
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 313 อาคาร ซ�.พ�.ทาวเวอร� ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท� : 02 766 8000
โทรสาร : 02 638 2139

www.cpfworldwide.com

บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

อาหารมั�นคง สังคมพ�่งตน ดินนํ้าป�าคงอยู�

รายงานความยั�งยืน
ประจําป� 2561

รายงานความยั�งยืน ประจําป� 2561      บร�ษัท เจร�ญ
โภคภัณ

ฑ�อาหาร จํากัด (มหาชน)



เรามุ่งมั่น
ผลิตอาหารที่ยั่งยืน
ที่ดูแลสุขภาพคุณ

ดูแลโลก ไปพร้อมๆ กัน



สูตรลับแห่งความยั่งยืน

ภาพรวม

02.	 รู้จักซีพีเอฟ
06.	 สารจากผู้บริหาร
08.	 จุดเด่นรอบปี	2561
09.	 รางวัลแห่งความส�าเร็จ

การก�ากับ
ดูแลกิจการ
สู่ความยั่งยืน

34.	 การก�ากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน 
	 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
	 และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนา
และดูแลบุคลากร 

42.	 การพัฒนาและดูแลบุคลากร

ดินน�้าป่าคงอยู่

91.	 บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
95.	 ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ซีพีเอฟกับ
ความย่ังยืน

13.	 ทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน
14.	 เป้าประสงค์และผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
16.	 เส้นทางการพัฒนาสู่...ความยั่งยืน
17. การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
18. ผลการประเมินประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญประจ�าปี	2561
20.	 การจัดการประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญประจ�าปี	2561
 • การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์
 • สวัสดิภาพสัตว์
 • การจัดการบรรจุภัณฑ์

ภาคผนวก

102. เกี่ยวกับรายงานฉบับน้ี
107. สรุปผลการด�าเนินงาน
 •	ด้านบุคลากร
 •	ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 •	ด้านสิ่งแวดล้อม
115.	การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด	GRI	และ
	 UN	Global	Compact
124.	การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

สังคมพ่ึงตน

69. พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
78. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

อาหารม่ันคง

57.	 ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ
61.	 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร



ธุรกิจอาหารสัตว์1

การผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์

บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	 ซีพีเอฟ	 
ได้พัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร
ครอบคลุมประเภทสัตว์หลัก	ได้แก่	สุกร	ไก่เน้ือ	 ไก่ไข่	 เป็ด	กุ้ง	 
และปลา	 ซ่ึงสามารถจ�าแนกประเภทธุรกิจเป็น	3	ประเภท	 คือ	 
ธุรกิจอาหารสัตว์	 ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์	และธุรกิจอาหาร	รวมท้ัง
ประกอบกิจการช่องทางจ�าหน่ายอาหาร

ซีพีเอฟส่งมอบอาหารปลอดภัย
ตรวจสอบย้อนกลับได้
ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจ
ในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน 
ต้ังแต่ธุรกิจต้นน�้า ธุรกิจกลางน�้า
และธุรกิจปลายน�้า

รู้จักซีพีเอฟ...
ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ

บริษัทให้ความส�าคญักบัการบริหารจดัการด้วยเทคโนโลยกีารผลติ
ท่ีทันสมัย	ได้มาตรฐานสากล	ปลอดภัย	ถูกหลักโภชนาการ	ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม	 เป็นมิตรกับชุมชน	สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ	อีกท้ังร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ 
ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

อาหารสัตว์
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ธุรกิจ
การเลี้ยงสัตว์

ช่องทาง
จ�าหน่ายอาหาร

ธุรกิจอาหาร

2

4

3การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปและ

อาหารพร้อมรับประทาน

การเพ่ิมช่องทาง
การจ�าหน่ายสินค้า

การเพาะพันธุ์สัตว์และ
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกและอาหารพร้อมรับประทาน
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5

17

ตุรกี

•	 ธุรกิจไก่ครบวงจร

8

เบลเยี่ยม

•	 อาหาร
	 	 พร้อมรับประทาน

14

โปแลนด์ 

•	 โรงฟักไข่
•	 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

16

อินเดีย

•	 ธุรกิจไก่ครบวงจร
•	 อาหารสัตว์น้�า

6

สหรัฐอเมริกา

•	 อาหารพร้อมรับประทาน

5

10

อังกฤษ

•	 อาหารแช่เย็น	แช่แข็ง
•	 ธุรกิจจ�าหน่ายอาหารในลักษณะของซุ้มอาหาร
•	 ฟู้ดเซอร์วิส

10

14

16

บราซิล

•	 ฟาร์มกุ้ง	และแปรรูปกุ้ง
	 	 ขั้นพื้นฐาน

17

ซพีีเอฟขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ โดยลักษณะการประกอบธรุกิจ
ในแต่ละประเทศนั้นขึ้นอยู่กบัโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรม
ในช่วงเวลาที่บริษัทเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ โดยมกีารด�าเนินธรุกิจ
•	ครอบคลุม	17	ประเทศ	
• ส่งออกไปมากกว่า 30 ประเทศ
• ใน 5 ทวปีทั่วโลก

รู้จักซีพีเอฟ...กิจการของบริษัท
ข้อมูล	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2561

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -04



7

ไต้หวัน

•	 สัตว์บกครบวงจร

4

กัมพูชา

•	 สัตว์บกครบวงจร

9

รัสเซีย

•	 อาหารสัตว์บก
•	 ฟาร์มสุกร
•	 ธุรกิจไก่ครบวงจร

7

มาเลเซีย

•	 สัตว์บก/สัตว์น้�า
	 	 ครบวงจร

12

ศรีลังกา

•	 อาหาร
	 	 พร้อมรับประทาน

15

เวียดนาม

•	 สัตว์บก/สัตว์น้�าครบวงจร

3

ไทย

•	 สัตว์บก/สัตว์น้�าครบวงจร

1

ลาว

•	 สัตว์บกครบวงจร

13

จีน

•	 อาหารสัตว์บก/สัตว์น้�า
•	 ฟาร์มสัตว์บก/สัตว์น้�า
•	 อาหารพร้อมรับประทาน

2
4

11

8

15

13 3

2

6

121 9

ฟิลิปปินส์

•	 อาหารสัตว์บก/สัตว์น้�า
•	 ฟาร์มสัตว์บก/สัตว์น้�า

11

หมายเหตุ
เรียงล�ำดับประเทศตำมยอดขำย
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สารจากผู้บริหาร

ปี	พ.ศ.	2561	ยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายภายใต้ความ-
ผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก	สงครามการค้าระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน	อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทวีความรุนแรง
มากขึน้	ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละความใส่ใจในสขุภาพและสิ่งแวดล้อม	

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงผลักดันให้บริษัทปรับเปลี่ยนและปรับตัว
เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนัท่ียั่งยนื	ไม่ว่าจะเป็น 
การน�าเทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามาใช้ในธรุกจิ	(Digital	Transformation)	
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
การพัฒนาระบบขนส่งและช่องทางจัดจ�าหน่าย	การปรับโครงสร้าง
องค์กร	รวมไปถึงการมีส่วนร่วมบรรเทาประเด็นปัญหาระดับโลก	
เช่น	วิกฤตเชื้อดื้อยา	ขยะพลาสติก	เป็นต้น	

ท่ามกลางการเปลีย่นผ่านและการเปลีย่นแปลง	บริษัทมุ่งม่ันพฒันา
ศักยภาพความเป็นผู้น�าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 
ใน	17	ประเทศ	ผ่านการลงทนุและการร่วมทนุเชิงกลยทุธ์ท่ีสามารถ
เสริมความเชี่ยวชาญท้ังแนวกว้างและลกึ	การเพิ่มขีดความสามารถ 
และประสิทธิภาพ	พร้อมขับเคลื่อนการด�าเนินงานบนหลักปรัชญา	
3	ประโยชน์	(ต่อประเทศ	ประชาชน	และบริษัท)	และค่านิยมองค์กร	
“CPF	Way”	ซ่ึงมีส่วนส�าคัญในการด�ารงไว้ซ่ึงวฒันธรรมการท�างาน
ท่ีเอือ้ต่อการพฒันาอย่างยั่งยนืและผลกัดันความส�าเร็จอย่างต่อเน่ือง	
ภายใต้ทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม	3	เสาหลัก	“อาหารมั่นคง	
สังคมพึ่งตน	และดินน�้าป่าคงอยู่”	 ซ่ึงสนับสนุนหลักการของ	UN	
Global	Compact	และเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยนืของสหประชาชาติ	
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)

ส�าหรับปี	2561	บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจให้
เติบโตได้อย่างท่ีต้ังเป้าหมายไว้	โดยมีรายได้จากกิจการต่างประเทศ

ร้อยละ	67	และกิจการในประเทศไทยร้อยละ	33	 ซึง่มีก�าไรสุทธ ิ
รวม	15,531	ล้านบาท	 เติบโตขึ้นจากปี	2560	ร้อยละ	2	 โดย 
ผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการด�าเนินงาน
ของกิจการต่างประเทศ	และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้นท�าให้ค่าใช้จ่ายลดลง	 ท้ังน้ี	คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
เหน็ควรเสนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2562	ให้ผู้ถอืหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	2561	ในอัตราหุ้นละ	
0.65	บาท	(เป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วหุ้นละ	
0.35	บาท	และเงินปันผลประจ�าปีท่ีจะจ่ายในวันท่ี	23	พฤษภาคม	
2562	ในอัตราหุ้นละ	0.30	บาท)	

จากการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ส่งผลให้ในปี	2561	บริษัทยังคงได้รับ 
คัดเลอืกให้เป็นสมาชิกในกลุม่ดัชนีความยั่งยนืของดาวโจนส์	(Dow	
Jones	Sustainability	Indices:	DJSI)	ประเภทตลาดเกิดใหม	่
ประจ�าปี	2561	ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	4	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก	
FTSE4Good	Emerging	 Index	ต่อเนื่องเป ็นปี ท่ี	 2	 และ 
ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่น 
(SET	Sustainability	Awards	2018	–	Outstanding	Category)	 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นอกเหนือจากรางวัล 
ด้านแรงงาน	ด้านความปลอดภัย	ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล

ภารกิจ	“เติบโตอย่างยั่งยืน	มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	และสร้างพื้นฐาน
ท่ีมั่นคง”	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จะไม่สามารถเกิดขึ้นและก้าว 
ต่อไปได้	หากปราศจากการสนับสนุนที่ดียิ่งจากท่านผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 ในนามของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	
และพนักงานทุกคน	ใคร่ขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีร่วมเป็นส่วนหน่ึง
บนเส้นทางการเป็น	“ครัวของโลก”	มาอย่างต่อเน่ืองและต่อไป 
ในอนาคต	

บริษัทพร้อมขับเคลื่อนการด�าเนินงานบนหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ (ต่อประเทศ ประชาชน 

และบรษิัท) และค่านิยมองค์กร “CPF Way” ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการด�ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม

การท�างานที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนและผลักดันความส�าเร็จอย่างต่อเน่ือง ภายใต้

ทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน�้าป่าคงอยู่” 

ซ่ึงสนับสนุนหลักการของ UN Global Compact และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -06



ประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริษัท

ประธำนคณะผู้บริหำร 
ธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรม 

และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม)

ประธำนคณะผู้บริหำร 
ธุรกิจอำหำร 

และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (ร่วม)

นายสุขสันต์  เจียมใจสว่างฤกษ์

นายธนินท์  เจียรวนนท์

นายสุขวัฒน์  ด่านเสริมสุข

- [ ครัวของโลก...ที่ ย่ังยืน ] - 07
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จุดเด่นรอบปี 2561

ผลการด�าเนินงานมั่นคง
กระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

1.82
บาท

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นii

5,597
ล้านบาท

อัตราผลตอบแทน

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

9.31%
อัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ (ROA)

3.51%
ภาษีเงินได้จ่ายiii

5,667
ล้านบาท

การลงทุนด้านบุคลากร

56,122
ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

11,703
ล้านบาท

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

389
ล้านบาท

ยอดขายสุทธิ

541,937
ล้านบาท

EBITDA

39,558
ล้านบาท

ก�าไรสุทธิi

15,531
ล้านบาท

i ก�ำไรสุทธิ = ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ii ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

ประจ�ำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตรำหุ้นละ 0.65 บำท หรือคิดเป็นมูลค่ำรวม 5,597 ล้ำนบำท
iii ภำษีเงินได้จ่ำยตำมงบกระแสเงินสดในงบกำรเงินรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -08



รางวัลแห่งความส�าเร็จ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	ในกลุ่มดัชนี

ความยั่งยืนของดาวโจนส์ประจ�าปี	2561	

ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก

FTSE4Good Emerging Index

ประเภทตลาดเกิดใหม่	(Emerging	Markets)	ในหมวดอุตสาหกรรมอาหาร	และ
ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับเหรียญทองแดง	ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งแสดง
ไว้ใน	the	Sustainability	Yearbook	2019…
จาก	RobecoSAM	และ	S&P	Dow	Jones	Indices

ในงาน	Asian	Excellence	Award	2018	คร้ังที่	8…
จากนิตยสาร	Corporate	Governance	Asia		

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors:	
IOD)	ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การด�าเนินงาน
อย่างย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ 
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท…

จากการประเมินโดยองค์กร	FTSE	Russell

ได้รับรางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”

รางวัล “ซีเอฟโอยอดเย่ียมแห่งเอเชีย”และ

รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี” 

ประเภทองค์กร 

ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทให้อยู่ในระดับดีเลิศ

(Excellent CG Scoring) ประจ�าปี 2561

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืน 

(Thailand Sustainability Investment: THSI) 

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	4	และได้รับรางวัล
SET	Sustainability	Awards	ประเภทรางวัล
ดีเด่นเป็นปีแรก….จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

Sustainability Award
Bronze Class 2019

- [ ครัวของโลก...ที่ ย่ังยืน ] - 09
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ซีพีเอฟ
กับ

ความย่ังยืน



กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
สู่ควำมย่ังยืน

กำรพัฒนำและ
ดูแลบุคลำกร

อำหำรม่ันคง

สังคมพึ่งตน

ดินน�้ำป่ำคงอยู่

- ซีพีเอฟกับความยั่งยืน -

ด้วยตระหนักดีว่ำภำรกิจบนเส้นทำงควำมยั่งยืนในฐำนะผู ้น�ำ 
ธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำรครบวงจร ภำยใต้วิสัยทัศน ์
“ครัวของโลก” น้ัน ไม่เพียงแค่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ท่ีมีคณุภำพและปลอดภยัต่อลกูค้ำและผูบ้ริโภคเท่ำน้ัน   หำกแต่ยงั 
มีบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย 
โดยตลอดระยะเวลำของกำรด�ำเนินธุรกิจ ซีพีเอฟ พยำยำม 
อย่ำงเต็มก�ำลังในกำรใช้ศักยภำพเพื่อสนับสนุนและผลักดัน 
ให ้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ เพื่อส ่งเสริมให ้เกิด 
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บนพื้นฐำนของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรดูแลพัฒนำ 
บุคลำกร โดยค�ำนึงถึงหลักปรัชญำ 3 ประโยชน์สู่ควำมยั่งยืน 
กล่ำวคือ ประโยชน์ต่อประเทศชำติ ประชำชน และบริษัท



ทิศทางกลยุทธ์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัทด�าเนนิทศิทางกลยทุธ์ความรบัผิดชอบต่อสงัคมสูค่วามยั่งยนื	
ภายใต้	3	เสาหลัก	คือ	“อาหารม่ันคง	สังคมพึ่งตน	และดินน�้าป่า
คงอยู ่”	บนพ้ืนฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการดูแล
พฒันาบุคลากร	โดยมจีดุมุ่งหมายสงูสดุในการน�ามาซึ่งผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น	สุขอนามัยท่ีดีของผู้บริโภค	ความม่ันคงและ
ความสุขของพนักงาน	คู่ค้าธุรกิจ	และชุมชน	ตลอดจนการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อันเป็นต้นทุนของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

{ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน } { เป้าหมาย }

บรรเทำผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนำคู่ค้ำธุรกิจ

ให้เติบโตไปด้วยกัน

ยกระดับคุณภำพ

และควำมปลอดภัย

ตลอดกระบวนกำร

ปกป้องควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ

ส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ของชุมชน

ส่งเสริม

กำรเข้ำถึงอำหำรการก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง 
และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาและดูแลบุคลากร

{ ดินน�้าป่าคงอยู่ }

{ สังคมพึ่งตน }

{ อาหารมั่นคง }
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ไม่มีเหตุกำรณ์เรียกคืนสินค้ำที่ส่ง 
ผลกระทบต่อสุขภำพของสำธำรณชน 

ภำยในปี 2563 ร้อยละ 30 ของ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ มุ่งเน้นสุขโภชนำกำร 
เพื่อสขุภำพและสขุภำวะทีด่ขีึ้น

ภำยในปี 2568 ร้อยละ 100 ของฟำร์ม
สุกรแม่พันธุ์อุ ้มท้องมุ ่งสู ่ระบบกำร-
เลี้ยงแบบคอกขังรวมส�ำหรับกิจกำร
ในประเทศไทย 

ภำยในปี 2571 ร้อยละ 100 ของฟำร์ม
สุกรแม่พันธุ์อุ ้มท้องมุ ่งสู ่ระบบกำร-
เลี้ยงแบบคอกขังรวมส�ำหรับกิจกำร
ในต่ำงประเทศ

ฟำร์มไก่ไข่ทั้งหมดในกิจกำรประเทศไทย
จะพฒันำไปสูร่ะบบกำรเลีย้งแบบปล่อย
อิสระในโรงเรือน หรือ Cage Free

ภำยในปี 2563 ร้อยละ 100  
ของฟำร์มไก่เน้ือในกิจกำรทุกประเทศ
จะมีเจ้ำหน้ำท่ีสวัสดิภำพสัตว์ 
(Poultry Welfare Officer: PWO)

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ ภำยในปี 2563 เด็กและเยำวชนกว่ำ 

300,000 คน มีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้
หรือทักษะในด้ำนกำรผลิตอำหำรและ/
หรือด้ำนกำรบริโภคท่ีถูกหลกัโภชนำกำร
และปลอดภัย

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

ภำยในปี 2563 ร้อยละ 100 ของคู่ค้ำ
ธุรกิจหลักใน:
- กลุ่มวัตถุดิบหลัก ได้แก่ วัตถุดิบ

เพื่อผลิตอำหำรสัตว์ 
- กลุ่มวัตถุดิบรอง ได้แก่ เครื่องปรุง 

และกลุ่มบรรจุภัณฑ์
ได้รบักำรตรวจประเมินด้ำนควำมยั่งยนื

ภำยในปี 2563 ร ้อยละ 100 ของ
วัตถุดิบหลักทำงกำรเกษตรผ่ำนกำร
จัดหำจำกแหล่งผลิตที่รับผิดชอบและ
ตรวจสอบย้อนกลับได้

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

เป้าประสงค์
และผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน

เนื่องด้วยการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนจ�าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่อง	ในปี	2559	
บริษัทจึงได้ก�าหนดเป้าหมาย	2563	ขึน้	และในระหว่างปี	2560	-	2561	บริษทัยงัคงพัฒนาการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง	โดยได้เพิ่มเป้าหมายระยะยาวด้านสวัสดิภาพสัตว์	การบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการจัดการบรรจุภัณฑ์	โดยมรีายละเอียด	ดงันี้

โครงกำร
น�ำร่อง

ประเทศ
ไทย

ต่ำง
ประเทศ

หมายเหตุ: 

 = 0%  = >0-25%       = >25-50%

 = >50-75%  = >75-100%

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น ขอบเขตของเป้ำประสงค์และผลกำรด�ำเนินงำนครอบคลุม
เฉพำะกิจกำรประเทศไทย

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -14



ภำยในปี 2563 ปกป้องควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของพื้นท่ีป่ำชำยเลนและ 
ป่ำต้นน�ำ้ในพื้นท่ียทุธศำสตร์ของประเทศ 
รวมถึงพื้นท่ีสีเขยีวในโรงงำนและฟำร์ม
ของบริษัท ครอบคลุมพื้นท่ี 9,000 ไร่

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ภำยในปี 2563 เกษตรกรและ 
ผู้ประกอบกำรรำยย่อย รวมถึง 
กลุ่มเปรำะบำง 50,000 รำย ได้รับ
กำรส่งเสริมอำชีพและคุณภำพชีวิต

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

ภำยในปี 2563 ถึงปี 2568 ลดปริมำณ
กำรใช ้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิต  
ร้อยละ 15 เทียบกับปีฐำน 2558

ภำยในปี 2563 ลดปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2  
ต่อหน่วยกำรผลิต ร้อยละ 15 เทียบกับ 
ปีฐำน 2558

ภำยในปี 2568 ลดปริมำณกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2  
ต่อหน่วยกำรผลิต ร้อยละ 25 เทียบกับ 
ปีฐำน 2558

