏิบตังิานในหน้าทีข่องกรรมการและพนกังาน
ของบรษิทั ค่านยิมองค์กร และความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย
ต่างๆ ได้มกีารจัดท�าขึน้เพือ่ก�าหนดแนวทางปฏบิตัทิัว่กนั 
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นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทได้ก�าหนดให้ใช้เป็นกรอบ
ในการด�าเนินงาน โดยสายงานทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้เผย
แพร่สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานได้รับทราบทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการน�าไปปฏิบัติ
อย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร  ทัง้นี ้บรษิทัได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition against corruption : CAC) 
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้น
น�าในภาคเอกชนไทย เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต
ในประเทศไทย

1.	 สิทธิของผู้ถอืหุ้น
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และ 
จะไม่ด�าเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ 
ผูถ้อืหุน้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

2.	 การปฏบัิติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุน้ของบริษทัทุกรายจะต้องได้รบัการปฏิบตัอิย่างเท่าเทยีม
กนัและเป็นธรรมตามสทิธพิืน้ฐานทีม่อียู ่บรษิทัมแีนวทางป้องกนั
การกระท�าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ซึง่รวม
ถึงมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และมีกระบวนการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ีสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน

3.	 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า  
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ต้องได้รับการ
ดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีอยู่ตามกฎหมายและตามข้อตกลง 
ที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม

การกำากับดูแลการดำาเนนิงาน
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
ที่มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหาร
งานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่าง
มปีระสทิธิภาพและประสิทธผิล รวมทัง้ การตดิตามผลการด�าเนนิ
งานโดยมีการประชุมแผนงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกเหนือ
จากระบบการรายงานผลการด�าเนินงานรายเดือน

การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทก�าหนดนโยบายว่าด้วยการจัดการและการเปิดเผยข้อมูล
ภายใน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งน้ี เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จากการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในรายงานประจ�าปี 2560 หรือ www.cpfworldwide.com 

ภายใต้หัวข้อ นักลงทุน - การก�ากับดูแลกิจการ

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทาง 
การเงนิและข้อมูลทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิ ต้องด�าเนนิการอย่าง 
ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่ เข ้าถึงได้ง่าย  
มีความเท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด เพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและไม่ขัดต่อข้อก�าหนดด้าน 
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานก�ากับดูแล

5.	 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท
บริษัท พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทภายใต้โครงสร้าง
ที่เหมาะสม การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะพิจารณาสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีความ
สามารถและประสบการณ์ รวมทัง้สามารถอทุศิเวลาให้กบับรษิทั 
เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และด้วยความมีอิสระในการ
ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเพศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ
จ�านวน 5 คน กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 5 คน และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 5 คน
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การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

จ�านวนบุคลากร	(คน)

126,341
จ�านวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟและบริษัทย่อย
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

บริษัทตระหนักดีว ่า “พนักงาน” คือ ทรัพยากรที่ส�าคัญ
ในการขับเคล่ือนธุรกิจไปสู ่ เป ้าหมาย และน�าพาองค์กร 
ไปสู ่ความยั่งยืน บริษัทจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากร
บุคคลบนพ้ืนฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและ 
เคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า
และบรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนพัฒนา
ทักษะและส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดระยะเวลาการท�างาน  

ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” บริษัทจึงให้ความส�าคัญ
กับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ เริ่มตั้งแต ่
การดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาท�างานกับองค์กร (Attraction) 
พร้อมกับธ�ารงรักษา (Retention) พนักงานให้มีแรงจูงใจ 
(Motivation) ให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาพนักงาน (Development) ในทุกระดับทุกสาขา
อาชีพ ให ้มีความรู ้ความสามารถ ความช�านาญเป็นเลิศ 
เพื่อสร ้างผู ้น�าระดับโลก บริษัทยังได ้จัดท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อรองรับการขยายงาน 
หรือทดแทนเมื่อมีต�าแหน่งงานว่าง ควบคู่ไปกับบริหารคนเก่ง 
คนดี และมีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อเปิดโอกาส
ให้พนักงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่ต�าแหน่งผู้น�าในอนาคต 
และพฒันาบุคลากรท้องถิน่ทัง้ในทกัษะวิชาชีพและความเป็นผู้น�า 
เพื่อสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นก้าวขึ้นด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร 
(Localization) 

บริษัทยังมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของ
พนักงานอยู ่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน 
โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมชั้นน�า บนพื้นฐานการพิจารณา
ทั้งด้านผลประกอบการของธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
รวมถึงลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เพื่อพัฒนากลุ ่มซีพี เอฟให ้ เป ็น “องค์กรแห ่งทางเลือก” 
(Employer of Choice)

มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่ง 
ทางเลือกของคนเก่งคนดี ”