ภำยในปี 2563 ลดปริมำณกำรดึงน�้ำ
มำใช้ต่อหน่วยกำรผลิต ร้อยละ 25 
เทียบกับปีฐำน 2558

ภำยในปี 2568 ลดปริมำณกำรดึงน�้ำ
มำใช้ต่อหน่วยกำรผลิต ร้อยละ 30 
เทียบกับปีฐำน 2558

ภำยในปี 2563 ลดปริมำณของเสียท่ี
ก�ำจัดโดยกำรฝังกลบและเผำต่อหน่วย
กำรผลติ ร้อยละ 30 เทยีบกับปีฐำน 2558

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

อยู่ใน
ระหว่ำง
กำรเก็บ
ข้อมูล

อยู่ใน
ระหว่ำง
กำรเก็บ
ข้อมูล

ภำยในปี 2568 ลดปริมำณของเสียที่
ก�ำจัดโดยกำรฝังกลบและเผำต่อหน่วย
กำรผลิต ร้อยละ 35 เทียบกับปีฐำน 
2558

ภำยในปี 2568 ส�ำหรับกิจกำร
ประเทศไทย และภำยในปี 2573 
ส�ำหรับกิจกำรต่ำงประเทศ

ร้อยละ 100 ของบรรจุภัณฑ์พลำสติก
ท่ีน�ำมำใช้จะต้องสำมำรถน�ำกลับมำ 
ใช้ซ�้ำ (Reusable) หรือน�ำมำใช้ใหม่ 
(Recyclable) หรือน�ำไปผลิตเป็น
สนิค้ำใหม่ได้ (Upcyclable) หรือสำมำรถ
ย่อยสลำยได้ (Compostable)

ภำยในปี 2568 ส�ำหรับกิจกำร
ประเทศไทย และภำยในปี 2573 
ส�ำหรับกิจกำรต่ำงประเทศ 

ยกเลิกกำรใช้บรรจุภัณฑ์พลำสติก 
ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือบรรจุภัณฑ์พลำสติกที่ไม่จ�ำเป็น

หมายเหตุ: 

 = 0%  = >0-25%       = >25-50%

 = >50-75%  = >75-100%

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น ขอบเขตของเป้ำประสงค์และผลกำรด�ำเนินงำนครอบคลุม
เฉพำะกิจกำรประเทศไทย
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[  2542  ][  2548  ]

[  2556  ]

[  2521  ] [  2530  ]

[  2554  ] [  2555  ]

[  2558  ] [  2559  ]

[  2560  ][  2561  ]

• เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	 
“บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)”

• ประกาศวิสัยทัศน์	“ครัวของโลก”	 
(Kitchen	of	the	World)

• เข้าร่วมประเมินและได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก	Dow	Jones	Sustainability	
Indices:	DJSI	โดย	RobecoSAM	และ	S&P	Dow	Jone	Indices	 
เป็นปีแรกและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

• ได้รบัคัดเลอืกให้อยูใ่นรายชื่อ	"หุน้ยั่งยนื"	โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
เป็นปีแรกและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	

• เข้าร่วมเป็นภาคี	UN	Global	Compact

• ประกาศกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

• ได้รับรางวัล	SET	Awards	ประเภทรางวัล 
บริษัทจดทะเบียน	ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน	โดย	CSR	Club	
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	โดยการสนับสนุน 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	 
และตลาดหลักทรัพย์	และสถาบันไทยพัฒน์

• ลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

• ได้รับการประเมินดีเด่นในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ 
โดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 
ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

• จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัด	ในนาม	 
“บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์	จ�ากัด”	 
เริ่มต้นธุรกิจอาหารสัตว์บกและการเลี้ยงสัตว์บก 
ในประเทศไทย

• น�าหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใต้ชื่อย่อ	
“CPF”

• กิจการประเทศเวียดนาม	 
ได้รับรางวัล	Top	100	
บริษัทยั่งยืน	จากสภาพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติ
เวียดนาม	(VBCSD)	

• ประกาศเป้าหมาย 
ด้านความยั่งยืน

• เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง	Global	Compact	Network	Thailand
• ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก	FTSE4Good	โดย	FTSE	Russell	เป็นปีแรกและต่อเนื่อง

มาจนถึงปัจจุบัน
• ได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับเหรียญทองแดง	ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร	ซ่ึงแสดงไว้ใน	

the	Sustainability	Yearbook	เป็นปีแรกและต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน

• แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ได้รับรางวัล	CSRI	Recognition	โดยสถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม	ภายใต้การด�าเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• จัดท�ารายงานความยั่งยืนฉบับแรกและต่อเนื่อง 
มาถึงปัจจุบัน

เส้นทางการพัฒนาสู่...ความยั่งยืน
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การสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทได้ผสานเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	 Sustainable	
Development	Goals	(SDGs)	เข้ากับการด�าเนินงานของบริษัท
ภายใต้กลยุทธ์ความรบัผิดชอบต่อสงัคมสูค่วามยั่งยนื	เพื่อสนับสนนุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	10	 เป้าหมาย	จาก	17	 เป้าหมาย 
ซ่ึงสอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัท	ในฐานะ
ผู้น�าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม	บริษัทน�าความรู้	ความสามารถ	
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไม่เพียงเพื่อพฒันาองค์กรเท่าน้ัน	
แต่ยงัร่วมส่งเสริมสงัคมให้เติบโตไปด้วยกนัโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั

นอกจากนี้	บริษัทยังได้ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางของข้อตกลง 
แห่งสหประชาชาติ	 (United	Nations	Global	Compact:	 
UN	Global	Compact)	ภายใต้หลักสากล	10	ประการ	ครอบคลุม	 
4	ประเด็นหลัก	ได้แก่	สิทธิมนุษยชน	มาตรฐานแรงงาน	สิ่งแวดล้อม	
และการต่อต้านการทุจริต	ตลอดจนเป็นหนึ่งใน	15	องค์กรสมาชิก
ผู้ร่วมก่อต้ัง	สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	
(Global	 Compact	Network	 Thailand:	 GCNT)	 เพ่ือ 
ร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การด�าเนินธุรกิจตามหลักการดังกล่าว

อาหารมั่นคง

เป้าประสงค์ที่ 

2.1,	2.2,	3.4,	17.17
รายละเอียดการ
ด�าเนินงานหน้า	52

สังคมพึ่งตน

เป้าประสงค์ที่ 

2.3,	2.4,	8.3,	8.7,	
14.4,	15.1,	17.17
รายละเอียดการ
ด�าเนินงานหน้า	64

ดินน�้าป่าคงอยู่

เป้าประสงค์ที่ 

6.3,	6.4,	12.2,	12.4,	
12.5,	13.2,	13.3,	
14.2,	14.5,	15.1,	
15.5,	17.17
รายละเอียดการ
ด�าเนินงานหน้า	84

การพัฒนา

และดูแล

บุคลากร

เป้าประสงค์ที่ 

8.5,	8.7,	8.8,	16.3
รายละเอียดการ
ด�าเนินงานหน้า	42

การก�ากับดูแล

กิจการ

สู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 

12.6,	16.7
รายละเอียดการ
ด�าเนินงานหน้า	34
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1.	 การก�ากับดูแลและจริยธรรม 
ในการด�าเนินธุรกิจ

4.	 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ 
ด้านแรงงาน

6.	 คุณภาพและความปลอดภัย
	 ของอาหาร
7.	 สุขภาพและโภชนาการ
8.	 การตลาดอย่างรับผิดชอบและ
	 ฉลากผลิตภัณฑ์
9.	 สวัสดิภาพสัตว์

12.	ความหลากหลายทางชีวภาพ
	 และระบบนิเวศ
13.	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
14.	การจัดการพลังงาน
15.	การจัดการของเสีย
16.	การจัดการน�้า
17.	การจัดการบรรจุภัณฑ์

2.	 การจัดการนวัตกรรม
3.	 การพัฒนาบุคลากร
5.	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

10.	การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
11.	การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

 ประเด็นที่มี
 นัยส�าคัญสูง

ขององค์กรและส�าคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก	สร้างผลกระทบทั่วทั้งองค์กร	
และ/หรือผลการด�าเนินงานถูกบริหาร
จัดการอย่างเร่งด่วน

 ประเด็นที่มี
 นัยส�าคัญปานกลาง

ขององค์กรและส�าคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียบางกลุ่ม	ผลการด�าเนินงานถูกวัด
และเปิดเผยในรายงานเท่าท่ีจ�าเป็น

11 16 13 15 3 14
12

9 8 7 10 4 1

6

517 2

สูง

สูงปาน
กลาง

ผลกระทบของซีพีเอฟ

คว
าม

ส�า
คัญ

ต่
อผ

ู้มีส
่วน

ได
้เสี

ย

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญประจ�าปี 2561

บริษัทพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร	
รวมท้ังความคดิเห็นและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีเพื่อประเมนิ
ประเด็นความยั่งยืนท่ีมีนัยส�าคัญและก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้อง
กับประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ	

ในปี	2561	มีประเด็นใหม่ที่ผู ้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจเพ่ิมขึ้น	 
3	ประเด็น	โดยเปรียบเทียบกับผลจากปี	2560	ได้แก่

1.	 การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์
2.	 สวัสดิภาพสัตว์
3.	 การจัดการบรรจุภัณฑ์

ท้ังน้ี	เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น	
บริษัทได้วางกรอบแนวทางบริหารจัดการท้ัง	3	ประเด็นดังกล่าว 
ไว้แล้ว	ดังรายละเอียดแสดงในหน้า	20,	26	และ	30	ตามล�าดับ

การก�ากับดูแลกิจการ

สู่ความยั่งยืน

อาหาร

มั่นคง

ดินน�้าป่า

คงอยู่

การพัฒนา

และดูแลบุคลากร

สังคม

พึ่งตน
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ขอบเขตผลกระทบของประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

ขอบเขตผลกระทบ

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

หัวข้อ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ กรอบของ GRI
อาหาร
สัตว์

การเลี้ยง
สัตว์ อาหาร ค้าปลีก

อื่นๆ เช่น
บริการ/ 

การลงทุน
คู่ค้า
ธุรกิจ

ลูกค้า 
และ 

ผู้บริโภค สังคม

ประเดน็ใหม่ 
ที่มีนัยส�าคัญสูง

• กำรตลำดอย่ำงรับผิดชอบ
และฉลำกผลิตภัณฑ์

• ฉลำกผลิตภัณฑ์และบริกำร
• สุขภำพและควำมปลอดภัย

ของผู้บริโภค
NA* NA 3 3 NA 3 3 3

• สวัสดิภำพสัตว์ • สวัสดิภำพสัตว์ 3 3 3 3 NA 3 3 NA

• กำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ • วัสดุ 3 3 3 3 NA 3 3 3

การก�ากับดูแลกิจการ 
สู่ความย่ังยืน

• กำรก�ำกับดูแลจริยธรรม 
ทำงธุรกิจ

• กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
3 3 3 3 3 3 3 3

• สิทธิมนุษยชนและ 
กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน

• กำรประเมินผลด้ำน 
สิทธิมนุษยชน

• กำรประเมินกำรบริหำร 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของคู่ค้ำ

3 3 3 3 3 3 3 3

การพัฒนา 
และดูแลบุคลากร

• กำรพัฒนำบุคลำกร • กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำ 3 3 3 3 3 NA NA NA

• กำรบริหำรจัดกำร
นวัตกรรม

• จ�ำนวนนวัตกรรม 
และนวัตกร** 3 3 3 3 3 3 3 3

• สิทธิมนุษยชนและ 
กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน

• กำรจ้ำงงำน
• ควำมหลำกหลำยและโอกำส

ท่ีเท่ำเทียมกัน
• กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและ

กระบวนกำรกำรร้องเรียน

3 3 3 3 3 3 NA NA

• อำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย

• อำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย 3 3 3 3 NA 3 NA NA

อาหารมั่นคง

• คุณภำพและ 
ควำมปลอดภัยของอำหำร

• สุขภำพและควำมปลอดภัย 
ของผู้บริโภค 3 3 3 3 3 3 3 3

• สุขภำพและโภชนำกำร • สขุภำพและอำหำรท่ีเข้ำถึงได้ 3 3 3 3 NA 3 3 3

สังคมพ่ึงตน

• กำรจัดหำอย่ำงรับผิดชอบ • กำรประเมินกำรบริหำร 
ด้ำนแรงงำนของคู่ค้ำ

• กำรประเมินกำรบริหำร 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของคู่ค้ำ

• กำรประเมินกำรบริหำร 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมของคู่ค้ำ

3 3 3 3 3 3 NA NA

• กำรพัฒนำ 
และสนันสนุนชุมชน

• ชุมชนในท้องถ่ิน
3 3 3 3 NA 3 NA 3

ดินน�้าป่าคงอยู่

• กำรจัดกำรพลังงำน • พลังงำน 3 3 3 3 NA 3 NA 3

• กำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศและ 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

• กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
3 3 3 3 3 3 NA 3

• กำรจัดกำรน�้ำ • น�้ำ 3 3 3 3 NA 3 NA 3

• กำรจดักำรของเสยี • น�้ำท้ิงและของเสีย 3 3 3 3 NA 3 NA 3

• ควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพและระบบนิเวศ

• ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
3 3 3 3 3 NA NA 3

หมายเหตุ: 

* NA = ไม่เกี่ยวข้อง 
** จ�ำนวนนวัตกรรมและนวัตกร คือ ตัวชี้วัดกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรมของบริษัท
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องค์การอนามยัโลกเปิดเผยว่า	กว่าร้อยละ	80	ของประชากรโลก 
ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรงั	(Non-Communicable	Diseases:	NCDs)	ขณะที่
ประเทศไทยพบประชากรท่ีเสียชีวิตจากกลุ่มโรค	NCDs	 
กว่า	300,000	คน	หรือร้อยละ	73	ของการเสียชีวิตของ
ประชากรท้ังประเทศในปี	2552	คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ	200,000	ล้านบาทต่อปี	และมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ในอนาคต1	ปัจจยัหลกัมาจากการใช้ชีวิตทีมี่พฤติกรรมเสีย่ง	
เช่น	ทานอาหารหวาน	มัน	เค็มเกนิไป	ขาดการออกก�าลงักาย	
เป็นต้น	ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีสามารถปรับเปลี่ยนได้	การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้บริโภค	นับเป็นการ
แสดงความรับผิดชอบอย่างหนึ่งขององค์กรต่อผู้บริโภค	
นอกจากน้ี	การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างชัดเจน	 
ก็นับเป็นการตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ส�าหรับผู้บริโภค 
ท่ีให้ความใส่ใจกับสุขภาพด้วย	

บริษัทให้ความส�าคญัอย่างยิ่งกบัการผลติอาหารท่ีมีคณุภาพ	
ปลอดภัย	เสริมสร้างสุขภาพ	และสุขอนามัยท่ีดีแก่ผู้บริโภค	
ควบคู่ไปกบัการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งผลติอาหาร	
ภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
ทีด่ขีึ้น2	นโยบายสขุโภชนาการ3	และนโยบายอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้อง4	

โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้		ในราคาท่ีเหมาะสม	ควบคู่
ไปกับการสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ

ท�าไมต้องท�าการตลาด 
อย่างรบัผดิชอบและมฉีลากผลิตภณัฑ์

สูตรผสมเพื่อการตลาด 
อย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์

การตลาดอย่างรับผิดชอบ
และฉลากผลิตภัณฑ์ 

ผลการด�าเนินงานปี 2561

ร้อยละ

30
ของผลิตภัณฑ์ใหม่

ร้อยละ

27
ของผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ใหม่	(New	Product
Development)	มุ่งเน้นสุขโภชนาการ

เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น

เป้าหมายปี 2563 ผลการด�าเนินงานปี 2561

1 อ้ำงอิงจำกกลุ่มโรค NCDs, ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ: https://www.thaihealth.or.th
2 ศึกษำหลักปฏิบัติในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพที่ดีขึ้น ได้ที่: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy
3 ศึกษำนโยบำยสุขโภชนำกำร ได้ที่: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy 
4 อำทิ นโยบำยจีเอ็มโอ: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขโภชนาการที่ดีขึ้น

แนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจบัุน	นอกจากให้ความส�าคัญกบัคณุภาพ
และรสชาติอาหารแล้ว	ยังเน้นเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ	เพื่อดูแล
สุขภาพ	ห่างไกลโรค	และมีชีวิตท่ียืนยาวอีกด้วย	บริษัทจึงมุ่งม่ัน
พัฒนาอาหารให้เหมาะสมกับสุขโภชนาการและความต้องการ 
สารอาหารของแต่ละวัยและสภาวะร่างกายท่ีแตกต่างกัน	ภายใต้	 
“หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น	 (CPF	
Healthier	Choice	Principles)5”	ด้วยการวิจยัและพัฒนาอาหาร

5 ศึกษำหลักปฏิบัติในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพที่ดีขึ้น ได้ที่: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy
6 อ้ำงอิงจำก องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations): https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2

ทุกเมนูด้วยความใส่ใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากศูนย์วิจัยและ
พฒันาอาหารซีพีเอฟ	(CPF	Food	Research	and	Development	
Center)	ให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ
ในการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ6	โดยมีเป้าหมายท่ีจะวางจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีขึ้นร้อยละ	30	ในปี	2563	เพื่อ
ร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพของประชากรโลก	

จุดเด�น

สร�างสมดุล
ครบคุณค�าโภชนาการ ไม�หวาน มัน เค็ม 

Low baddies, High goodies

ทางเลือกเพ�่อสุขภาพที่ดี
และส�วนประกอบจาก

วัตถุดิบธรรมชาติ

อร�อย
ควบคุมแคลอร�่
อิ�มท�องมีประโยชน�

เลี้ยงด�วยข�าวกล�อง หอม นุ�ม ฉ่ํา
ปลอดสาร ปลอดภัย ธรรมชาติ 100%
ไม�ใช�ยาปฏิช�วนะตลอดการเลี้ยงดู

19

338

7

33

รายได� (ล�านบาท)ผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพที่ดีข�้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2561 และมีแผนวางจ�าหน่ายในปี 2562

CP Delight:	อาทิ	อกไก่นุ่มรสโยเกิร์ตเลม่อน	วุ้นเส้นผัดไทยอกไก่

“อร่อยได้เต็มที่ แคลอรี่แค่เน้ีย”
โปรตีนสูง	ใยอาหารสูง	คอเลสเตอรอลต�่า

Benja Chicken: ผลิตภัณฑ์ไก่สดภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	U	Farm

“เลี้ยงด้วยข้าวกล้อง หอม นุ่ม ฉ�่า ปลอดสาร ปลอดภัย”

[ N

EW ISSUE ]1
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Smart Meal:	อาหารมังสวิรัติแช่แข็งพร้อมรับประทาน	 ท่ีใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
ในการปรงุ	ความเค็มจากดอกเกลอื	ความหวานจากน�า้ตาลมะพร้าว	และใช้น�า้มันมะพร้าว	
อาทิ	ข้าวน�้าตกมังสวิรัติ	ข้าวผัดฉ่ามังสวิรัติ

   

   

Smart Soup: ซุปเพื่อสุขภาพ	ผลิตจากวัตถุดิบท่ีคัดสรรอย่างดี	จากธรรมชาติ	100%	
ไม่ใส่วัตถุกันเสีย	ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์	สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งท่ีมาของ
วัตถุดิบได้	 ใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยสามารถรักษาสารอาหารไว้ได้	 
อีกท้ังง่ายต่อการรับประทาน	 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มีปัญหาด้าน 
การเคี้ยวกลืนอาหาร	เช่น	ผู้สูงอายุ	และผู้ป่วย

         

      

      

Smart Drink:	ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพและความงาม	มี	2	ประเภท	ได้แก่

• Smart Drink Beauty:	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	(Functional	Drink)	จากน�้าผลไม้	
อดุมด้วยวิตามนิหลากหลายชนิด	และผสมสารอาหารท่ีมปีระโยชน์ต่อร่างกาย	ไม่เติม
น�้าตาล	ประกอบด้วย		
-	 กลุ่ม	Anti-Aging:	มีคอลลาเจน	โคเอนไซม์	คิวเท็น	ผสมน�้าทับทิม	เพื่อคืนความ
อ่อนเยาว์ให้ผิวพรรณ

-	กลุ่ม	Detox:	 มีไฟเบอร์	สารสกัดจากส้มแขก	ผสมน�้าพรุน	 เพื่อช่วยกระตุ้น 
การขับถ่าย

-	กลุ่ม	Bright	&	Shine:	มีแอล-กลูต้าไธโอน	ผสมน�้ามิกซ์เบอร์รี่	เพื่อผิวกระจ่างใส
-	กลุ่ม	Eye	Care:	มีลูทีน	สารสกัดจากโกจิเบอร์ร่ี	ผสมน�้าแบล็กเคอแรนซ์	 เพื่อ
ดวงตาสวยใส

-	กลุ่ม	Block	and	Burn:	มีแอล-คาร์เนทีน	สารสกัดจากถั่วขาวและแอปเปิ้ล	ผสม
น�้าแอปเปิ้ลและกีว่ี	เพื่อหุ่นสวยกระชับ

-	กลุ่ม	Good	Night:	มีสารสกัดจากคาโมไมล์	และแอล-ธีอะนีน	ผสมน�้าองุ่นขาว	
เพื่อการหลับฝันดี

-	 กลุ่ม	Good	Day:	มีแอล-ธีอะนีน	วิตามินบี	1	6	12	ผสมสารสกัดจากชาเขียว	และ
น�า้รสองุ่นขาวจากน�า้องุ่นขาวเข้มข้น	เพื่อความสดชื่น	ผ่อนคลาย	บ�ารงุระบบประสาท
และสมอง

• Smart Drink Healthy:	เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ	(Healthy	Drink)	อุดมด้วย	โพลี-
แซคคาไรด์	 เบต้า-กลูแคน	ในเห็ดหิมะและเห็ดหูหนู	ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน	 
ท�าลายเซลล์แปลกปลอมท่ีท�าให้เกิดโรค	ลดอาการภูมิแพ้	 ลดอาการอักเสบ	 
ช่วยควบคุมระดับน�้าตาลและไขมัน

     

Smart Sauce:	เคร่ืองปรุงรส	ท่ีคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากธรรมชาติ	สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบได้	ไม่ใส่สี	ไม่ใส่ผงชูรส	และไม่ใส่วัตถุกันเสีย
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ฉลากผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความส�าคญักับการสื่อสารข้อมลูผลิตภณัฑ์และบริการที่ถูกต้อง	ชัดเจน	เพียงพอ	ต่อการประกอบการตดัสินใจเลือกซื้อของผูบ้ริโภค

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า	 	 	 	 ท้ังหมดแสดง 
ข้อมูลส่วนประกอบส�าคัญ	วิธีการใช้	การเก็บรักษา	และข้อมูล
โภชนาการ	(Nutrition	Information)	ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 
รวมถึงข้อมูลการใช้และทิ้งบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหารม้ือหลักประเภทจานเดียวซ่ึงต้องเก็บรักษาไว้ใน 
ตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจ�าหน่าย	ภายใต้เคร่ืองหมาย	
การค้า	 	 	 	และ	Smart	Meal	 ท้ังหมด	แสดงข้อมูลฉลาก
โภชนาการ	ค่าพลังงาน	น�้าตาล	 ไขมัน	และโซเดียม	แบบจีดีเอ	
(Guideline	Daily	Amounts:	GDA)

ข้อมูลส�ำหรับผู้แพ้อำหำร : มีถั่วเหลือง, แป้งสำลี และนม
แสดงข้อมูลส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มเติม	 
เช่น	ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ	หรือ	Allergen	Statement	
เครื่องหมายฮาลาล	(Halal)

สญัลกัษณ์โภชนาการ	“ทางเลอืกสขุภาพ” เป็นสญัลกัษณ์อย่างง่าย
ส�าหรบัผูบ้ริโภคในการเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณค่าโภชนาการ
ท่ีดกีว่า	ผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รบัการติดฉลากดังกล่าว	เช่น	ข้าวอบธญัพืชไก่
และซุปไก่ข้น

ส�าหรับ	"บรรจุภัณฑ์"	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบท	"การจัดการบรรจุภัณฑ์"
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กรณีศึกษา: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Research and Development Center)

ส�าหรับเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทั้งด้านงานวิจัยอาหารตามช่วงวัย	 
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารห่วงใยสุขภาพ	รวมถึงการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมอาหารทัว่โลก	โดยมีโรงงานต้นแบบเป็นพื้นท่ีในการทดลองผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย	เพื่อเพิ่มโอกาสในการตอบสนองตลาดได้อย่างแม่นย�าและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	โดยศนูย์วิจยั
และพัฒนาอาหารซีพีเอฟมีบุคลากรท่ีผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าด้วยกัน	เพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีรสชาติดี	และมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีเหมาะสม	รวมถึงมีกระบวนการผลิตและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน	อาทิ	 
ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร	ด้านวิศวกรรมศาสตร์	และด้านศลิปศาสตร์การครวั	รวมท้ังนกัออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์	จ�านวนกว่า	255	คน	เพ่ือร่วมยกระดับกระบวนการท�างานต้นแบบให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท	

บริษัทได้ก่อตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ
(CPF Food Research and Development Center)”
ขึ้น ณ อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บนพื้นที่ 10 ไร่ ด้วยงบลงทุน 1,300 ล้านบาท
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ส่วนหนึ่งของผลงานวิจัย: ซุปเพื่อสุขภาพ  Smart Soup

ด้วยวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบในสังคมปัจจุบัน	การคิดค้นผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
โภชนาการท่ีเหมาะสมกับร่างกายและพร้อมรับประทาน	จึงเป็นแนวคิดส�าคัญในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารห่วงใยสุขภาพในกลุ่ม	Smart	 โดยผลิตภัณฑ์ใหม่	 คือ	 ซุป 
พร้อมรบัประทาน	ภายใต้ตราสนิค้า	Smart	Soup	ถกูคดิค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของกลุม่เป้าหมายผูห่้วงใยสขุภาพ	รวมถงึผูท่ี้มีข้อจ�ากดัด้านการเคีย้วและกลนื	ซึ่งตอบโจทย์
ผู้สูงวัยและผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี	 โดยบริษัทได้ผสานความร่วมมือกับฝ่ายโภชนาการ	 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	น�าเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อ 
ภายใต้ความดันมาใช้	ท�าให้อาหารปลอดภัยจากเชื้อจลุนิทรีย์	และยงัคงคุณค่าทางโภชนาการ
ท่ีเพียงพอต่อร่างกาย	พร้อมแสดงฉลากโภชนาการเพื่อเป็นทางเลอืกสขุภาพให้แก่ผูบ้ริโภค	
โดย	Smart	Soup	น้ีสามารถจัดเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง	ไม่ต้องแช่เย็น	จึงช่วยลดภาระของ
บุคลากรทางการแพทย์ในการจดัเตรียมอาหารเหลวส�าหรบัผู้ป่วย	รวมถงึอ�านวยความสะดวก
ให้กับญาติผู้ป่วยในการจัดเตรียมอาหาร	 เพื่อร่วมส่งเสริมให้การรักษาผู้ป่วยได้ผลดี 
ท้ังทางร่างกายและจิตใจ

One Stop Services

CPF
BUSINESS
SOLUTION

[ ด�านผลิตอาหารโรงงานต�นแบบ ]

[ ด�านพัฒ
นาสินค�า ][ ด

�าน
ว�จั

ยอ
าห

าร 
]

ซุปเพ�่อสุขภาพ
Smart Soup

นอกจากนี้	อาคารยังมีการออกแบบท่ีโดดเด่นในด้านการประหยัด
พลังงาน	ด้วยการติดต้ัง	Solar	Rooftop	และ	Solar	Hot	Water	
เพื่อลดการใช้พลงังานในอาคารส�านักงานได้ถงึ	ร้อยละ	70	ซ่ึงช่วยลด
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนัน้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ	 จึงมีความพร้อมท่ี
ครอบคลุมในทุกมิติ	 ท้ังด้านธุรกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อ
รองรับวิทยาการด้านอาหารแห่งอนาคต	โดยเป็นท้ังศูนย์กลาง 
องค์ความรู	้และจดุรวมศนูย์การให้บริการลกูค้าท่ีครบครนั	(One	Stop	
Services)	และเพื่อมอบผลลัพธ์ทางสุขภาพและธุรกิจท่ีดีที่สุดแก	่
ลกูค้า	คู่ค้า	และผู้บริโภคในระดับสากล	(CPF	Business	Solutions)
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สวัสดิภาพสัตว์มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร	หากสัตว์ได้รับการดูแลสุขภาพ
และความเป็นอยู่ท่ีดี	ตลอดช่วงการเลี้ยงตามสิทธิท่ีสัตว ์
พึงได้รับ	ถือเป็นส่วนส�าคัญของการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
ให้กับผู้บริโภค	นอกจากน้ีในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	ประเด็น
เชื้อด้ือยาได้ถูกยกระดับเป็นวาระส�าคัญระดับโลก	(Global	
Agenda)	 เนื่องจากมีผู ้เสียชีวิตในแต่ละปีสูงถึงเกือบ 
หนึ่งล้านคน	 ซ่ึงประเมินว่าหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน	จ�านวนผู้เสียชีวิตอาจจะทวีสูงขึ้นอีก
หลายสิบเท่าหรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ
กว่า	100	ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	กระทั่งมีการคาดการณ์
ไว้ว่าโลกอาจจะก้าวเข้าสู่ยุค	Post	-	Antibiotic	Era	ที่คนจะ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรยีอีกครั้ง7

บริษัทตระหนักดีว่าสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีครอบคลุมการดูแล
ความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งร่างกายและจิตใจ	และเป็นปัจจัย
ส�าคัญท่ีส่งผลต่อความปลอดภัยทางอาหาร	บริษัทจึง 
มุ่งพัฒนาและยกระดับแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสัตว์ตามหลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)	และ
น�าระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม (Farm 
Biosecurity)	มาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม	รวมถึง 
มีคณะกรรมการด้านสวัสดิภาพสัตว ์เพื่อขับเคลื่อน	
"นโยบายและเป้าหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ระยะยาว8" 
และคณะกรรมการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านยาต้านจลุชีพ	
เพื่อสนับสนุน	"วิสยัทศัน์ระดบัโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชพี 
ในสัตว์9"

ท�าไมต้องค�านึงถึง
สวัสดิภาพสัตว์

ส่วนผสม
เพื่อสวัสดิภาพสัตว์

สวัสดิภาพสัตว์

ผลการด�าเนินงานปี 2561

ฟาร์มไก่ไข่ในประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ระบบการเลี้ยง

แบบปล่อยอิสระ
ในโรงเรือน

น�าร่องที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระบุรี	

และจะให้ผลผลิตคร้ังแรก 
ในเดือนมีนาคม	ปี	2562

ภายในปี	2563	
ร้อยละ	

100

พัฒนาไปสู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ
ในโรงเรือน	หรือ	Cage	Free

ฟาร์มไก่เน้ือในทุกประเทศ
จะมีเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์	

(Poultry	Welfare	Officer:	PWO)

ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้อง
มุ่งสู่ระบบการเลี้ยงแบบคอกขังรวม

เป้าหมาย ผลการด�าเนินงานปี 2561

7 อ้ำงอิงจำก Review on Antimicrobial, 2014: https://amr-review.org/
8 ศึกษำนโยบำยด้ำนสวัสดิภำพสัตว์ได้ที่: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy
9 ศึกษำวิสัยทัศน์ด้ำนกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพในสัตว์ ได้ท่ี: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy
10 ค�ำนวณจำก จ�ำนวนสุกรแม่พันธุ์ใช้งำนในฟำร์มที่เลี้ยงแบบคอกขังรวม เทียบกับจ�ำนวนสุกรแม่พันธุ์ใช้งำนทั้งหมด

ร้อยละ

7  10
ส�าหรับกิจการ
ต่างประเทศ

ภายในปี	2571
ร้อยละ

100
ส�าหรับกิจการ
ต่างประเทศ

ร้อยละ

63
ส�าหรับกิจการ
ต่างประเทศ

ร้อยละ

3310

ส�าหรับกิจการ
ประเทศไทย

ภายในปี	2568	
ร้อยละ

100
ส�าหรับกิจการ
ประเทศไทย

ร้อยละ

100
ส�าหรับกิจการ
ประเทศไทย
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มุ่งเน้นการเล้ียงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 

บริษัทให้ความส�าคัญกบัการเลีย้งดูสตัว์ท่ีสอดคล้องตามหลกัอสิระ	
5	ประการ	อันได้แก่	1.	ปราศจากความหิวและกระหาย	2.	ปราศจาก
ความไม่สะดวกสบาย	3.	ปราศจากความเจ็บปวด	บาดเจบ็	และ
โรคภัย	4.	มีอิสระที่จะแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติ	และ	
5.	ปราศจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน	เพื่อให้สัตว์ทุกชนิด
ท่ีเลี้ยงสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติในการด�ารงชีวิต
ภายในโรงเรือนแบบอิสระ	นอกจากน้ี	บริษัทยังได้พัฒนาโรงเรือน

เป็นการให้อสิระแม่พนัธ์ุท่ีอุม้ท้องในการเคลือ่นไหว	และมีปฏิสมัพนัธ์
กับสุกรตัวอื่นๆ	ท�าให้แม่สุกรรู้สึกผ่อนคลาย	ไม่เครียด	สามารถ
กินอาหาร	นอนพักผ่อน	และขับถ่ายได้อย่างอิสระ	รวมถึงสามารถ
แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มท่ี

เป็นการเปิดโอกาสให้แม่ไก่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ไก่ตัวอื่นๆ	ภายใน
โรงเรือนอย่างอิสระ	ท�าให้แม่ไก่รู้สึกผ่อนคลายและมีสุขภาพท่ีดี

สุกรเคี้ยวเชือก
ในปี	2555	บริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวา	พัฒนาการตรวจโรคในระบบทางเดินหายใจและระบบ
สบืพนัธ์ุในสกุร	(PRRS)11	โดยให้สกุรเคีย้วเชือกเพื่อเกบ็น�า้ลายสกุร	ทดแทนการเกบ็ตัวอย่างจากเลอืดสกุร	โดยยงัคง
ให้ผลการตรวจโรคที่ไม่แตกต่างกัน	ท้ังน้ีเพื่อลดความเจ็บปวดและทรมานต่อสุกร	(Freedom	from	Pain)	ต่อมา
ในปี	2561	ได้ร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พัฒนาการตรวจโรคอหิวาต์สุกรและ 
โรคพิษสุนัขบ้าเทียมจากน�้าลายสุกร	(CSF	and	AD)12	ท�าให้ปัจจุบัน	บริษัทได้ตรวจโรคจากน�้าลายสุกรไปแล้วกว่า	
13,000	ตัวอย่าง	ทดแทนการเจาะเลือดสุกรกว่า	30,000	ตัวอย่าง	

แยกคอกสุกรป่วยหรือบาดเจ็บในการเลี้ยงแบบคอกขังรวม
การเลี้ยงสุกรอุ้มท้องแบบคอกขังรวม	อาจพบการบาดเจ็บหรือป่วยของแม่สุกรบางตัวได้	โดยท่ัวไปจะแยกแม่สุกร
ไปรกัษาอกีคอกหน่ึง	ซ่ึงต้องมีพื้นท่ีว่างรองรบั	และเม่ือสกุรหายเป็นปกติ	หากจะน�าสกุรกลบัมายงัคอกเดิม	สกุรอาจจะ
กัดกันตามพฤติกรรมปกติของการรวมกลุ่มใหม่ของสุกร	อาจท�าให้สุกรบาดเจ็บซ�้าขึ้นได้	หรือในกรณีแยกสุกร 
บาดเจ็บหรือป่วยออกจากคอกช้า	สุกรตัวอื่นในกลุ่มก็อาจเข้ามารบกวนจนสุกรอาจเจ็บปวดและป่วยมากขึน้ได ้
เช่นกนั	ดังนั้น	เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ทรมานดังกล่าว	(Freedom	from	Disease,	Pain,	and	Injury)	บริษัทจึงได้ 
คิดวิธีจัดท�าคอกเล็กๆ	ไว้ในคอกขังรวมนั้น	เพื่อแยกสุกรที่ป่วยออกมารักษา	โดยที่สุกรตัวนั้นจะไม่ถูกสุกรอื่นในคอก
มองว่าเป็นสุกรตัวใหม่เม่ือกลับเข้าฝูง	และสุกรตัวดังกล่าวจะไม่ถูกรบกวนจนเกิดการบาดเจ็บหรือป่วยมากข้ึน

รางให้น�้าเป็ดเน้ือ
บริษัทมีการพัฒนานวัตกรรม	“รางให้น�้าเป็ดเนื้อ”	ท่ีสามารถให้เป็ดจุ่มหัวลงในรางน�้าได้โดยที่ตัวไม่เปียก	เพื่อให้เป็ด
สามารถแสดงพฤติกรรมการไซ้ขนตามธรรมชาติได้	สนับสนนุการมีอสิระท่ีจะแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติ	
(Freedom	to	Express	Normal	Behavior)

กรณีศึกษา: การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ 

การเล้ียงสุกรอุ้มท้องในคอกขังรวม การเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน

ส�าหรับเลี้ยงสุกรอุ้มท้องจากแบบคอกเดี่ยว	และไก่ไข่จากแบบ 
เลี้ยงในกรง	ตามท่ีนิยมในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอุ้มท้องและ
ไก่ไข่ท่ัวไป	ไปสูก่ารเลีย้งสกุรอุม้ท้องแบบคอกขงัรวม	(Sow	in	Group	
Gestation	Pen)	และการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน	
(Cage	Free)	โดยการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน	ได้เริ่ม
น�าร่องแล้วในประเทศไทย	และด�าเนินการแล้วร้อยละ	12	และ	50	
ของก�าลังการผลิต	ในประเทศไต้หวัน	และกัมพูชา	ตามล�าดับ

11 อ้ำงอิงจำก Detection Of Porcine Reproductive And Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) Antibodies In Oral Fluid Specimens Using A Commercial PRRSV Serum 
Antibody Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Kittawornrat, A., et al., J Vet Diagn Invest. 2012.

12 อ้ำงอิงจำก Effective Surveillance For Early Classical Swine Fever Virus Detection Will Utilize Both Virus And Antibody Detection Capabilities. Panyasing, Y., et al., 
Vet Microbiol. 2018.
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การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล (Responsible and Prudent Use of Antibiotics)

บริษัทยังมีความมุ่งม่ันในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ	โดยร่วมมือกับ
ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	และ
ภาควชิาจลุชีววิทยา		คณะสตัวแพทยศาสตร์		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	
เพื่อศึกษาเชื้อด้ือยาในฟาร์มสุกรของบริษัทต้ังแต่ปี	2559-2561	
จ�านวน	3	งานวิจัย	ดังนี้

• การศึกษายีนด้ือยา	(Antimicrobial	Resistance	Genes)	
ในฟาร์มสุกรท่ีมีรูปแบบการใช้ยาที่แตกต่างกัน

• การศึกษายีนด้ือยาโคลิสติน	(MCR-1)	ในฟาร์มสุกร		
• การศึกษาเชื้อดื้อยาจากแบคทีเรีย	โปรไบโอติก	(Probiotics)	

ทุกชนิดท่ีมีการใช้ในฟาร์มสุกร

นอกจากน้ี	บริษัทยังสนับสนุนให้มีการทดลองใช้สมุนไพรท้องถิ่น
ในการรักษาอาการป่วยของสุกร	เช่น	การใช้ใบทิ้งถ่อน14	 ซ่ึงเป็น
ภูมิปัญญาของชาวบ้านในชมุชนท่ีใช้รกัษาอาการท้องเสยีในลกูสกุร	
รวมถึงการใช้โปรไบโอติกหรือแบคทีเรียชนิดดีเพื่อช่วยลดปัญหา
ท้องเสียในสุกรด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินการลด	ละ	 เลิกการใช้ยาปฏิชีวนะ	 
มาอย่างต่อเน่ือง	ในปี	2561	สายธุรกิจผลิตไก่เนื้อครบวงจรมีนบุร	ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก	“การเลี้ยงไก่แบบไม่ใช้ยา
ปฏิชีวนะตลอดการผลิต	ต้ังแต่โรงฟักไก่เนื้อ	ฟาร์มไก่เน้ือ	จนถึง
โรงช�าแหละและแปรรูป	(Raised	Without	Antibiotics:	RWA)”	
จาก	NSF15	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่มีการน�าโปรไบโอติกและสารสกัดจาก
ธรรมชาติมาใช้ในการรักษาไก่ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย	ท�าให้ไม่มีการ
ใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดในฟาร์มไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตของบริษัทและของ
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

ส�าหรับธุรกิจเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งนั้น	ปัจจุบันการเพาะลูกกุ้ง
ไม่มีความจ�าเป็นต้องตัดก้านตาแม่กุ้ง	เพื่อเร่งการวางไข่	เน่ืองจาก
บริษัทน�านวตักรรมการใช้เทคโนโลยชีีวภาพมาใช้	ท�าให้แม่กุง้สร้างไข่
และวางไข่ได้ดีกว่าการตัดก้านตาแม่กุ้ง

ส�าหรับธุรกิจการเลี้ยงกุ้ง	 มีการน�าโปรไบโอติกมาใช้	ช่วยให้กุ้ง 
มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและปรับปรุงคุณภาพน�้าให้ดีขึ้น	จึงท�าให้ไม่มี
ความจ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

13 สุขภำพหนึ่งเดียว (One Health) เป็นวิธีกำรแก้ปัญหำสุขภำพแนวทำงใหม่ สนับสนุนโดยควำมร่วมมือระหว่ำง 3 องค์กรใหญ่ระหว่ำงประเทศที่ท�ำหน้ำที่ในกำรดูแลทำงด้ำนสุขภำพคนและสุขภำพ
สัตว์ ซึ่งประกอบด้วย The UN Food and Agriculture Organization (FAO), The World Organization for Animal Health (OIE) และ The World Health Organization (WHO)