เพือ่ให้การพฒันาบคุลากรของบรษิทัสอดคล้องกบัระบบสากล 
บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถผ่านหลักการเรียนรู้
สากล 10-20-70 Development Impact โดยบริษัทได้ด�าเนิน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ก�าหนดให้น�าส่ิงที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ผ่าน
กระบวนการโค้ช การให้ค�าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา หรือ
การมอบหมายให้มีพี่เลี้ยงส�าหรับพนักงานและหารือถึงการน�า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานหรือด�าเนินโครงการต่อยอด พร้อม
ทัง้ตดิตามผลอย่างต่อเนือ่ง ท้ายสุดเป็นการน�าส่ิงทีไ่ด้พดูคุยไป
ด�าเนินการจริงเพือ่ให้เกดิประสบการณ์และใช้ความรู้ ทกัษะ จนได้
ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ ที่
สามารถบรรลุเป้าหมายการท�างานส่วนตน และเป้าหมายองค์กร
ได้อย่างยั่งยืน ตามกระบวนการในการพัฒนาในแต่ละด้าน

ก้าวเป็น “องค์กรแห่งผูน้ำาและมืออาชพี”

เสริมสร้างกลุ่มซีพีเอฟให้เป็น
“บ้านแห่งความสุข”

เพื่อให้ได้มาซึ่ง “คนเก่ง คนดี” ยึดมั่นปฏิบัติตามค่านิยมของ
บริษัท “CPF Way” การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน
กับองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยและความ
สุขในการท�างาน เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างชีวิตการท�างาน
และชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน 
เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

บริษัทมุ่งมั่นบริหารงานบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยได้น�ามาตรฐาน และกระบวนการต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิด 
การปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักการสากลมาใช้ในองค์กร 
รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย 
ถูกหลักชีวอนามัยให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างกลุ่มซีพีเอฟ 
ให้เป็น "บ้านแห่งความสุข" โดยมุ่งเน้น

•	 เคารพสทิธิมนุษยชนและคณุภาพชวีติแรงงาน

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการเคารพสิทธิ
มนุษยชน โดยได้ออกนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และ
นโยบายจ้างงาน และการบริหารแรงงานให้สอดคล้อง
กับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256064



ข้างหน้า สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีผลการด�าเนินงานที่
เป็นเลิศ ดงันัน้ บรษิทัจงึก�าหนดให้มนีโยบาย หรอืแนวปฏบิติั
ที่สนับสนุน ส่งเสริมความหลากหลายภายในองค์กร เช่น 
นโยบายการบรหิารความหลากหลายและยอมรบัในความ
แตกต่าง นโยบายด้านการจ้างและการบริหารแรงงาน 
และ นโยบายเรื่องการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
เพื่อป้องกันและคุ้มครองพนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกเลือก
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการด�าเนินธุรกิจและ 
ต่อพนักงาน

บริษัทยังได้สนับสนุนกิจกรรม หรือให้ความสะดวกแก่
แรงงานต่างชาติในประเด็นของความแตกต่างด้านภาษา
เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น มีการติดประกาศ และล่ามส�าหรับ
แรงงานต่างชาติที่อยู ่ในสถานประกอบการ และสถาน
ประกอบการบางแห่งยังเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาต ิ
มีส่วนร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
การเพื่อเสนอแนะในมุมมองของแรงงานต่างชาติอีกด้วย

		•	 ใส่ใจความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�างาน

บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยให้แก่พนักงานในสถานที่ท�างานทุกแห่ง โดยม ี
เป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ 
โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างความเข้าใจ
ในเรื่อง สุขอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่พนักงาน
ตั้งแต่วันแรกที่ เข ้าเ ร่ิมงาน ผ่านกิจกรรมที่ส ่งเสริม 
ดุลยภาพการท�างานและการใช้ชีวิตของพนักงานอย่าง 
ต่อเนื่อง และบริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม 
และพลังงาน (Safety Health Environment and 
Energy Vision, Mission, and Policy) เพือ่เป็นแนวปฏบิติั 
ทั่วทั้งองค์กร 

(The United Nations Universal Declaration of 
Human Rights: UNDHR) และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization: ILO) 
และมีคณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมระบบมาตรฐาน
แรงงานไทย มรท.8001-2553 (Thai Labor-Standard: 
TLS8001-2010) เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการ
แรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล 

ในปี 2560 ทางบริษัทร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คณุภาพชวีติแรงงาน หรอื (LPN) ลงนามบนัทกึข้อตกลง 
จดัตัง้ Labour Voices (เสยีงพนักงาน) เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานซีพีเอฟทุกคน 
ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งข้อร้องเรียน
ผ่านองค์กรท่ีเป็นกลาง น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานให้ดียิ่งขึ้น