14 ทิ้งถ่อน ชื่อสำมัญ White siris, Sit ชื่อวิทยำศำสตร์ Albizia procera (Roxb.) Benth จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยสีเสียด (MIMOSODEAE หรือ 
MIMOSACEAE) ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ เช่น พระยำฉัตรทัน, ถ่อน, เชอะบ้อง เป็นต้น

15 NSF (The Public Health and Safety Organization) คือ ผู้น�ำด้ำนกำรรับรองผลิตภัณฑ์ส�ำหรับควำมปลอดภัยของอำหำร จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ

วิกฤตเชื้อด้ือยา	(Antimicrobial	Resistance:	AMR)	ท่ีเกดิขึ้นท�าให้
นานาประเทศท่ัวโลกประกาศนโยบายระดับชาติทีจ่ะร่วมกนัจดัการกบั
ภัยคกุคามทีร้่ายแรงต่อสขุภาพของประชาชน	ภายใต้แนวคิด	“สขุภาพ
หน่ึงเดยีว หรือ One Health13”	เพื่อน�าไปสูก่ารมีสขุภาพท่ีดีแบบ
องค์รวม	ท้ังสขุภาพคน	สขุภาพสตัว์	และสขุภาพสิ่งแวดล้อม	

ภายใต้ความมุ่งม่ันน้ี	บริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการ
ใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์	ในปี	2560	มุ่งเน้นการผลิตอาหารท่ีมีความ
ปลอดภยั	มีคุณภาพ	และยดึหลกัความยั่งยนืด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างมีความรับผิดชอบและสมเหตุสมผล	(Responsible	and	
Prudent	Use	of	Antibiotics)	 เป็นหลักปฏิบัติหนึ่งเดียวทั้งใน
ฟาร์มเลีย้งสตัว์ของบริษัท	และฟาร์มในโครงการส่งเสริมการเลีย้งสตัว์
แก่เกษตรกร	(Contract	Farming)	โดย

• ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีผ่านการรับรองให้ใช้เฉพาะในคน
เท่านั้น	(Human-Only	Antibiotics)	

• ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีผ่านการรับรองให้ใช้ทั้งในคน 
และสตัว์	(Shared-Class	Antibiotics)	ท่ีส�าคัญทางการแพทย์
ของมนุษย์	 เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต	(Growth	
Promotor)

• ปราศจากการใช้ฮอร์โมน	เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต	
(Growth	Promotor)

ขณะเดียวกนั	การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปเพื่อการรกัษา	(Therapeutic	
Uses)	ส�าหรับด�ารงไว้ซ่ึงหลักสวัสดิภาพสัตว์	ภายใต้การควบคุม
ดูแลอย่างใกล้ชดิของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม	 (Veterinary	
Oversight)	 เท่านั้น	และยาทุกชนิดท่ีใช้จะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสขุ	และกรมปศสุตัว์	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประเทศไทยก่อน

ไม่เพียงเท่าน้ัน	บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนส�าหรับ
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรกัษาในธุรกจิการเลีย้งสกุรและไก่เนือ้	โดย
จะไม่เป็นยาทีอ่ยูใ่นกลุม่	“Highest	Priority	Critically	Important	
Antimicrobials:	HPCIAs”		ประเภทที่ผ่านการรับรองให้ใช้ในคน
เท่านัน้	(Human	Only	Antibiotics)	หรือประเภทท่ีผ่านการรบัรอง
ให้ใช้ท้ังในคนและสตัว์	(Shared-Class	Antibiotics)	ซ่ึงก�าหนดโดย
องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization:	WHO)	ตาม
ประกาศใน	Critically	Important	Antimicrobials	for	Human	
Medicine	ฉบับที่	5	นอกจากนี้	บริษัทได้ยกเลิกการใช้ยา	โคลิสติน	
(Colistin)	ในธุรกิจการเลี้ยงไก่เน้ือและสุกรมาต้ังแต่ปี	2558	และ	
2560	ตามล�าดับ	
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กรณีศึกษา: ไก่เบญจา

“ไก่เบญจา”	ผลิตภัณฑ์ไก่สดรายแรกของโลกที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้อง	เพราะบริษัท
เชื่อมั่นว่า	“ถ้าไก่กินดี ไก่จะสุขภาพดี” 

3	 จากสายพันธุ ์ ท่ีดีเยี่ยม	สุขภาพแข็งแรง	 ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม	 
(Non-GMO)	

3	 เลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์	 คือ	การเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน	
(Cage	Free)	ซ่ึงเป็นระบบฟาร์มป้องกนัโรคขนาดใหญ่	ท่ีมีการควบคุมอากาศ	
อุณหภูมิ	และอาหารตามช่วงอายุอย่างถูกสุขลักษณะ	รวมถึงด่ืมน�้าสะอาด
จากระบบกรองชนิดพิเศษและมีการตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ		

3	 ได้รับอาหารที่ดี	จากข้าวกล้องที่มีวิตามินบี	3	6	9	และกาบาสูง	ท�าให้ไก่ 
ท่ีเลี้ยงมีกล้ามเน้ือแข็งแรง	ส่งผลให้เน้ือไก่ท่ีได้	มีเน้ือและรสสัมผัสแตกต่าง
จากเน้ือไก่ท่ัวไป	คือ	มีความฉ�่ามากกว่าเน้ือไก่ทั่วไปร้อยละ	55	มีความนุ่ม	
ความหอม	และมีสีชมพ	ู	

ด้วยลักษณะการเลี้ยงอย่างพิถีพิถันน้ี	ส่งผลให้ไก่เบญจามีสุขภาพดี	แข็งแรง	 
โตตามวัย	ไม่เป็นโรค	และไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู	จนได้รับ
การรับรองจาก	NSF	ว่าปราศจากยาปฏิชีวนะ	100%	อันเป็นที่มาของวลีท่ีว่า	 
“ไก่เลี้ยงด้วยข้าวกล้อง หอม นุ่ม ฉ�่า ปลอดสาร ปลอดภัย”

ใช�ยาปฏิช�วนะเพ�่อการรักษาเท�านั�น ไม�มีการใช�ยาปฏิช�วนะ

เป�ดเน้ือ ไก�ไข� กุ�งสุกร ไก�เน้ือ

ไก�เบญจา

“การเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นั้น เป็นผลดีท้ังต่อสัตว์ 
ต่อธุรกิจ และต่อผู้บริโภค การประกาศให้ค�าม่ันสัญญาจากผู้ผลิตช้ันน�าของไทย
อย่างซีพีเอฟจะเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญส�าหรับการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ของประเทศ
และท่ัวโลก และจะเป็นก้าวส�าคัญของการขับเคลื่อนให้ทั่วโลกหันมาสร้างคุณภาพชีวิต

ท่ีดีแก่สัตว์ ช่วยยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค”

นำยสมศักด์ิ สุนทรนวภัทร 
หัวหน้ำฝ่ำยโครงกำรองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย
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ปัจจุบัน	บรรจุภัณฑ์ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในการด�ารงชีวิต
ของเราทุกคน	ในทุกวัน	บรรจุภัณฑ์กว่าพันล้านชิ้นถูกบรรจ	ุ
ขนส่ง	และน�ามาใช้งานเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค	
แต่ในขณะเดียวกนั	หากเราไม่สามารถน�าบรรจภุณัฑ์ดังกล่าว
กลบัมาใช้ประโยชน์อกีได้	ปัญหาขยะจากบรรจภัุณฑ์	โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงบรรจภัุณฑ์พลาสติกย่อมส่งผลกระทบต่อทรพัยากร 
ธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่าง
แน่นอน	ประมาณการกันว่า	ขยะจากพลาสติกส่งผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นเงินมูลค่ากว่า	40	พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	ต่อปี	และหากเรายังคงใช้บรรจุภัณฑ์อย่างฟุ่มเฟือย	
ภายในปี	2593	ปริมาณขยะพลาสติกในท้องทะเลรวมกัน
อาจมีน�า้หนักมากกว่าปลาทัง้หมดในท้องทะเล16			วิกฤตการณ์
ดังกล่าว	ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม
มนุษย์ในอนาคตอย่างแน่นอน	 ท้ังยังเป็นประเด็นส�าคัญ 
ท่ีคนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ

บริษัทมุ่งมั่นพฒันาการออกแบบและการจัดการบรรจภัุณฑ์
อย่างยั่งยนืบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular	
Economy)	ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	เพื่อใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ลดปัญหาขยะ 
จากบรรจุภัณฑ์	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้วัสดุท่ี 
ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายบรรจุภัณฑ์ 
ที่ยั่งยืน17 

ท�าไมต้อง 
จัดการบรรจุภัณฑ์

สูตรผสม
เพื่อการจัดการบรรจุภัณฑ์

การจัดการ
บรรจุภัณฑ์

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน 

บริษัทไม่หยดุน่ิงในการออกแบบและพฒันาบรรจภัุณฑ์อาหารอย่าง
ต่อเน่ือง	โดยค�านึงถึงการใช้งานตลอดอายุบรรจุภัณฑ์	ต้ังแต่การ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์	การปกป้องผลิตภัณฑ์ในระหว่าง 
การขนส่ง	การบริโภค	รวมท้ังการจดัการบรรจภัุณฑ์หลงัการบริโภค	
นอกจากน้ี	บริษัทยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุของ

อาหารให้ยาวนานขึ้น	 เพื่อช่วยลดปัญหาจากการสูญเสียอาหาร	 
ท่ีไม่ถูกบริโภค	(Food	Waste)	ได้อีกด้วย	 ซ่ึงเป็นการสนับสนุน	 
1	ใน	5	เร่ืองส�าคัญ	ภายใต้โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหาร 
ท่ียั่งยืนและสุขภาพที่ดี	(Food	Reform	for	Sustainability	and	
Health:	FReSH)

16 อ้ำงอิงจำก The New Plastics Economy: Rethinking The Future Of Plastics & Catalysing Action โดย Ellen MacArthur Foundation ปี 2559
17 ศึกษำนโยบำยบรรจุภัณฑ์ท่ียั่งยืน ได้ที่ https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy

ผลการด�าเนินงานปี 2561
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การออกแบบที่คํานึงถึงการใช�งานตลอดอายุบรรจุภัณฑ�

Ethic

• สดใหม�
• สะอาด
• ดึงดูดใจ

• เป�ดง�าย
• เป�ดและป�ดกลับได�
• ยืดอายุผลิตภัณฑ�

ภาพลักษณ�ผลิตภัณฑ�

ลักษณะการใช�งาน

Retailing

Transport

Consumption

Disposal

Emotion Function โครงการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ�ถุงไก�สด

ลดใช�กระดาษ ลดใช�พลาสติก ลดต�นทุน

• ใช�ถุงพลาสติกหลายชั�น
• ติดสติกเกอร�สําหรับ 
 ฉลากผลิตภัณฑ�

• ใช�พลาสติกเพ�ยงชั�นเดียว
• พ�มพ�ฉลากผลิตภัณฑ�
 ลงบนถุง
• ลดขนาดถุงให�เล็กลง
 ทําให�ขนาดกล�องกระดาษ
 สําหรับการขนส�งเล็กลง
• นํากลับไปใช�ใหม�ได� 100%

ก�อน หลัง

11% 43% 24%

ตัดด�วยเลเซอร�
ช�วยให�สามารถฉีกซองได�
เป�นเส�นตรงตลอดแนว

โครงการปรับบรรจุภัณฑ�ไข�ออมเล็ตเบอร�เกอร�ไก�นุ�ม

ลดใช�พลาสติก ลดต�นทุน

ก�อน หลัง

ถาดซอส ถาดเบอร�เกอร�

57% 6%

ถุงพลาสติกฟ�ล�ม

• คํานึงถึงการจัดการ
 หลังการบร�โภค
• ใช�วัสดุที่ช�วยลด
 ผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม
• ใช�วัสดุจากแหล�ง 
 ท่ีหมุนเว�ยนได�

ผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม

• ใช�วัสดุที่กําหนดไว� 
 ตามกฎหมายทั�งใน
 และต�างประเทศ
• รักษาอาหาร
 ให�มีคุณภาพ
 และปลอดภัย
• ใช�บรรจุภัณฑ�
 ได�อย�างปลอดภัย

ความปลอดภัยต�อผู�บร�โภค

ส่วนหน่ึงของโครงการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารท่ียั่งยืน
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ในปี	 2561	สัดส่วนประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ท้ังหมดโดยคิดจากมูลค่าการจัดซื้อ 
ประกอบด้วย	บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกร้อยละ	74	บรรจุภัณฑ์จากกระดาษร้อยละ	24	และ
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุอ่ืนๆ	ร้อยละ	2	 ท้ังน้ี	 เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ท่ียั่งยืน	บริษัทพยายามจัดหาบรรจุภัณฑ์
ท่ีมกีารน�าวสัดรุีไซเคิล	(Recycled	Material)	มาใช้ในบรรจภัุณฑ์ท่ีไม่มกีารสมัผสักบัอาหาร
โดยตรง	(Secondary	Packaging)18	หรือใช้ส�าหรับการขนส่ง	ได้แก่	กล่องกระดาษลูกฟูก	
โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลต้ังแต่ร้อยละ	70-100

บรรจุภัณฑ�ที่ใช�จําแนกตามชนิดของวัสดุ

พลาสติก

74%
กระดาษ

24%
อื่นๆ

2%

เป�าหมายระยะยาวด�านบรรจุภัณฑ�

ของบรรจุภัณฑ�พลาสติกที่นํามาใช�
จะต�องนํากลับมาใช�ซํ้า (Reusable)

นํามาใช�ใหม� (Recyclable)
นําไปผลิตเป�นสินค�าใหม�ได�

(Upcyclable)
หร�อสามารถย�อยสลายได�

(Compostable)

ภายในป�

2568
สําหรับกิจการประเทศไทย

ภายในป�

2573
สําหรับกิจการต�างประเทศ

100%

18 กฎหมำยในประเทศไทยยังไม่มีกำรรับรองกำรใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอำหำรโดยตรง (Primary Packaging) ซึ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่ำวต้องผลิต 
จำกวัสดุที่ยังไม่ผ่ำนกำรใช้มำก่อน (Virgin Material) เท่ำนั้น

โครงการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ในปี	2561	บริษัทก�าหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์	พร้อมติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกจากบรรจภัุณฑ์และความมุ่งม่ันในการใช้ทรพัยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายด้านการจัดการพลาสติก
ของประเทศไทยและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อท่ี	14	
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน		

เรามุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะพลาสติก
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อร่วมปกป้องมหาสมุทร

ให้คงอยู่อย่างย่ังยืน
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ธุรกิจอาหารสัตว์

BULK FEED TANK
ตั้งแต่ปี	2556	ในสายธุรกิจอาหารสัตว์บก	บริษัทได้น�าถังบรรจุอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า	
Bulk	Feed	Tank	มาใช้ทดแทนถุงบรรจุอาหารสัตว์พลาสติก	 โดยในปี	2561	 ในกิจการ
ประเทศไทยสามารถลดการใช้ถงุพลาสตกิได้ร้อยละ	62	คดิเป็นน�า้หนัก	9,600	ตัน	เทียบเท่ากบั
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า	30,000	ตัน	CO

2
e	ต่อปี	 โดยบริษัทได้ขยายผลไปยัง

กิจการต่างประเทศอีก	8	ประเทศ	ได้แก่	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	อินเดีย	
ตุรกี	และรัสเซีย	สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ร้อยละ	31	คิดเป็นน�้าหนัก	2,800	ตัน	 
เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า	6,600	ตัน	CO

2
e	ต่อปี

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

Q-PASS TANK
ต้ังแต่ปี	2549	จนถึงปัจจุบัน	ในสายธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น�้า	บริษัทได้น�าถัง	Q-Pass	Tank	 
มาใช้บรรจุลูกพันธุ์กุ ้งเพือ่ขนส่งไปยังลูกค้า	ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก	กว่าร้อยละ	99	 
ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้กว่า	130	ล้านใบ	คิดเป็นน�้าหนัก	1,700	ตัน	เทียบเท่ากับการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า	3,700	ตัน	CO

2
e	

ธุรกิจผลิตไก่เน้ือครบวงจร

การลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิต
ต้ังแต่ปี	2549	จนถึงปัจจุบัน	สายธุรกิจผลิตไก่เน้ือครบวงจรด�าเนินการใช้กระบะสเตนเลส	 
เพื่อขนย้ายผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตทดแทนการใช้ถุงพลาสติก	ลดการใช้ถุงพลาสติก
ในกระบวนการผลิตได้กว่า	93	ล้านใบ	 คิดเป็นน�้าหนัก	4,300	 ตัน	 เทียบเท่ากับการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า	29,000	ตัน	CO

2
e

ธุรกิจอาหาร

บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด	ขณะท่ียังคง
รักษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหาร
ตามหลกัโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย	ต้ังแต่ปี	2550	จนถงึปัจจบัุน	บริษัทลดการใช้พลาสติก
และกระดาษได้กว่า	1,190	ตัน	และ	1,650	ตัน	ตามล�าดับ	

นอกจากน้ี	บริษัทยังได้พัฒนาถาดพลาสติกชีวภาพ	 (Bioplastic)	จากวัสดุธรรมชาติ 
ท่ีหมนุเวียนได้	(Renewable	Resources)	ท่ีเรียกว่า	Polylactic	Acid	(PLA)	ซ่ึงย่อยสลายได้	
โดยน�ามาใช้กบัสนิค้ากลุม่หมูสดและไก่สดแช่เยน็	เป็นรายแรกของประเทศไทยต้ังแต่ปี	2558	ในปี	
2561	สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ถาดพลาสติก	PET	ได้กว่า	3.9	ล้านชิ้น	หรือกว่า	60	ตัน	เทียบ
เท่ากบัการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	132	ตัน	CO

2
e	ต่อปี	

ช่องทางจ�าหน่ายอาหาร

“ซ้ือของน้อย ไม่รับถุง”
ซีพีเฟรชมาร์ท	ร่วมสนับสนุนการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้แล้วท้ิง	ผ่านกิจกรรม	 
“ซือ้ของน้อย	ไม่รับถุง”	โดยทุกวันพุธ	ซีพีเฟรชมาร์ทจะงดให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า	เพื่อ
รณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วท้ิง	สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันแก้ไข
ปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบัน	คาดว่าจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้กว่า	5	ล้านชิ้นต่อป	ี
นอกจากน้ี	ซีพีเฟรชมาร์ท	ยังเปิดจุดรับบรรจุภัณฑ์	เพื่อน�าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมาแปรรูปเพ่ือ
หมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่	 โดยมีแผนน�าร่องแล้วกว่า	10	สาขา	ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -34



การก�ากับ
ดูแลกิจการ

สู่ความยั่งยืน



- การก�ากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน -

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คือ หัวใจส�ำคัญท่ีท�ำให้บริษัทประสบ
ควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืนและสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ำย บริษัทจึงขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนขององค์กร 
บนพ้ืนฐำนบรรษัทภิบำลทีดี่ ส่งเสริมจริยธรรมอนัดใีห้แก่พนักงำน 
ตำมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ  ค่านิยมพ้ืนฐานของซีพีเอฟ 
6 ประการ (CPF Way) และจริยธรรมส�าหรับพนักงาน (Code of 
Conduct)19 ซ่ึงก�ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรทบทวนและพัฒนำให้เป็น 
คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจ และน�ำไปสู่กำรเป็นกิจกำรที่มีควำมยั่งยืนในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจบนหลักธรรมำภิบำลที่ดี และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมถึงมีช่องทำงในกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสเมื่อพบเห็น
พฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมหรือขัดต่อจรรยำบรรณธุรกิจ โดยมี
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู ้มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีและเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่พนักงำนทุกคน รวมถึง
ติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง20

พื้นฐานการบริหารจัดการ 
องค์กรสู่ความยั่งยืน

ก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงรับผิดชอบ
ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

ด�ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและ 
ก�ำกับดูแลจริยธรรมส�ำหรับพนักงำน

บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ
และท�ำอย่ำงต่อเน่ือง

ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ

19 ศึกษำค่ำนิยมพื้นฐำน 6 ประกำร (CPF Way) และจริยธรรมส�ำหรับพนักงำน (Code of Conduct) ได้ที่: 
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy

20 ศึกษำรำยละเอยีดเก่ียวกับคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย ได้ท่ีรำยงำนประจ�ำปี 2561 ของบริษทั



การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน

บริษัทเข้าใจและเห็นถึงความสอดคล้องในการด�าเนินงานอย่าง- 
รับผิดชอบ	โดยค�านึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ
ในภาพรวม	อนัจะน�าไปสูก่ารเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยนืในอนาคต	
โดยในปี	2561	คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้แต่งต้ังกรรมการ
ท่ีเป็นผู้บริหาร	ในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ิมขึ้นอีก	1	ท่าน	รวมเป็นกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร	3	ท่าน	และเป็นกรรมการอิสระ	2	ท่าน	เพื่อร่วมท�าหน้าท่ี
ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองค์กร	 โดยรายงานผล 
การด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการบริหาร
อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายธุรกิจ	ท�าหน้าท่ี 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์ด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ	

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

การด�าเนนิธุรกจิด้วยความโปร่งใสเป็นพื้นฐานส�าคัญของการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน	สามารถสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย	
ความน่าเชื่อถือในการด�าเนินงานของบริษัท	และชื่อเสียงท่ีดีของ
องค์กรได้	บริษัทยดึม่ันในการแสดงจดุยนืท่ีชดัเจนด้วยการประกาศ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น21	ไปทั่วท้ังองค์กร	โดยแปลนโยบายฯ	
แล้ว	12	ภาษา	เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	ให้สอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม	นอกจากน้ันบริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	
(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	
Against	Corruption:	CAC)	

จากท่ีบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปท่ัวท้ังองค์กร	
ในปี	2561	บริษัทได้จดัอบรม	พร้อมกบัร่วมจดัท�าแผนการด�าเนินการ
สื่อสารและน�านโยบายฯ	ไปใช้จริง	โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความ
พร้อมในเรือ่งของการต่อต้านการทจุริตในกจิการต่างประเทศซ่ึงเริ่ม
ในประเทศมาเลเซียที่แรก	 ท้ังยังก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท	 
ผู้บริหาร	พนักงาน	และคนงานทุกคนทุกกลุ่มรับทราบและเข้าใจถึง
นโยบายและข้อปฏิบัติของการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น	
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	อาทิ	การสื่อสารภายในขององค์กร	 
การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน	จดหมายข่าวอิเลก็ทรอนิกส์	
(e-Newsletters)	แอปพลเิคชั่น	CPF-Connect	การฝึกอบรม
หลักสูตร	ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วย	“CPF	Way-
จริยธรรมส�าหรับพนักงาน-การต่อต้านคอร์รัปชั่น”	ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Learning)	 ซึง่พบว่า	คณะกรรมการบริษัท 
ทุกท่าน	พนักงาน	และคนงานทุกคน	ได้รับทราบนโยบายฯ	แล้ว 
ท่ัวท้ังองค์กร	 ท้ังน้ีมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นท่ีเป็นคณะกรรมการบริษัทครบทุกท่านแล้ว	และเป็น
พนักงานจ�านวนกว่า	15,000	คน	ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ	71	ของพนักงาน
ท้ังหมด	พร้อมทั้งบริษัทได้ท�าการสื่อสารนโยบายด้านการจัดหา
อย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ22	 ท่ีครอบคลุมการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย	ความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	และการต่อต้าน
การทุจริตแก่คู่ค้าธุรกิจแล้วกว่า	7,300	ราย	หรือคิดเป็นร้อยละ	84	
ของคู่ค้าในส่วนงานจัดซ้ือพัสดุกลางและจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต
อาหารสัตว์	 ต้ังแต่เร่ิมประกาศนโยบายฯ	โดยมีการปรับนโยบาย 
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี	2561	และมีแผนเร่ิมสื่อสาร
นโยบายฉบบัแก้ไขไปยงัคูค้่าธรุกจิในปี	2562	ท้ังยงัสนับสนุนให้คู่ค้า
ธุรกจิก�าหนดนโยบายดงักล่าวเป็นนโยบายประจ�าบริษัทด้วยเช่นกนั

CPF Way

สามประโยชน� สู�ความยั�งยืน
(ต�อประเทศ ประชาชน และบร�ษัท)

มีคุณธรรม ความซ�่อสัตย�
และรู�จักตอบแทนบุญคุณ

ทําเร�วและมีคุณภาพ

ทําเร�่องยากให�เป�นเร�่องง�าย

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

สร�างสรรค�สิ�งใหม�
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- [ ครัวของโลก...ที่ ย่ังยืน ] -

21 ศึกษำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ได้ที่: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy
22 ศึกษำนโยบำยด้ำนกำรจัดหำอย่ำงยั่งยืนฯ ได้ที่: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy



23 ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของบริษัทได้ที่รำยงำนประจ�ำปี 2561 
ของบริษัท

ช�องทางการร�องเร�ยนหร�อ
รับแจ�งเบาะแสหากพบเห็นพฤติกรรมไม�เหมาะสม

ทางจดหมาย
เลขท่ี 1/1 ซอยเยน็จ�ต 2 แยก 1
อาคารทรัพย�สมุทร 2 ชั�น 4
ถนนเย็นจ�ต แขวงทุ�งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210

ทางโทรศัพท�
0-2673-1105
0-2673-1092-3

ทางโทรสาร
0-2673-1090

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
(Email)
iaoffice@cpf.co.th

ทางเว�บไซต�
www.cpfworldwide.com/
th/contact/commitee

บุคคลภายนอก
หร�อบุคคลภายใน

หน�วยรับเร�่องร�องเร�ยน
หร�อรับแจ�งเบาะแส

คณะกรรมการตรวจสอบ
และสํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�ษัท

กระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยนหร�อ
การแจ�งเบาะแส หากพบเห็นพฤติกรรมไม�เหมาะสม

ในทางปฏิบัติ	บริษัทยังได้จัดช่องทางที่หลากหลาย	ส�าหรับเปิดรับ
ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหากพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือ
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร	
อนึ่ง	ทางบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธ
การกระท�าซ่ึงเข้าข่ายคอร์รัปชัน่หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้อง
กับบริษัทด้วย	 โดยสถิติในปี	2561	บริษัทได้รับแจ้งเบาะแสและ 
เร่ืองร้องเรียนผ่านกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้น	68	 เร่ือง	และเม่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นการทุจริต	3	เร่ือง	และเป็นการ
ไม่ปฏิบัตติามระเบียบปฏิบติังาน	หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม	7	เรื่อง	
ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมิได้มีนัยส�าคัญอันส่งผลกระทบต่อบริษัท 
ท้ังทางด้านชื่อเสียงหรือการเงิน	และบริษัทได้ลงโทษทางวินัยกับ 
ผู้กระท�าผิดอย่างเหมาะสมตามระเบียบของบริษัทแล้ว

การบริหารจัดการความเส่ียง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงทางธุรกิจ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	
และสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคต	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของ
องค์กร	โดยยึดกรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล	
COSO	เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อบริษัทท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว	ก�าหนดแนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง
โดยหน่วยงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในฐานะเจ ้าของ 
ความเสี่ยง	(Risk	Owner)	ติดตามและรายงานผลการประเมิน
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�าทุกปี	นอกจากน้ียงัมีการสือ่สารและสร้างความตระหนกัรู้
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	
เพื่อสร้างให้การบริหารความเสี่ยง	 เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร23

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -38



การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

การด�าเนินธุรกจิอย่างยั่งยนืจ�าเป็นจะต้องค�านึงถงึระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	ท้ังในเรื่องของความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
และสิง่แวดล้อม	ด้านแรงงาน	ด้านสวัสดิภาพสัตว์	ด้านคุณภาพ	
และด้านความยั่งยืนในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปด�าเนินกิจการ	ทั้งนี้	
บริษัทยดึม่ันในการพฒันาการด�าเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล
โดยสมัครใจ	(International	Voluntary	Standard)	ซ่ึงสูงกว่า
ข้อก�าหนดท่ีบังคับใช้ในระดับประเทศ24

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้วยเล็งเห็นถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน	อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการท�างานและการอยู่ร่วมกัน	
บริษัทจึงให้ความส�าคัญยิ่งกับการบริหารด้านสิทธิมนุษยชน	 
โดยด�าเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน25 ของบริษัท	ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสากล	ได้แก่	ข้อก�าหนดขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ	(International	Labour	Organization:	ILO)	
ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ	(UN	Global	Compact)	และแนวทาง
ของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	(UN	
Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	
UNGP)	นอกจากน้ัน	บริษัทยังให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนใน
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างย่ังยืน
และแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ26

ต้ังแต่ปี	2559	บรษัิทเริ่มกระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน	 (Human	Rights	Due	Diligence:	
HRDD)	ครอบคลุมทุกกลุ่ม	รวมถึงกลุ่มผู้เปราะบาง	(Vulnerable	
Group)	เช่น	ชนกลุ่มน้อยทางเชือ้ชาติและศาสนา	ผู้บกพร่องทาง
ร่างกาย	และเด็ก	 เป็นต้น	ครอบคลุมทุกสายธุรกิจในกิจการ
ประเทศไทย	ประกอบด้วยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้าน
สทิธิมนุษยชน	การบริหารจดัการความเสีย่ง	การติดตามและรายงาน
ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	รวมถึงการพัฒนาแนวทางการ
จัดการการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น	 เพื่อสามารถลดผลกระทบได้
อย่างทันการณ์

ประเด็นทางด้านสทิธิมนษุยชนทีส่�าคญั	(Salient	Human	Rights	
Issues)	ประกอบด้วย

• แรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทาน
• แรงงานต่างด้าวในห่วงโซ่อุปทาน
• สุขภาพ	ความปลอดภัย	และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 

และผู้รับเหมาในสถานประกอบการ

24 ศึกษำมำตรฐำนสำกลที่บริษัทน�ำมำประยุกต์ใช้ และ/หรือได้รับกำรรับรองเพิ่มเติมได้ที่: 
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/commitment/governance

25 ศึกษำนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชนได้ที่: https://www.cpfworldwide.com/th/
sustainability/policy

26 ศกึษำนโยบำยด้ำนกำรจดัหำอย่ำงยั่งยนืฯ ได้ที:่ https://www.cpfworldwide.com/
th/sustainability/policy

กระบวนการเฝ�าระวังในเร�่องสิทธิมนุษยชน
อย�างรอบด�าน (Human Rights Due Diligence)

ความมุ�งมั�น

ปลูกฝ�งในองค�กร

ประเมินผลกระทบ

การบูรณาการ

ติดตามประสิทธิผล

การสื่อสาร

มีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย

การเยียวยา
รับข�อร�องเร�ยน

39
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กับความยั่งยืน }
{ การก�ากับดูแลกิจการฯ }
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นาและดูแลบุคลากร }
{ อาหารมั่นคง }

{ สังคมพ
ึ่งตน }

{ ดินน�้าป่าคงอยู่ }
{ ภาคผนวก }

- [ ครัวของโลก...ที่ ย่ังยืน ] -



27 ศึกษำ Statement on Slavery and Human Trafficking ได้ท่ี: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy

ท้ังนี	้ในปี	2562	บริษัทมแีผนด�าเนนิการทบทวนและประเมินความเสีย่ง
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ	ซ่ึงเป็นการตรวจประเมินทุก	3	ปี	โดย
ผลการประเมินสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท	(https://
www.cpfworldwide.com/th/sustainability/commitment/
governance)

ในขณะเดียวกัน	การใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์เป็นประเด็น 
ท่ีทั่วโลกให้ความส�าคัญ	บริษัทจึงตระหนักอย่างยิ่งถึงบทบาทการ
มีส่วนร่วมในการบรรเทา	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ต้ังแต ่
ปี	2560	บริษัทได้ประกาศถ้อยแถลงการณ์เรื่องแรงงานทาส 
และการค้ามนุษย์	 (Statement	on	Slavery	and	Human	
Trafficking)27	อย่างต่อเนื่อง	เพ่ือแสดงจุดยืนของบริษัทในการ 
ต่อต้านการใช ้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ	 
โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากล	อาทิ	พระราชบัญญัติทาส 
สมัยใหม่	พ.ศ.	2558	แห่งสหราชอาณาจักร	(The	UK	Modern	
Slavery	Act	2015)	และนโยบายต่างๆ	ของบริษัท

ต้ังแต่ปี	2560	บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน	(Labour	Rights	Promotion	Network:	LPN)	 
จัดตั้ง	“ศูนย์ Labour Voices Hotlines by LPN”	ซ่ึงในปี	2561	
น้ี	เป็นการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	2	มีการประชาสัมพันธ์
ด้วยโปสเตอร์และใบปลิว	4	ภาษา	ได้แก่	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	
ภาษากัมพูชา	และภาษาพม่า	 เพ่ือให้พนักงานรับทราบช่องทาง 
การร้องเรียน	 โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ในภาษาพม่า	ภาษา
กัมพูชา	และภาษาไทย	อย่างละ	2	คู่สาย	ผ่านศูนย์ฯ	รวมถึงข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ	เพ่ือให้พนักงานทุกคนและทุกเชื้อชาติของบริษัท	
มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ร้องเรียน	หรือ 
ขอความช่วยเหลือผ่านองค์กรกลาง	 (Non-Governmental	
Organizations:	NGOs)	พร้อมกับจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู ้ด ้านสิทธิมนุษยชน	 กฎหมายแรงงานไทย	 สุขภาพ 
และความปลอดภยัในการท�างาน	กรณศีกึษาท่ีเคยเกดิขึ้น	การอบรม
เพื่อแนะน�าศูนย์	Labour	Voices	Hotlines	by	LPN	และช่องทาง 
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ค�าปรึกษา	เสนอแนะ	ร้องเรยีน	หรอื 
ขอความช่วยเหลอืในภาษาต่างๆ	แก่พนักงานจ�านวนท้ังสิ้น	1,063	คน	
จ�านวน	24	รุน่	รวมระยะเวลา	84	ชั่วโมง	หลงัจากจบการอบรมพบว่า	
พนักงานมีความตระหนักรู้และเข้าใจเร่ืองของสิทธิของแรงงาน
เพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	48	เป็นร้อยละ	89

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -40



การฝ�กอบรมให�ความรู�ด�านสิทธิมนุษยชนกับพนักงาน

สัญชาติไทย

330
คน

89

48

ก�อนอบรม หลังอบรม

คะเเนนเฉลี่ย

สัญชาติกัมพูชา

265
คน

สัญชาติพม�า

468
คน

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บร�ษัทร�วมกับ LPN สืบสวนเพ�่อแก�ป�ญหา
และเยียวยา เป�นกรณีเร�งด�วน

กรณีการละเมิดกฎหมายแรงงาน
บร�ษัทร�วมกับ LPN สืบสวนเพ�่อเเก�ป�ญหา
และเยียวยา ภายใน 2 สัปดาห�

กระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยนหร�อ
การแจ�งเบาะแส หากพบเห็นพฤติกรรมไม�เหมาะสม

บร�ษัทรายงานกรณี
ท่ีเกิดข�้นโดยไม�ระบุ
ช�่อผู�ที่มาร�องเร�ยน
พร�อมทั�งการแก�ไข

การป�องกัน
และการเยียวยา (ถ�ามี)

ให�พนักงานทราบ
โดยการสื่อสาร

ผ�านทางกระดานข�าว

พนักงานแนะนํา/
ร�องเร�ยน

LPN บันทึกสาย
ท่ีโทรเข�าทั�งหมด
และแยกประเภท
ของแต�ละกรณี

LPN รายงานผล
การดําเนินงานต�อบร�ษัท

ทุก 2 สัปดาห�

กรณีที่ไม�สอดคล�อง
กับด�านสิทธิมนุษยชน 

บร�ษทัจะดาํเนินการแก�ไข
ใน 4 สัปดาห�

ในปี	2561	บริษัทได้รับเร่ืองร้องเรียนจากศูนย์ฯ	จ�านวน	2	สาย	ซ่ึง
เป็นเรื่องเกีย่วกบัมารยาทในการอยูร่่วมกนัในสงัคมและการไม่ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบการท�างานของบริษัท	หลังได้รับรายงานจากศูนย์ฯ	
บริษัทได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขและชี้แจงให ้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบภายใน	2	สัปดาห์	ท้ัง	2	กรณี	นับเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนที่บริษัทยึดถือเป็นแนวทางเสมอมา
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{ ภาพ
รวม }

{ ซีพ
ีเอฟ

กับความยั่งยืน }
{ การก�ากับดูแลกิจการฯ }

{ การพ
ัฒ

นาและดูแลบุคลากร }
{ อาหารมั่นคง }

{ สังคมพ
ึ่งตน }

{ ดินน�้าป่าคงอยู่ }
{ ภาคผนวก }

- [ ครัวของโลก...ที่ ย่ังยืน ] -
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การพัฒนา
และดูแล
บุคลากร



- การพัฒนาและดูแลบุคลากร -

บุคลำกร คือรำกฐำนและหัวใจส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันและกำรเติบโตขององค์กรอย่ำงยั่งยืน บริษัทจึง 
ยดึม่ันในกำรสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ สนับสนุน
ให้พนักงำนพัฒนำองค์ควำมรู้และศักยภำพของตนเองอย่ำง
สม�ำ่เสมอ พร้อมท้ังกระตุน้ให้พนักงำนไม่หยดุน่ิงในกำรสร้ำงสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่ำงอิสระ บนพ้ืนฐำนกำรก�ำกับดูแลบุคลำกรอย่ำง
เหมำะสม ปฏิบัตต่ิอพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพื่อพฒันำ
องค์กรไปสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งผู้น�าและมืออาชีพ” รวมทั้ง
เป็น “บ้านแห่งความสุข” ให้กับพนักงำนทุกคน

ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันและ
ให้โอกำสในกำรท�ำงำน  
พร้อมกับเพิ่มศักยภำพบุคลำกร

วำงแผนทดแทนต�ำแหน่งส�ำคัญ
และรองรับกำรขยำยของธุรกิจ

บริหำรกำรสื่อสำรและควำมสัมพันธ์
กับพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง
เพื่อเป็นซีพีเอฟบ้ำนแห่งควำมสุข

พัฒนำศักยภำพและควำมก้ำวหน้ำ
ในอำชีพของบุคลำกร

ส่งเสริมบรรยำกำศกำรท�ำงำน
ท่ีกระตุ้นกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่
เพื่อองค์กรท่ีย่ังยืน

ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
อย่ำงสม�่ำเสมอ



สถานการณ์โลกในปัจจุบันผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	สืบเนื่อง 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ	 ท่ี 
เกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา	ท้ังยงัส่งผลให้อตัราการแข่งขนัในตลาด
เพ่ิมสงูขึ้น	องค์กรระดับใหญ่จึงจ�าเป็นต้องค�านึงถงึการสรรหา
ทรพัยากรบุคคลทีเ่หมาะสมต่อการด�าเนนิงาน	พฒันากลยทุธ์
การบริหารทรพัยากรบคุคล	และด�าเนินงานองค์กรให้สามารถ
ตอบสนองต่อภาคส่วนธรุกจิในยคุสมัยท่ีมีการเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา	เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง	รวมถึง
จูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน	ส่งเสริมให้
พนักงานเกิดการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมเติมองค์ความรู้
อย่างเต็มท่ี	นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท้าทายท่ีบริษัทต้องด�าเนิน
การอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง	เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจขององค์กรและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
พนักงานได้ในขณะเดียวกัน	

บริษัทเชื่อว่าองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนจะต้องต้ังอยู่บน
พื้นฐานของการท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข	เสมอภาค	
และพร ้อมรับมือกับแนวโน ้มการด�าเนินธุรกิจที่อาจ
เปลีย่นแปลงไปในอนาคต	บริษัทจึงมุง่ม่ันท่ีจะสร้างและรกัษา	
“คนเก่ง คนดี”	 ในองค์กร	สร้างบรรยากาศการท�างานท่ี
เคารพและยอมรบัในความแตกต่างระหว่างพนักงานทุกเพศ
ทุกวัย	พร้อมเสริมสร้างโอกาสในการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม	่
สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง	พร้อมท้ัง 
ส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพแก่พนักงานทุกสายงาน	 
ภายใต้วิสัยทัศน์	“สร้างคน เสริมธุรกิจ”	(People	Excel-
Business	Exceeds)	 บนพื้นฐานความปลอดภัยใน 
สภาพแวดล้อมการท�างานท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร	ภายในบ้าน 
ซีพีเอฟของพนักงานทุกคน

ท�าไมต้องพัฒนา
และดูแลบุคลากร

สูตรผสมเพื่อพัฒนา 
และดูแลบุคลากร

การพัฒนาและ
ดูแลบุคลากร

ผลการด�าเนินงานปี 2561

15
ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี

14
ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี

1,000
คน

846
คน

500
ผลงำน

211
ผลงำน

พัฒนานวัตกร
ตามแนวทาง	TRIZ28

จดสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร

ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
ของพนักงานท้ังหมด

เป้าหมายปี 2563 ผลการด�าเนินงานปี 2561
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- [ ครัวของโลก...ที่ ย่ังยืน ] -

{ การก�ากับดูแลกิจการฯ }

28 TRIZ คอื ทฤษฎกีำรแก้ปัญหำเชิงประดิษฐกรรม หรือ Theory of Inventive Problem Solving เป็นทฤษฎีจดักำรด้ำนควำมคิดท่ีก�ำลงัเป็นทีส่นใจอย่ำงกว้ำงขวำง พฒันำขึ้นโดย Genrich S. Altshuller