•	 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทให ้ความส�าคัญต ่อการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ไม่เพียงแต่ในสถานประกอบการ หากยังครอบคลุมไปถึง
แรงงานในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยบริษัทได้
ส่งมอบ “นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
ส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ” พร้อมทั้งแนวปฏิบัติไปยังคู่ค้าธุรกิจ
หรือผู้ส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างการรับรู้และ
เข้าใจกับแนวทางดังกล่าว โดยเร่ิมจากกลุ่มคู่ค้าที่ส�าคัญ 
(Critical Supplier) และจะมกีารขยายผลไปสูคู่ค้่ากลุม่อ่ืนๆ 
ให้ได้รับทราบนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

•	 เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย

บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการน�าความคิด 
ทักษะ และประสบการณ์ที่แตกต่างของบุคลากรมาเป็น
พลังส�าคัญในการต่อยอดและขับเคล่ือนธุรกิจให้ก้าวไป
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การบริหารความเสี่ยง
บ ริ ษั ท มี ค ว า ม ต ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง ก า ร
บริหารความเสี่ยง และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง 
อย่างเป็นระบบ และท�าอย่างต่อเน่ืองทั้งในภาพรวมของ
บริษทั และในระดับกลุม่ธุรกจิ ตลอดจนส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร 
และพนักงานเข ้าใจถึงเรื่องความเสี่ยงที่ เกิดข้ึนได ้ 
จากทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของบริษัท  
และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นประจ�า เพื่อสนับสนุน 
ให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนช่วยให้บริษัท
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ในปี 2560 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร Risk Management Program 
for Corporate Leaders (RCL) ซึ่งจัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร 
เข ้าใจถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่องค ์กรควร 
ให้ความส�าคัญรวมถงึวิธกีารก�ากบัดแูลการบริหารโอกาส 
(Opportunity) และการบริหารวิกฤติการณ์ (Crisis) 
ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้เพื่อช่วยในการก�าหนดกลยุทธ์
และท�าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
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กรอบการบริหารความเสี่ยง

4. สร้างวฒันธรรมองค์กร
 ในการบรหิารความเสีย่ง 

บริษัทก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์องค์กร และน�าการบริหารความเส่ียงเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการท�างาน ตั้งแต่การออกแบบ
กระบวนการท�างาน การปฏิบัติงาน และให้มีการก�าหนด
วาระด้านความเสี่ยงในการประชุมของแต่ละสายธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดการสื่อสารและบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

1. หลกัการ

บริษัทบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดย
ก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของบุคลากรในทุกระดับรวมถึงเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

2. โครงสร้างและหน้าที่
 ความรบัผดิชอบ 

บริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ซึ่งรับผิดชอบในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของบริษัท 
ในภาพรวม ตลอดจนก�าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงานเจ้าของ 
ความเสี่ยงในการบริหารความเส่ียงที่อยู ่ ในความ 
รับผิดชอบของตนให้อยู ่ ในระดับที่บริษัทยอมรับได  ้
ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วย 
ผู ้บริหารจากสายธุรกิจ และผู ้บริหารจากสายงาน
สนับสนุนที่ส�าคัญ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย
ทุกไตรมาส และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) และคณะกรรมการบริษัท 
ตามล�าดับ

3. กระบวนการบรหิารความเสีย่ง

บรษิทัจดัท�ากระบวนการบริหารความเส่ียงอนัประกอบด้วย 
การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การก�าหนด
มาตรการจดัการความเสีย่งทีย่งัเหลอือยู ่และการตดิตามและ
รายงานผลการประเมนิความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการบริหาร
ความเสีย่งของบรษิทัในปัจจบุนัจะท�าทัง้ในระดับองค์กร และ
ระดับสายธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณาหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
เพื่อให้สามารถก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลความเส่ียงท่ีส�าคัญและกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนความเส่ียงใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (Emerging Risks) ถึงแม้ว่าความเส่ียง
ดังกล่าวอาจยังไม่ได้อยู่ในระดับท่ีมีนัยส�าคัญ แต่บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับความเส่ียงดังกล่าว ได้จากรายงานประจ�าปี 2560
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สำานักเลขานุการบริษัท

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

	 02-766-8352,	02-766-8354		

	 02-638-2139

	 csoffice@cpf.co.th

สำานักลงทุนสัมพันธ์

สำานักสรรหาและ
คัดเลือกทรัพยากรบุคคล

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

	 02-766-8322,	02-766-8356	

	 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

	 02-766-8000		

	 02-638-2139

	 www.cpfworldwide.com

	 www.cpbrandsite.com

ติดต่อบริษัท



บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 02 766 8000
โทรสาร : 02 638 2139
www.cpfworldwide.com