ส่งเสริมความเท่าเทียมและศักยภาพความเข้มแข็ง

บริษัทยึดถือและส่งเสริมให้เกิดความเคารพในการปฏิบัติงานร่วมกันของพนักงานทุกฝ่ายทั่วทั้งองค์กร	
ด้วยเล็งเห็นถึงการให้ความส�าคัญกับคุณค่าและศักด์ิศรีของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	บริษัท
มีนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชน	 เปิดโอกาสทางอาชพีให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ	
ท้ังในเรื่องของการจ้างงาน	การจ่ายค่าตอบแทน	การฝึกอบรม	การมอบหมายงาน	ความก้าวหน้าทาง
อาชีพ	สวัสดิการของพนักงาน	และการจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม	เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ
ให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน	อาทิ

• นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
• นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน
• นโยบายด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
• นโยบายการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
• นโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง29 

นอกจากน้ัน	บริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบกิจการ	(สปก.)	ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของพนักงานจากทุกระดับและทุกสายงาน		มีหน้าที่
เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการ	 ให้ค�าปรึกษา	 และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับ 
สภาพแวดล้อมการท�างาน	และสวัสดิการที่เป็นประโยชน์	โดยในปี	2561	คณะกรรมการสวัสดิการได้รับ
ข้อคดิเห็นและด�าเนินการพิจารณาในประเด็นต่างๆ	ดังกล่าวข้างต้นหลายกรณี30	เพื่อน�ามาใช้ปรบัปรงุองค์กร	
โดยมีพนักงานท่ีได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงแล้ว	 คิดเป็นร้อยละ	74	ของพนักงานท้ังหมด	 

เสริมพลังคนพิการ...สร้างโอกาสและความเสมอภาค

29 ศึกษำนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิทธิมนุษยชน ได้ที่: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy   
30 ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมของช่องทำง ตัวอย่ำงประเด็นกำรรับฟัง และกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นจำกพนักงำนได้ ในส่วนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย แสดงไว้ที่หน้ำ 105
31 จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งไม่รวมผู้รับเหมำที่อยู่ในก�ำกับดูแลของบริษัท (Full Time Equivalent) ส�ำหรับรำยละเอียดจ�ำนวนแรงงำนทั้งหมด แสดงไว้ที่หน้ำ 107

ในป� 2561 บร�ษัทจ�างงานคนพ�การ

สินค�าที่จําหน�าย ได�แก� อาหาร

ขนม และเคร�่องดื่ม เป�นต�น

งานด�านบัญช� งานด�านวางแผน

เช�น Demand Planning งานสุขศาสตร�ใน

โรงงาน หน�วยงานคลัง

เช�น คลังอาหารสําเร�จรูป

งานเกษตร เช�น ปลูกพ�ชผัก

เลี้ยงสัตว� งานทําความสะอาด

งานช�าง เช�น งานประปา งานไม� งานปูน

และงานซ�อม เป�นต�น

17%
การจัดให�สัมปทานจําหน�าย

สินค�าภายในบร�ษัท

26%
ลูกจ�างในสถาน

ประกอบการ

57%
ลูกจ�างเพ�่อทํางานให�ชุมชน

หร�อองค�กรสาธารณประโยชน�

757
คน

ทั�งหมด

72,319
คน31

52%

48%

จํานวนพนักงาน

พนักงาน
หญิง

พนักงาน
ชาย

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -46



ในป� 2561 บร�ษัทจ�างงานคนพ�การ

สินค�าที่จําหน�าย ได�แก� อาหาร

ขนม และเคร�่องดื่ม เป�นต�น

งานด�านบัญช� งานด�านวางแผน

เช�น Demand Planning งานสุขศาสตร�ใน

โรงงาน หน�วยงานคลัง

เช�น คลังอาหารสําเร�จรูป

งานเกษตร เช�น ปลูกพ�ชผัก

เลี้ยงสัตว� งานทําความสะอาด

งานช�าง เช�น งานประปา งานไม� งานปูน

และงานซ�อม เป�นต�น

17%
การจัดให�สัมปทานจําหน�าย

สินค�าภายในบร�ษัท

26%
ลูกจ�างในสถาน

ประกอบการ

57%
ลูกจ�างเพ�่อทํางานให�ชุมชน

หร�อองค�กรสาธารณประโยชน�

757
คน

ทั�งหมด

72,319
คน31

52%

48%

จํานวนพนักงาน

พนักงาน
หญิง

พนักงาน
ชาย

บริษัทส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของพนักงานท่ีเป็น 
ผู้พิการ	 โดยร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์	และส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด	(พมจ.)	ในจังหวัดต่างๆ	จัดอบรมความรู้เรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภยั	ในการท�างาน	สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
ผู้พิการ	ความรู้พ้ืนฐานด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน	
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการท่ีพึงได้	พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	และสร้างบ้าน
ท่ีมีความสุขอย่างเสมอภาคให้แก่พนักงานทุกคนในซีพีเอฟ

พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ

ทรัพยากรบุคคล	คือ	ก�าลังส�าคัญในการสร้างความได้เปรียบทาง
ธุรกิจและต่อยอดผลก�าไรทางธุรกิจให้แก่องค์กร	ด้วยวัฒนธรรม
ซีพีเอฟที่สนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัทจึงส่งเสริม
ให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับสายงานและพัฒนา
ศกัยภาพของพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม	โดยมีบริษัท	ซีพีเอฟ	
เทรนน่ิงเซ็นเตอร์	จ�ากัด	(CPF	Training	Center:	CPFTC)	ด�าเนิน
การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานท่ัวท้ังองค์กร	เพื่อสร้างทรัพยากร
บุคคลท่ี	“เก่งงาน เก่งคน เก่งธุรกิจ”		ด้วยการให้บริการที่ได้รับ
การรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ	ISO	9001:2015	ตามขอบเขต
การให้ค�าปรึกษาด้านพฒันาการบุคลากร	การออกแบบพฒันาและ
บริการด้านการฝึกอบรม	และระบบมาตรฐาน	ISO	29990:2010	
เป็นรายแรกในประเทศไทย	ซ่ึงเน้นควบคุมคุณภาพในการเรียนรู้
โดยเฉพาะ	และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เป็นปีท่ี	7	และ 
ปีที่	6	ตามล�าดับ	ท่ีได้รับการรับรองจากบริษัท	United	Registrar	
of	Systems	Ltd.	(URS)	ภายใต้	Accredited	Bodies	ของ	
United	Kingdom	Accreditation	Service	(UKAS)	สหราช
อาณาจักร	และยังเป็นองค์กรท่ีให้การรับรองหน่วยประเมินภาค
อุตสาหกรรมต่างๆ	อย่างกว้างขวางท่ัวโลก

ในปี	2561	บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน	ท้ังด้านทักษะการ
ท�างานและการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู ้ตลอดช่วงชีวิต 
การท�างาน	รวมทัง้หมด	7,462	หลักสูตรด้วยกัน	โดยแบ่งประเภท
ได้เป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้

• การอบรมขั้นพื้นฐานส�าหรบัพนกังาน	เช่น	หลกัสตูรธรรมาภิบาล
เบื้องต้น	หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	และ
หลักสูตร	5	อันตราย	อุบัติภัยใกล้ตัว	เป็นต้น	

• การให้ความรู ้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• การพัฒนาทักษะความรู้ในงานและอาชีพเพื่อเพ่ิมองค์ความรู้
ท่ีจ�าเป็นกับการปฏิบัติงานของพนักงาน

• การพัฒนาความรู้	 ทักษะ	รวมถึงภาวะความเป็นผู้น�าและการ
บริหารจัดการ	เพื่อให้ผู้น�าแต่ละระดับสามารถน�าตนเอง	น�าทีม	
น�าธุรกิจ	และน�าองค์กร	อย่างยั่งยืน

ร่วมพัฒนาผู้น�าในการศึกษาไทยและเยาวชนรุ่นใหม่
อย่างย่ังยืน

นอกจากการส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนเก่ง	คนดีในองค์กรแล้ว	
บริษัทยงัสนบัสนนุให้ผู้น�าของซีพีเอฟได้มีส่วนร่วมกบัชมุชนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วย

โครงการพัฒนาผู้น�าเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน "CONNEXT ED"

บริษัทร่วมสานต่อการพัฒนาการศกึษาพื้นฐานและพฒันาผู้น�าไทย
ในโครงการ	CONNEXT	ED	ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ	
เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาไทยต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	2	โดยในปี	2560	
บริษัทได้ด�าเนินการดูแลโรงเรียนในความรบัผดิชอบ	จ�านวน	195	แห่ง 
และในปี	2561	บริษัทดูแลโรงเรียน	35	แห่งต่อเนื่อง	เพื่อสานต่อ
กจิกรรมท่ีได้ด�าเนินการไปแล้ว	และได้รบัมอบหมายเพิ่มอกี	88	แห่ง	
รวมจ�านวนโรงเรียนที่อยู่ในความดูแล	ณ	ปี	2561	ทั้งสิ้น	123	แห่ง	
ผ่านการด�าเนินงานของอาสาสมัครผู้น�าทางการศึกษารุ ่นใหม	่
(School	Partner	หรือ	SP)	จ�านวน	57	คน	โดยบริษัทได้จดัท�าแผน 
การรองรับโครงการ	CONNEXT	ED	และได้ส่ง	SP	เข้าเก็บข้อมูล 
และหารือร่วมกับผู ้บริหารของแต่ละโรงเรียน	รวมทั้งได้จัดท�า 
แผนการเรียนการสอนและก�าหนดเป้าหมาย	เตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานจริงเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาไทยด้วย

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 

ซีพีเอฟเป็นหน่ึงในองค์กรภาคเอกชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา	
บริหารจัดการ	 และสนับสนุนสถานศึกษา	 2	 แห่ง	 ในจังหวัด
นครราชสีมา	ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการในโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา	(Partnership	School)	 ซึง่เปิดโอกาสให้ 
ภาคเอกชนส่งตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมกับภาครัฐในการบริหาร

พนักงานหญิง
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12
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จัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา	โดยจะน�าทักษะการบริหารจัดการจาก
ภาคธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่างๆ	ของโรงเรียน	ท้ังใน
ด้านวิชาการ	บุคลากร	และงบประมาณ	พฒันาการศกึษาให้สามารถ
สร้างบริการด้านการศกึษาท่ีมีคุณภาพสงู	เหมาะสมกบัความต้องการ
ของผู้เรียน	และบริบททางเศรษฐกจิสงัคมแต่ละพื้นที	่และยงัเป็นการ
ช่วยลดความเหลือ่มล�า้ด้านการศกึษาภายในประเทศซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2579

บริหาร Talent และการสืบทอดต�าแหน่ง

เพื่อรองรับการเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจในอนาคต	บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะรักษาและจูงใจให้พนักงานที่
มีความสามารถและศักยภาพโดดเด่นอยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน	
จึงด�าเนินการพฒันากรอบการบริหารบุคลากรเพื่อพฒันาศกัยภาพ
และทักษะ	ก�าหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาตนเองสู่การเติบโตในสายอาชีพ	โดยวางกรอบการบริหาร
บุคลากรทีม่ผีลงานและศกัยภาพโดดเด่น	(Talent	Management	
Framework)	 และกรอบการบริหารการสืบทอดต�าแหน่ง	
(Succession	Management	Framework)	เพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อการเติบโตและความต่อเน่ืองในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ท้ังน้ี	บริษัทสามารถระบุผู้สืบทอดต�าแหน่ง
งานท่ีส�าคัญได้ครบทุกต�าแหน่งแล้ว	และยังคงติดตามผลการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง		

บริษัทด�าเนินการประเมินและคัดเลือก	คนเก่ง	คนดี	หรือ	Talent	
ตามหลักเกณฑ์	ปี	2561	มี	คนเก่ง	คนดี	ใน	Talent	Pool	ถึง	 
120	คน	ซ่ึงพนักงานกลุม่นีไ้ด้รบัโอกาสจัดท�าแผนพฒันารายบุคคล	
หรือ	Individual	Development	Plan	(IDP)	และโอกาสเข้าร่วม
โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�า	โดยการเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ในหลักสูตรส�าหรับการพัฒนาผู้น�า	ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้น�า	 
หรือ	CPLI	ใน	หลักสูตร Future Leader Program (FLP)	และ	
หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)	เพื่อ
เตรียมความพร้อมและยกระดับความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ	
อนัสามารถเพิ่มโอกาสทางธรุกจิให้แก่บริษัทได้ในอนาคตและสามารถ
พัฒนากลุ่มคนเหล่านี้ให้เติบโตเป็นผู้น�าของซีพีเอฟต่อไปได้	อนึ่ง	
การพัฒนาดังกล่าวบริษัทไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์เพื่อองค์กรเท่าน้ัน	
แต่ยังคาดหวังให้ทักษะและความสามารถที่พนักงานได้รับจาก
โครงการเป็นประโยชน์แก่พนักงานในการเติบโตในสายอาชพีต่างๆ	
ในอนาคตด้วย	

คัดสรรคนเก�ง คนดี 
ขององค�กร

พฒันาคนเก�ง คนดี
ให�เติบโต

สร�างความผูกพัน
ให�คนเก�ง คนดี

กรอบการบร�หารบุคลากร
ท่ีมีผลงานและศักยภาพโดดเด�น

กรอบการบร�หารการสืบทอดตําแหน�ง 

ระบุตําแหน�ง
สําคัญ

คัดสรรคนเก�ง คนดี
ขององค�กร

ประเมินความพร�อม
และศักยภาพ

พ�จารณา
และรับรอง

กําหนดแผนพัฒนา
รายบุคคล

พัฒนาตามแผน
และติดตามผล

ภาพสถาบันพัฒนาผู้น�า โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์

จํานวนพนักงานที่เข�าร�วมหลักสูตร
Future Leader Program (FLP) ป� 2561

FLP 1 FLP 2 FLP 3 FLP 4

สายธุรกิจ
หลักทั�งหมด

สายงานบัญช�และ
สนับสนุนทั�งหมด

ต�างประเทศ
ทั�งหมด

คน

คน

คน

รวม
ทั�งสิ�น
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ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

เพราะนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจได	้
บริษัทจึงมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิด 
การคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ	ท้ังยังส่งเสริมบรรยากาศ 
ในองค์กรที่เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม	เช่น	จัดฝึกอบรมแนวคิด
การออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่	 (Business	Creativity	
Through	Design	Thinking)	เพื่อน�ามาต่อยอดความรูแ้ละความคิด
ในการสร้างนวัตกรรมได้	 เป็นต้น	รวมถึงสนับสนุนให้เกิดนวัตกร
ในทุกสายธุรกิจขององค์กร	 โดยมีส�านักนวัตกรรมของซีพีเอฟ	
เป็นผูค้อยให้ค�าปรึกษาและส่งเสริมให้พนักงานพฒันานวตักรรมใหม่	
จนสามารถน�านวตักรรมเหล่านัน้ไปจดเป็นสทิธิบัตรและอนสุทิธิบัตรได้	
โดยนวัตกรจะได้รับการพิจารณาผลตอบแทนจากการพัฒนา
นวัตกรรมเป็นประจ�าทุกปี	นอกจากน้ี	บริษัทยังจัดให้มีการประกวด
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม
ภายในองค์กรอีกด้วย	

ส่วนหนึ่งของผลจากการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม 
“Rapid Listeria Aptasensor” เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทเีรีย 
Listeria Monocytogenes (LM) 

• พัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย	LM	ได้อย่าง
รวดเร็ว	ลดระยะเวลาการตรวจแบบเดิมจาก	7-10	วัน	เป็น	5	
นาที-24	ชั่วโมง	ซ่ึงสามารถน�ามาใช้กบัการตรวจสอบแบคทีเรีย
ในอาหารแช่เยน็–แช่แข็งเพื่อส่งต่อผลติภัณฑ์อาหารท่ีมคีณุภาพ
และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

• ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัล	Special	Prize	(China	
Delegation)	 จากการประกวดงานวิจัยนานาชาติ	 45th	

International	Exhibition	of	 Inventions	of	Geneva	 
ณ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

มีพนักงานร่วมหลักสูตร
ส�าหรับพัฒนาผู้น�า LDP ถึง

387 คน

จํานวนพนักงานที่เข�าร�วมหลักสูตร
Future Leader Program (FLP) ป� 2561

FLP 1 FLP 2 FLP 3 FLP 4

สายธุรกิจ
หลักทั�งหมด

สายงานบัญช�และ
สนับสนุนทั�งหมด

ต�างประเทศ
ทั�งหมด

คน

คน

คน

รวม
ทั�งสิ�น

188
คน 84

24
80

41

9

0

15

8

40

12

5

21

12

2

23 จํานวนนวัตกรรมที่คิดค�นข�้น
ในป� 2557-2561 (จํานวนผลงาน)

2557

3,323
ผลงาน

2558

4,248
ผลงาน

2559

3,561
ผลงาน

2560

3,150
ผลงาน

2561

5,610
ผลงาน
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“ถือเป็นความโชคดีท่ีได้มีโอกาสอยู่ในองค์กร
ซึ่งเปิดกว้างให้บุคลากรทุกคนได้แสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางาน
ของตนเอง ท�าให้เราได้มีโอกาสช่วยขับเคลื่อนซีพีเอฟก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
มาตรฐานสากล ได้อยูท่่ามกลางบรรยากาศการท�างานท่ีมุง่ส่งเสริมบุคลากรให้คดิต่อยอด
สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงผลงานนวัตกรรมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันอย่างไม่หยุดน่ิง” 

คุณสุดำรัตน์ เล็ดลอด (คนกลำงจำกในรูป)
นักวิทยำศำสตร์จุลชีววิทยำ ของบริษัท

เจ้ำของผลงำน Rapid Listeria Aptasensor

32 ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมของช่องทำง ตัวอย่ำงประเด็นกำรรับฟัง และกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นจำกพนักงำนได้ ในส่วนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย แสดงไว้ท่ีหน้ำ 105
33 ศึกษำนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และพลังงำนได้ใน https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy

ส่ือสารเชื่อมสัมพันธ์พนักงาน

บริษัทให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายในองค์กร	
รวมถงึส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย32	นอกจากน้ี	ยงัเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์กรได้อย่างอสิระผ่านการท�าแบบส�ารวจ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี	 ท้ังน้ีบริษัทยังได้น�าความคิดเห็น 
ของพนักงานท้ังหมดไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและเสรมิสร้างบรรยากาศการท�างานให้ดี
ยิ่งขึ้น	น�ามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรในอนาคตต่อไป

ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เพราะบริษัทให้ความส�าคัญกับการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีและปลอดภัย	
และเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 
สิ่งแวดล้อม	และพลังงาน33	บริษัทจึงมีการทบทวนผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกปี	เพื่อ
ยกระดับการจดัการสถานการณ์ในภาวะฉกุเฉนิ	เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่
ท�างานให้เข้มงวดมากขึ้น	เตรียมความพร้อมในการป้องกันและตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินอย่าง
เคร่งครัด	เพ่ือสร้างความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสียต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง	

นอกเหนือจากการอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่บริษัทด�าเนินการ
เป็นประจ�าทุกปีแล้ว	 ในปี	 2561	บริษัทได้เพิ่มการฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	ภายใต้หลักสูตร	“5 อันตราย อุบัติภัยใกล้ตัว”	ให้แก่พนักงานครอบคลุม
ในทุกระดับ	เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน	5	อันตรายหลักของบริษัท	และสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเม่ือประสบเหตุอันตราย	รวมท้ังสามารถช่วยป้องกัน 
การสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นได้	นอกจากน้ี	บริษัทยังได้จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	อาทิ	โปสเตอร์	
แผ่นพับ	เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเพิ่มเติมและมุง่สร้างวฒันธรรมความปลอดภัยให้เกดิขึ้น
แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน	

2558 2559 2560 2561

ผลสํารวจความผูกพันต�อองค�กร
ของพนักงาน

23%

32%

62%

32%

71%

65%66%

61%

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน

ร�อยละของพนักงาน
ที่ตอบแบบสอบถาม

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -50



66%
ของพนักงานและคนงาน ผ่านการอบรมหลักสูตร 

5 อันตราย อุบัติภัยใกล้ตัว

34 ข้อมูลอัตรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำนและอัตรำกำรเจ็บป่วยโรคจำกกำรท�ำงำนได้รับกำรรับรองควำมถูกต้องโดยหน่วยงำนภำยนอกใน Assurance Statement แสดงไว้ที่หน้ำ 124-126

พร้อมกันน้ี	บริษัทยังได้จัดท�าแนวปฏิบัติการจัดต้ังทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	(Emergency	
Response	Team)	และอปุกรณ์	ก�าหนดรายละเอยีดการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
เพื่อจดัต้ังทมีตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ	คุณสมบัติ	บทบาทหน้าท่ี	การฝึกอบรมตามหลกัสตูรมาตรฐาน	
และการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ�าปี	ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านอปุกรณ์
ตอบโต้ท่ีเหมาะสม	เพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์และสามารถปฏิบัติงานในการตอบโต้
ภาวะฉกุเฉนิ	ครอบคลมุท้ัง	5	อนัตรายหลกัและสอดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้องได้	

จากความมุ่งม่ันในการวางมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ	อย่างต่อเน่ือง	 เพื่อลด
อุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานและเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ในปี	2561	
บริษัทจึงได้ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวภายในปี	2568	บริษัทจะสามารถลดอัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน	(Lost	Time	Injury	Frequency	Rate:	LTIFR)	 เป็น	0.12	รายต่อ	
200,000	ชั่วโมงการท�างานได้	และจากสถิติในปี	2561	พบว่าอัตราการบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงาน	ลดลงเป็น	0.31	รายต่อ	200,000	ชั่วโมงการท�างาน	หรือลดลงร้อยละ	14		
เทียบกับปี	2560	โดยบริษัทมีแนวโน้มที่จะรักษาอัตราการเจ็บป่วยโรคจากการท�างาน34	

ให้อยู่ท่ีระดับศูนย์ได้อย่างต่อเน่ืองอีกด้วย

5 อันตรายหลักของบร�ษัท
ประกอบด�วย

อัคคีภัย

ไฟฟ�า

ตกจากที่สูง

พ�้นที่อับอากาศ

สารเคมีอันตราย

อัตราการบาดเจ�บถึงขั�นหยุดงานของพนักงาน (รายต�อ 200,000 ชั�วโมงการทํางาน)

2558 0.25

2559 0.35

2560 0.36

2561 0.31

2568 0.12เป�าหมาย
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52 - [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -



ควำมมั่นคงทำงอำหำรนับเป็นควำมท้ำทำยที่ทุกประเทศก�ำลัง
เผชิญ ด้วยเหตุน้ีบริษัทในฐำนะผู้น�ำธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรม
และอำหำรครบวงจรจึงให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรมีส่วนร่วม
สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรอย่ำงต่อเน่ือง บริษัทจึงมีเป้ำหมำย
ในกำร "ยกระดบัคณุภาพและความปลอดภยัตลอดกระบวนการ" 
ควบคู ่ไปกับ "ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร" เพื่อช่วยบรรเทำ
ควำมเหลื่อมล�้ำ เสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดี โดยกำรพัฒนำอำหำร 
ท่ีมีคุณภำพ ปลอดภัย และเพียงพอ 

อาหาร
มั่นคง



วิจัยและ
พัฒนำ

บริหำรจัดกำร
ตำมมำตรฐำนสำกล

สื่อสำรข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริกำรท่ีถูกต้อง

ควบคุมและ
ประกันคุณภำพ

รับฟังเสียงสะท้อน
จำกลูกค้ำ

สนับสนุนองค์ควำมรู้และ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตอำหำรและ
กำรบริโภคอำหำรท่ีถูกสุขลักษณะ

สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
และร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ
องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ
ตลอดจนองค์กรอิสระ

ส่งเสริมทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ท้ังด้ำนกำรบันทึกข้อมูล กำรบัญชี
กำรตลำด และกำรรำยงำนผล

- ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย -

- ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร -



คุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของ
ความม่ันคงด้านอาหาร	อกีทั้งส่งผลต่อสขุภาพของผูบ้ริโภค	
ต่อการพัฒนาศกัยภาพของประเทศในทกุด้าน	รวมถงึความ
สนใจของผู้บรโิภคท่ัวโลกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ในเรื่องการ
ปนเป้ือนของจลุนิทรีย์	การตกค้างของสารเคมแีละยาปฏิชีวนะ	
ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจากการรับประทานอาหาร 
ไม่ถูกสุขลักษณะ	แนวโน้มดังกล่าวผลักดันให้บริษัทมุ่งมั่น
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีคุณภาพ	เปี่ยมคุณค่า
ทางโภชนาการ	รสชาติดี	ปลอดภัย	เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไป	
โดยให้ความส�าคญักบัการยกระดับการควบคุมและตรวจสอบ
คณุภาพความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร	(Food	Chain)	

การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของบริษัท
เร่ิมจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	น�าไปสู่การบริหาร
จดัการด้วยมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและได้รบัการรบัรอง
จากหน่วยงานอิสระ	(Third	Party)	รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
อัตโนมัติและหุ่นยนต์	ในการผลิตอาหารสัตว์	การเลี้ยงสัตว์
และการผลติอาหาร	อกีทั้งมีการควบคุมและประกนัคุณภาพ
ด้วยมาตรการเชิงรุกผ่านการประเมินความเสี่ยง	การตรวจ
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพ	ควบคู่ไปกับการมีมาตรการ
เชิงรบัด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลบั	มาตรการเรียกคนืสนิค้า	
การรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า	และจัดการข้อร้องเรียน	
นอกจากนัน้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกสินค้า 
ท่ีดีต่อสุขภาพและปลอดภัย	บริษัทมีการสื่อสารข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง	ชัดเจน	อย่างเหมาะสม	

จากการศกึษาพบว่า	เด็กทีป่ระสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
จะเรียนรู้ได้ช้ากว่าเด็กท่ีได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน	โดย
ในจ�านวนนี้	ส่วนใหญ่เป็นเด็กประถมซึง่อยู่ในวัยก�าลังเจริญ
เติบโตในกลุม่ของประเทศก�าลงัพฒันาถงึ	66	ล้านคน35	ดงันั้น	
การร่วมกนับรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
และเยาวชน	จึงถือเป็นวาระส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ให้ก้าวหน้าสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน

ด้วยบริษัทเห็นถึงความส�าคัญของการส่งเสริมการเข้าถึง
อาหารอย่างพอเพียงและยั่งยนืของชมุชน	โดยเฉพาะในกลุม่
เด็กและเยาวชน	จึงมีการน�าเอาองค์ความรูแ้ละความเชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตอาหารไปช่วยส่งเสริมทักษะและกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการท่ีถูกต้อง	ปลอดภัย	โดย
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

ยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัยตลอดกระบวนการ

ท�าไมอาหารต้องมั่นคง สูตรผสมเพื่ออาหารมั่นคง

35 อ้ำงอิงจำก World Food Program เว็บไซต์: https://www.wfp.org/stories/6-reasons-next-generation-needs-us-solve-hunger
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เส้นทางการพัฒนาเพื่ออาหารมั่นคง...ที่ย่ังยืน

[  2549  ]

[  2559  ]

[  2560  ]

[  2558  ]

[  2561  ]

• ริเร่ิมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้

• เป็นผู้น�าในการน�าเทคโนโลยีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ระบบปิด	
ควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยของน�้า	หรือ	EVAP	
(Evaporative	Cooling	System)	มาใช้เป็นรายแรก
ของไทย

• ริเร่ิมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
• น�าหลักสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง

ประเทศ	(World	Organization	for	Animal	Health:	OIE)	
และมาตรฐานหลักปฏิบัติและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป	
(อียู)	มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไก่เนื้อ

• ริเร่ิมการเลี้ยงกุ้งระบบปิดแบบน�้าหมุนเวยีน• ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและ 
ความปลอดภัย	พร้อมได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานอสิระ	
(Third	Party)	ในการผลิตอาหารสัตว์	การเลี้ยงสัตว์	 
และการผลิตอาหาร

• ริเริ่มระบบการเลี้ยงกุ้งแบบความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ	(Biosecurity)

• ริเริ่มระบบและวิธีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
แบบพัฒนา	ให้ผลผลิตสูง	2.5	ตันต่อไร่ต่อรุ่น

• ประกาศนโยบายสุขโภชนาการ

• ประกาศหลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

• เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพแช่แข็ง 
พร้อมทาน	ภายใต้แบรนด์	“Smart”

• เร่ิมน�าการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลซีพีเอฟ	 
(CPF	Digital	Traceability)	มาใช้ในสายธุรกิจไก่เนื้อ

• เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพแช่แข็งพร้อมทาน	 
ภายใต้แบรนด์	“CP	Balance”	และ	“CP	Delight”

• ริเริ่มโครงการซีพีเอฟ	อิ่ม	สุข	ปลูกอนาคต

• เริ่มวางจ�าหน่าย	"ไก่เบญจา"	ผลิตภัณฑ์ไก่สด 
รายแรกของโลก	ท่ีถูกเลี้ยงด้วยข้าวกล้อง

• เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ	 
(CPF	Food	Research	and	Development	Center)

• ประกาศนโยบายจีเอ็มโอ	ฉบับปรับปรุงใหม่
• น�าเทคโนโลยีในระบบดิจิทัล	มาใช้ในระบบซัพพลายเชน

ธุรกิจไก่เน้ือ	(Digital	Supply	Chain	Transformation)

[  2531  ] [  2532  ]

[  2534  ][  2539  ]

[  2545  ]
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ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ

การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ

อาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยมาจากการควบคุมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในระดับโลก
อย่างเคร่งครัด	

ไมม่ี
เหตุกำรณ์เรียกคืนสินค้ำ

ไมม่ี
เหตุกำรณ์เรียกคืนสินค้ำ

มำกกว่ำ

300,000
คน

236,300
คน

เด็กและเยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้ทักษะ
การผลิตอาหาร	และ/หรือการบริโภค
อย่างถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย

เหตุการณ์เรียกคืนสินค้าที่ส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณชน

เป้าหมายปี 2563 ผลการด�าเนินงานปี 2561

ผลการด�าเนินงานปี 2561

36 FAMI QS (Feed Additives and Pre-mixtures Quality System) เป็นมำตรฐำนเพื่อควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัยตลอดห่วงโซ่กำรผลติส�ำหรบัผูผ้ลติอำหำรสตัว์ ได้แก่ สขุภำพของสตัว์  
กำรผลิตอำหำรสัตว์ ส่วนผสม วัตถุดิบ และอื่นๆ

37 โรงงำนอำหำร ครอบคลมุตั้งแต่ กำรแปรรปูเน้ือสตัว์ขั้นพื้นฐำน กำรผลติสนิค้ำเน้ือสตัว์แปรรปูก่ึงปรงุสกุและปรงุสกุ และกำรผลิตผลติภัณฑ์อำหำรส�ำเร็จรปู หรือผลติภัณฑ์อำหำรพร้อมรบัประทำน

การรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ในปี 2561

ธุรกิจอาหารสัตว์

100%

• โรงงานอาหารสัตว์บก:	GMP,	HACCP	และ	ISO	9001
• โรงงานอาหารสัตว์น�้า:	GMP,	HACCP	
• โรงงานอาหารกุ้ง:	GMP,	HACCP	และ	BAP
• โรงงานส่วนผสมล่วงหน้า	(Pre-Mixed):	FAMI	QS36

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

• ฟาร์มสุกร	ไก่เน้ือ	ไก่ไข่	และเป็ด:	GAP
• ฟาร์มไก่และเป็ดส่งออก:	GAP	และ	Genesis	GAP
• ฟาร์มกุ้ง:	GAP/CoC	กรมประมง	
• ฟาร์มกุ้งส่งออก:	GAP/COC	กรมประมง	และ	BAP

ธุรกิจอาหาร

• โรงงานแปรรูปขั้นพื้นฐานไก่และเป็ดส่งออก:	Genesis	GAP
• โรงงานอาหาร37:	GMP	และ	HACCP
• โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น�้า	ไก่และเป็ดส่งออก:	BRC

90% • โรงงานอาหาร:	ISO	9001
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การควบคุมคุณภาพและการรับรอง โครงการมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard)

[  2539  ][  2560  ]

[  2557  ]

[  2560  ]

[  2561  ]

[  2562  ]

[  2563  ]

เร่ิมการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานสากล
ด้านความปลอดภัยอาหารขององค์กรมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ		(CODEX)	

ริเริ่มโครงการมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) 
ภายใต้ นโยบายคุณภาพ ซีพีเอฟ (CPF Quality Policy)38	โดย
ร่วมกบัสถาบันมาตรฐานองักฤษ	(British	Standards	Institution:	
BSI)	สร้างมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ	ความปลอดภัยอาหาร	
และการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน	ตลอดกระบวนการผลิตแบบ 
ครบวงจรของบริษัท	เพื่อให้เป็นระบบเดียวกนัท่ัวโลก	โดยบูรณาการ
การด�าเนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ	อันได้แก่	มาตรฐานด้าน
คุณภาพ	ความปลอดภัยอาหาร	และอาหารยั่งยืน	 ท่ีบริษัทได้รับ
การรับรอง	ดังนี้

• 	มาตรฐานสากล	เช่น	CODEX,	ISO	9001,	ISO	22000
• 	กฎระเบียบภายในและต่างประเทศ
• 	ข้อก�าหนดของลูกค้า	เช่น	BRC,	Genesis	GAP

มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	พร้อมส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ท่ีดีสู ่ผู ้บริโภคได้อย่าง
สม�่าเสมอ	รวมท้ังได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและได้รับการ
ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ประกาศใช้มาตรฐานอาหารซีพีเอฟน�าร่องในสายธุรกิจไก่เน้ือและ
เป็ด	โดยเริ่มน�าไปปฏิบติัใช้ในสายธรุกจิไก่เน้ือครบวงจร	ครอบคลมุ
ธุรกจิอาหารสตัว์	 ธุรกจิการเลีย้งสตัว์	 ธุรกจิอาหาร	และมกีารตรวจ
รบัรองจากหน่วยงานอสิระภายนอก	(Third	Party)	พร้อมขยายผล
ครอบคลุมทุกสายธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรและเป็ด	ภายในปี	2562	

ขยายผลไปยังกิจการต่างประเทศ

ริเริ่มพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลซีพีเอฟ (CPF 
Digital Traceability)	ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	จากแหล่งท่ีมาของ
วัตถุดิบ	การผลิตอาหารสัตว์	การเลี้ยงสัตว์	การผลิตอาหาร	 
ไปจนถึงการกระจายสินค้า	ตามนโยบายการตรวจสอบย้อนกลับ39	

ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจทิัลที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นรองรับ
ผลติภัณฑ์ของบริษัทโดยเฉพาะ	สามารถตรวจสอบย้อนกลบัประวตัิ
กระบวนการผลิตและการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าภายในเวลา 
อันรวดเร็ว	โดยเริ่มที่สายธุรกิจไก่เนื้อ

เริ่มน�าระบบ CPF Digital Traceability มาใช้ในสายธุรกิจไก่เน้ือ
ได้เป็นผลส�าเร็จ

•	 ประเทศไทย:	อยู่ระหว่างการสร้างต้นแบบระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับแบบดิจิทัลในสายธุรกิจสุกร	 เป็ด	กุ้ง	และอาหาร
ส�าเร็จรูป	และขยายผลต่อให้ครอบคลุมทุกสายธุรกิจ	

•	 ประเทศเวียดนาม:	น�าระบบตรวจสอบย้อนกลบัแบบดิจิทัล	มาใช้
ในสายธุรกิจไก่เนื้อได้เป็นผลส�าเร็จ	และอยู่ระหว่างการติดต้ัง
ระบบฯ	ในสายธุรกิจสุกร	ไก่ไข่	กุ้ง	ปลา	และอาหารส�าเร็จรูป

•	 ประเทศลาว	กัมพูชา	จีน	มาเลเซีย	และอินเดีย:	อยู่ระหว่างการ
ติดต้ังระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัล

ฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลตลอดห่วงโซ่คุณค่าไปยัง
•	 ทุกสายธุรกิจในประเทศไทย
•	 กิจการต่างประเทศ	8	ประเทศ	(ประเทศลาว	กัมพูชา	เวียดนาม 
	 ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	รัสเซีย	อินเดีย	และตุรกี)

38 ศึกษำนโยบำยคุณภำพซีพีเอฟ (CPF Quality Policy) ได้ที่:  
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy

39 ศึกษำนโยบำยกำรตรวจสอบย้อนกลับ ได้ที่:  
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy
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รับฟัง เรียนรู้ สู่เครือข่ายผู้บริโภค

เสียงสะท้อนจากลูกค้าและผู้บริโภคมีความส�าคัญต่อการสนับสนุนและผลักดันให้บริษัท
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของ 
ผู้บริโภค	บริษัทจงึสร้างช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบขึ้น	เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท	สอดคล้องตามนโยบายการ-
จดัการข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค	นโยบายการจดัการข้อร้องเรียนด้านการค้าและการส่งออก	
และนโยบายด้านการเรียกคืนผลิตภัณฑ์	ส�าหรับช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ของบริษัท	ได้แก่	
ศูนย์ผู้บริโภค	ซีพีเอฟ	(CPF	Consumer	Center)	การเข้ามาติดต่อท่ีบริษัทโดยตรง	อีเมล	
เว็บไซต์	และเครือข่ายสังคมออนไลน์	 เช่น	เฟสบุ๊ก	กระทู้ออนไลน์	 เป็นต้น	อนึ่ง	บริษัทมี 
เป้าหมายสงูสดุเพื่อลดการเรียกคนืสนิค้าอนัเนือ่งมาจากปัญหาคุณภาพและความปลอดภัย
ให้เป็น	0	(ศูนย์)	

ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ	ท�าหน้าท่ีให้บริการแบบครบวงจร	 ท้ังให้ข้อมูล	 รับเร่ืองร้องเรียน 
และบริการ	ตลอดจนรบัสั่งและจดัส่งผลติภัณฑ์ของบริษัท	โดยก�าหนดรปูแบบในการจัดการ
ข้อร้องเรียนไว้	3	ระดับเวลาตามความรุนแรงของปัญหา	ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟจะท�าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการส่งเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	รวมท้ัง
ติดตามผลการตรวจสอบจนกระท่ังปัญหาท่ีลกูค้าร้องเรียนได้รบัการแก้ไข	ส�าหรบัการร้องเรียน
ผ่านทางช่องทางอืน่ๆ	กจ็ะส่งต่อเรื่องร้องเรียนมายงัศนูย์ผู้บริโภคซีพีเอฟเพื่อด�าเนินการต่อไป

คุณภาพ
เช�น สี กลิ�น รส

 5

ความปลอดภัย
เช�น สิ�งแปลกปลอม 

 3

ว�กฤติ
เช�น ผู�บร�โภคเจ�บป�วย

24

การจัดการข�อร�องเร�ยน

ศูนย�ผู�บร�โภค ซ�พ�เอฟ

0 2800 8000
consumercenter@cpf.co.th

ภายใน วัน

ภายใน วัน

ภายใน ชั�วโมง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ติด	QR	Code	การตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลซีพีเอฟ
ของกิจการประเทศไทย	(ซ้าย)	และกิจการต่างประเทศ	(ขวา)
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กรณีศึกษา: การปฏิรูปซัพพลายเชนสู่บ๊ิกดาต้า ส�าหรับธุรกิจไก่เนื้อ (Digital Supply Chain Transformation) 

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นน�าของโลก	บริษัทเล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญและประโยชน์อันมหาศาลของระบบดิจิทัลท่ีสามารถช่วย
จัดการระบบการท�างาน	เพิ่มความถูกต้องของการจัดล�าดับงาน	
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลท้ังห่วงโซ่อปุทานแบบครบวงจรและบรูณาการ
การท�างานของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเข้าด้วยกนัได้	เช่น	ในสายธุรกจิ
ไก่เนื้อ	สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ฟาร์ม	การวางแผนการผลิต
การตลาดและการขาย	และลูกค้าเข้าด้วยกัน	เป็นต้น	โดยเน้นการ
จัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับ
แผนการบริหารงานส่วนกลาง	

เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนการขายและการผลิต 
(Sales and Operation Planning หรือ S&OP) ท�าให้

การบริหารซัพพลายเชนคล่องตัวขึ้น เพิ่มศักยภาพ
การด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ยกระดับการให้บริการ

ลูกค้า แก้ไขและจัดการปัญหาได้ทันท่วงที

ลดการสูญเสียอาหาร	ซ่ึงสามารถน�ามาใช้เพ่ิมมูลค่าทางการตลาด
ได้มากขึ้น	และสร้างจุดแข็งในการด�าเนินงานได้

ในปี 2561 บริษัทร่วมกับ บริษัท JDA ซอร์ฟแวร์ จ�ากัด
น�าเทคโนโลยีในระบบดิจิทัล (Digital Supply Chain
Transformation) เข้ามาปฏิรูประบบซัพพลายเชน

ในสายธุรกิจไก่เน้ือ

เพือ่ช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติอาหารทีมี่คณุภาพและปลอดภัย
สูง	ส�าหรับสง่มอบให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคตรงเวลา	อันเป็นหนึง่
ในกลยุทธ์หลักของบริษัท	โดยในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะขยายการ
ด�าเนนิการดังกล่าวไปยงักจิการต่างประเทศต่อไป	นับเป็นบริษทัแรก
ของประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจอาหาร	และบริษัทแรกในเอเชียของ
กลุ่มอาหารโปรตีนท่ีน�าเทคโนโลยีระบบดิจิทัลซัพพลายเชนนี้มาใช้
ในการปฏิบัติงาน

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -60



ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

การส�งเสร�มการเข�าถึงอาหารในเด็กและเยาวชน

ภาคเหนือ

135
โรงเร�ยน

2
โรงเร�ยน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

277
โรงเร�ยน

14
โรงเร�ยน

1
โรงเร�ยน

ภาคตะวันออก

41
โรงเร�ยน

15
โรงเร�ยน

2
โรงเร�ยน

ภาคใต�

90
โรงเร�ยน

13
โรงเร�ยน

1
โรงเร�ยน

ภาคตะวันตก

112
โรงเร�ยน

2
โรงเร�ยน

ภาคกลาง

63
โรงเร�ยน

32
โรงเร�ยน

5
โรงเร�ยน

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
ขยายโอกาสให้เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเข้าถึงแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง	เช่น	ไข่ไก	่
สร้างการเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไก่ไข่	การบริหารจัดการและน�าผลผลิตที่เหลือออก
จ�าหน่ายในชุมชนเพ่ือสร้างรายได้เป็นกองทุนหมุนเวียนแก่โรงเรียน	รวมถึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในชุมชน

โครงการ ซีพีเอฟ อ่ิม สุข ปลูกอนาคต 
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการอย่างเป็นระบบ	ต่อเนื่องต้ังแต่ปี	2558-2562	โดยก�าหนดเป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในการเข้าถึงอาหารของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน

โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ 
เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ	ปลอดภัย	ถูกหลักโภชนาการ	ส�าหรับเด็กและเยาวชน
ท่ัวประเทศ	ผ่านการเรียนรู้จากโรงงานอาหารของบริษัทท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย
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โครงการซีพีเอฟ	อิ่ม	สขุ	ปลกูอนาคต	โดยความร่วมมือกบัส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	และมูลนิธิ
เจริญโภคภัณฑ์พฒันาชีวิตชนบท	ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจดัการ
ผลผลิตและอาหารตามหลักโภชนาการ	เพื่อน�าไปสู่ภาวะโภชนาการ
สมวยัตามเกณฑ์ของนักเรียน	ได้ด�าเนินการส่งเสริมนกัเรียนประมาณ	

14,300	คน	ในปี	2561	น้ี	พร้อมสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้
ด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นโรงเรียน
ต้นแบบจ�านวน	6	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนบ้านใหม่ส�าโรง	โรงเรียน
บ้านคลองแขยง	โรงเรียนบ้านคลองยาง	(มูลบนอุปถัมภ์)	โรงเรียน
วัดบางปิดล่าง	(ราษฎร์สงเคราะห์)	ศูนย์ปัญจวิทยาคารโรงเรียน
บ้านวังใหญ่	และโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว	

“หลังเข้าร่วมโครงการฯ 
เด็กท่ีน่ีไม่มีภาวะทุพโภชนาการอีกเลย เราในฐานะครูก็รู้สึกดีใจ 
และอยากให้ความรูแ้ละสนับสนนุประสบการณ์ด้านอืน่ๆ แก่เดก็ๆ 
เพิ่มเติม เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ ฝึกฝนความรับผิดชอบ และมีอาชีพ
ตดิตวั เพราะความรูแ้ละทักษะเหล่านีไ้ม่สามารถสร้างได้ในวนัเดยีว 
แต่จ�าเป็นต้องปลูกฝังโดยใช้เวลานานกว่าจะเกิดผล ครูทุกคน
จึงอยากมีส่วนช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ มีอาชีพ และไปถึงฝั่ง” 

นำยนัฐพงศ์ เถำะสูงเนิน 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่ส�ำโรง 

กรณีศึกษา: บริษัท สร้างการดี (ไม่) จ�ากัด

โรงเรียนบ้านใหม่ส�าโรง	ต�าบลลาดบัวขาว	อ�าเภอสีคิ้ว	จังหวัด
นครราชสีมา	เข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ	อิ่ม	สุข	ปลูกอนาคต	ต้ังแต่
ปี	2557	และประสบความส�าเร็จในการลดจ�านวนนักเรียนท่ีมีปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการจากร้อยละ	7.6	 ในปี	2558	 เหลือร้อยละ	0	 
ในปี	2559

นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ส�าโรงได้ต่อยอดองค์ความรู้	 โดยก่อต้ัง
บริษัท	สร้างการดี	(ไม่)	จ�ากัด	ซ่ึงมี	2	บริษัทย่อย	คือ	บริษัทนักเรียน
หัวเห็ด	และบริษัทผักทิพย์ขึ้น	เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าของธุรกิจ	รู้จักเรียนรู้และฝึกฝนการท�างานร่วมกัน	และท�าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายด้วยตัวเอง	โรงเรียนจะน�าผลผลิตจากเห็ดและผัก
ท่ีนักเรียนและครูช่วยกันเพาะปลูกมาปรุงเป็นอาหารกลางวัน 
ในโรงเรียน	ผลผลิตท่ีเหลือบริษัทจะน�ามาแปรรูป	 เช่น	เห็ดหย็อง 
จากเห็ดนางฟ้า	เห็ดสมุนไพร	และแหนมเห็ด	เพื่อจ�าหน่ายในชุมชน	
ท�าให้เด็กๆ	 ได้เรียนรู ้	 ซึมซับประสบการณ์	และน�าความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตได	้ 
โดยร้อยละ	80	 เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรนครราชสีมา	 
หลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ส�วนหนึ่งของผลลัพธ�ของโครงการซ�พ�เอฟ อิ�ม สุข ปลูกอนาคต ณ โรงเร�ยนบ�านใหม�สําโรง

นวัตกรรม
โรงเร�อนเพาะเห็ดแบบโมบาย

นวัตกรรม
ชุดเพาะเห็ดสําเร�จรูป

แหล�งเร�ยนรู�
ด�วยระบบ QR Code

สนับสนุนองค�ความรู� โรงเร�ยนบ�านใหม�สําโรง ประโยชน�ที่ได�รับ

ลดรายจ�าย เพ��มรายได�
เป�นแหล�งเร�ยนรู�

เยาวชนท่ีมีพ�้นฐานอาช�พ

บร�ษัท นักเร�ยนหัวเห็ด

• เลี้ยงไก�ไข�
• เลี้ยงปลาในบ�อซ�เมนต�
• ปลูกไม�ผล (ปลูกกล�วย)
• ปลูกผักไฮโดรโปนิกส�

• ทําบัญช�รายรับ
 รายจ�าย ต�นทุน
• ตั�งกองทุนหมุนเว�ยน
• เพาะและแปรรูปเห็ด

• ผลิตก�อนเช�้อเห็ด
• ทําปุ�ยหมักช�วภาพ
• ทําปุ�ยหมักใบไม�
• ทําเกษตรเมือง

การดําเนินการ

บร�ษัท สร�างการดี (ไม�) จํากัด

ผลลัพธ�ที่เกิดข�้น

ขจัดป�ญหา
ภาวะทุพโภชนาการ

ได�มีแหล�ง
เร�ยนรู�

สร�างทักษะ
อาช�พแก�เยาวชน

บร�ษัท ผักทิพย�

ชุมชน

- [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -62



ส�วนหนึ่งของผลลัพธ�ของโครงการซ�พ�เอฟ อิ�ม สุข ปลูกอนาคต ณ โรงเร�ยนบ�านใหม�สําโรง

นวัตกรรม
โรงเร�อนเพาะเห็ดแบบโมบาย

นวัตกรรม
ชุดเพาะเห็ดสําเร�จรูป

แหล�งเร�ยนรู�
ด�วยระบบ QR Code

สนับสนุนองค�ความรู� โรงเร�ยนบ�านใหม�สําโรง ประโยชน�ที่ได�รับ

ลดรายจ�าย เพ��มรายได�
เป�นแหล�งเร�ยนรู�

เยาวชนท่ีมีพ�้นฐานอาช�พ

บร�ษัท นักเร�ยนหัวเห็ด

• เลี้ยงไก�ไข�
• เลี้ยงปลาในบ�อซ�เมนต�
• ปลูกไม�ผล (ปลูกกล�วย)
• ปลูกผักไฮโดรโปนิกส�

• ทําบัญช�รายรับ
 รายจ�าย ต�นทุน
• ตั�งกองทุนหมุนเว�ยน
• เพาะและแปรรูปเห็ด

• ผลิตก�อนเช�้อเห็ด
• ทําปุ�ยหมักช�วภาพ
• ทําปุ�ยหมักใบไม�
• ทําเกษตรเมือง

การดําเนินการ

บร�ษัท สร�างการดี (ไม�) จํากัด

ผลลัพธ�ที่เกิดข�้น

ขจัดป�ญหา
ภาวะทุพโภชนาการ

ได�มีแหล�ง
เร�ยนรู�

สร�างทักษะ
อาช�พแก�เยาวชน

บร�ษัท ผักทิพย�

ชุมชน
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{ อาหารมั่นคง }
{ สังคมพ

ึ่งตน }
{ ดินน�้าป่าคงอยู่ }

{ ภาคผนวก }

- [ ครัวของโลก...ที่ ย่ังยืน ] -

{ การก�ากับดูแลกิจการฯ }
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สังคม
พึ่งตน

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรมีส่วนร่วมจัดกำร
ประเด็นทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับควำมท้ำทำย
ด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรและควำมสมดุลด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสังคมแบบองค์รวม
บนพื้นฐำนของกำรมส่ีวนร่วม ทีส่นบัสนนุกำรเพิ่มพนูควำมรู้
และทักษะที่จ�ำเป็น ตลอดจนส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดี โดยมี
เป้ำหมำย “พฒันาคูค้่าธรุกจิให้เตบิโตไปด้วยกนั” พร้อมทั้ง
ค�ำนึงถึงกำร “ส่งเสริมคณุภาพชีวิตชุมชน” ให้เกิดกำรพฒันำ
องค์ควำมรู้ สร้ำงผลกระทบเชิงบวกให้กับเกษตรกรรำยย่อย
ท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
อันถือเป็นกุญแจส�ำคัญของภำคส่วนธุรกิจ



ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบ 
ผ่ำนนโยบำยกำรจัดหำอย่ำงยั่งยืน 
และแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้ำธุรกิจ

ประเมินควำมเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทำน
และส่งเสริมกำรประเมินตนเอง 
ด้ำนควำมยั่งยืนในคู่ค้ำธุรกิจหลัก

สนับสนุนควำมรู้ ทักษะ เทคโนโลยี  
และกำรด�ำเนินงำนอย่ำงรับผิดชอบ 
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำท่ียั่งยืน

พัฒนำกำรตรวจสอบย้อนกลับของ
แหล่งผลิตวัตถุดิบส�ำคัญพร้อมกับ
ตรวจประเมินคู่ค้ำธุรกิจหลัก

ร่วมมือกับคู่ค้ำธุรกิจ เกษตรกร 
ชำวประมง หน่วยงำนภำครัฐ และ
เครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ติดตำมผลตำมเป้ำหมำย 
และทบทวนกำรบริหำรจัดกำร 
เพื่อโอกำสในกำรพัฒนำต่อไป

ขีด: น�ำขีดควำมสำมำรถของบริษัทมำเป็น
เคร่ืองมือในกำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวก
และบรรเทำผลกระทบเชิงลบทำงสังคม

คิด: ร่วมแบ่งปันและพัฒนำแนวคิด
หรือนวัตกรรมในกำรด�ำเนินงำน
บนพื้นฐำนควำมรับผิดชอบ

ร่วม: ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำง
บริษัท พนักงำน และผู้เก่ียวข้อง

ข่าย: ผสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำย
เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ของกำรด�ำเนินงำนในระยะยำว

- พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน -

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน -



อัตราการเติบโตของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมี 
นัยส�าคัญ	ส่งผลให้ความต้องการอาหารเพิ่มสงูขึ้นเป็นทวีคณู	
สังคมจึงคาดหวังให้ผู้ประกอบการมีบทบาทในการพัฒนา
และกระตุ้นให้เกิดเทคโนโลยี	นวัตกรรม	การแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู	้เพื่อจดัหาทรพัยากรในภาคธุรกจิน�ามาผลติเป็น
สินค้า	โดยเฉพาะจากภาคการเกษตร	รวมทั้งเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรในองค์รวมได้		โดยการด�าเนินงานท้ังหมดต้อง
อยู่บนพืน้ฐานของการประกอบการอย่างรบัผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	

เพื่อพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์	
“ครัวของโลก”	บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการจัดหา
อย่างรบัผิดชอบตลอดห่วงโซ่อปุทาน	การสร้างการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยนืตลอดกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทและคูค้่า
ธุรกจิตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏบิตัิ
ส�าหรับคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ40	การสร้างการมีส่วนร่วม
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคู่ค้าธุรกิจ	ชุมชน	เกษตรกร	
องค์กรอิสระ	และภาครัฐ	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการท�าการเกษตรและส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการจัดหา
อย่างรับผิดชอบ	 ท้ังน้ีบริษัทด�าเนินงานโดยค�านึงถึงความ
เหมาะสมของสถานการณ์และสามารถปฏิบัติงานได้จริง	
สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน	

ความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากการว่างงาน	
ปัญหาความยากจน	ความเหลื่อมล�้าทางสังคม	ยังคงเป็น
ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต	และความ 
เป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเสมอ	ท้ังยังส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิและประเทศโดยรวมด้วย	ขณะเดยีวกัน	บริบทของ
สังคมและประเทศไทยก�าลังเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โดยสมบูรณ์	(Aged	Society)	ส่งผลให้ประชากรในวยัท�างาน
มีภาระท่ีต้องดูแลผู้สงูอายท่ีุก�าลงัเพิ่มจ�านวนขึ้น	ภารกจิหนึง่
ท่ีทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนา 
ร่วมกันได้น่ันก็คือ	การส่งเสริมความจ�าเป็นพื้นฐานด้าน
สุขภาพ	 ท่ีอยู ่อาศัย	ตลอดจนค่านิยมในการด�าเนินชีวิต 
ให้แก่คนในสังคม

บริษัทให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมอาชีพท่ีเอื้อต่อการ 
มีรายได้ทีส่ม�า่เสมอแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย	
ด้วยตระหนักว่าความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มีส่วนช่วย
เสริมสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีแก่ชุมชน	ช่วยสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิของประเทศ	และความม่ันคงทางอาหาร	บริษัท
จึงได้ริเริ่มโครงการ/กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและกลุ่มเปราะบางมาอย่างต่อเนื่อง	
ภายใต้กลยุทธ์	“4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+
(ข่าย)” ท่ีเน้นการน�าขีดความสามารถของบริษัทมาเป็น 
เครื่องมือในการสร้างผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบทางสงัคม	ควบคูไ่ปกบัการแบ่งปันและร่วมกนัพฒันา
แนวคิดหรือนวตักรรมในการด�าเนินงาน	บนพื้นฐานของการ
มีส่วนร่วมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง	ผสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด�าเนินงานในระยะยาว

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของชุมชน

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

ท�าไมสังคมต้องพึ่งตน สูตรผสมเพื่อสังคมพึ่งตน

40 ศึกษำนโยบำยกำรจัดหำอย่ำงยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้ำธุรกิจได้ที่: https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy  
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เส้นทางการพัฒนาเพื่อสังคมพึ่งตน...ที่ยั่งยืน

[  2518  ]

[  2554  ][  2555  ]

[  2558  ][  2559  ]

[  2520  ] [  2543  ]

[  2556  ] [  2557  ]

[  2560  ]

[  2561  ]

• ริเริ่มโครงการส่งเสริม 
การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 
รายย่อย (Contract Farming)

• ริเร่ิมโครงการซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย โดยกองทุน 
ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย

• ริเริ่มโครงการซีพีตู้เย็นชุมชน

• ริเริ่มร้านเป็ดย่างเจ้าสัว ก.ไก่อร่อย และ Star Coffee
• ริเริ่มโครงการตลาดน�าการผลิตผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
• เริ่มตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม

• ริเริ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบติดตามเรือฯ (Vessel 
Monitoring System: VMS)

• ริเริ่มโครงการซีพีตู ้เย็นเน้ือหมู
ชุมชน (CP Pork Shop)

• ร่วมจัดต้ังคณะพัฒนาระบบผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
ประมงไทย (TSFR)

• เข้าร่วมโครงการพัฒนาการประมงไทยสู ่ความยั่งยืน 
(Fishery Improvement Plan: FIP)

• ริเริ่มโครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย

• ริเร่ิมธุรกิจห้าดาว

• เริ่มใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด
• 100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักรับทราบนโยบายด้านการจัดหา

อย่างย่ังยืนฯ และประเมินตนเองด้านความยั่งยืน
• ส่งมอบนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ แก่คู่ค้าธุรกิจ 

ในประเทศเวียดนาม

• Feed Information Form (FIF) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ย้อนกลับอาหารกุ้ง

• เข้าร่วม Seafood Business for Ocean Stewardship 
(SeaBOS)

• ส่งมอบนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ แก่คู่ค้าธุรกิจ
• 100% ของปลาป่นท่ีจัดหาและใช้ในประเทศไทย มาจากแหล่งท่ีได้รับรอง
 มาตรฐาน IFFO RS
• ร่วมจัดต้ังศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง จังหวัดสงขลา (FLEC)
• ปรับปรุงสัญญา Contract Farming ตามแนวทาง UNIDROIT

• ประกาศนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ
• ริเร่ิมโครงการเกษตรกรพ่ึงตน ข้าวโพดย่ังยืน
• มีหน่ึงโรงงานอาหารสตัว์ของบริษัททีไ่ด้การรบัรองมาตรฐาน

ความยั่งยืน IFFO RS CoC เป็นแห่งแรกของไทย
• ร่วมจัดต้ัง Seafood Task Force    
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พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ

ด้วยธุรกิจของบริษัทมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย	ท�าให้มีการใช้
วัตถุดิบหลายประเภท	บริษัทจึงตระหนักถึงความจ�าเป็นในการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความซับซ้อนนี้อย่างเหมาะสมท่ีสุด
เพื่อส่งมอบผลติภัณฑ์อาหารทีมี่คณุภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	
ภายใต้นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�าหรับ 
คู ่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟต้ังแต่ต้นทาง	 โดยด�าเนินการคัดเลือก	 
ตรวจประเมิน	และพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน	

วัตถุดิบหลักทางการเกษตร 
จัดหาจากแหล่งผลิตท่ีรับผิดชอบและ

ตรวจสอบย้อนกลับได้

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย	 
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง	ได้รับการ 
ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ตรวจประเมินด้านความยั่งยืน
ของคู่ค้าธุรกิจหลักใน

•	วัตถุดิบหลัก:	กลุ่มวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารสัตว์
•	วัตถุดิบรอง:	กลุ่มเครื่องปรุง	และกลุ่มบรรจุภัณฑ์	

เป้าหมายปี 2563 ผลการด�าเนินงานปี 2561

ร้อยละ

53
ร้อยละ

100

ร้อยละ

72
ร้อยละ

100

40,150
รำย 

50,000
รำย 

ผลการด�าเนินงานปี 2561

การจัดหาวัตถุดิบอย�างรับผิดชอบ

Product & Service
ผลิตภัณฑ�และบร�การ

People
แรงงาน

Process
กระบวนการผลิต

Performance
การดําเนินงาน
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นโยบายดังกล่าวได้รบัการแปลเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่น 
รวม 10 ภาษา ซึ่งได้ส่งมอบนโยบายไปท่ีประเทศเวียดนามแล้ว 
และในปี 2562 มีแผนส่งมอบนโยบายไปยังประเทศจีน อินเดีย ลาว 
และกัมพูชา

ด้วยตระหนักถึงการด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงยึดมั่นในการคัดเลือก 
คู่ค้าธุรกิจใหม่และตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจท่ีมีนัยต่อความเสี่ยง 
ของธุรกิจ มูลค่าการซ้ือของบริษัท ความจ�าเป็นของวัตถุดิบ 
ต่อการผลิตสินค้า และคู่ค้าธุรกิจท่ีไม่สามารถทดแทนได้ โดยการ
ประเมินจะพิจารณาการจัดการด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน  
ซ่ึงด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี ท้ังนี้คู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบ
เพื่อผลติอาหารสตัว์รายใหม่ได้ผ่านการตรวจประเมนิเป็นทีเ่รียบร้อย
แล้ว และมีแผนขยายการตรวจประเมินไปยังคู่ค้าธุรกิจรายใหม ่
กลุ่มอื่นในปีต่อๆ ไป

โดยบริษัทยังคงด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสื่อสารนโยบาย 
ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ ทุกกลุ่ม เริ่มแรกบริษัทได้ด�าเนินงาน
บริหารจัดการกบักลุม่คู่ค้าธุรกจิหลกั 13 กลุม่ผลติภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่า
การจัดซ้ือรวมประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการจัดซ้ือท้ังหมด 
โดยแบ่งกลุ่มคู่ค้าธุรกิจหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัตถุดิบ
เพื่อผลิตอาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็น 
กลุ่มคู่ค้าวัตถุดิบท่ีมีความส�าคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารและถือเป็นหัวใจส�าคัญของธุรกิจ 

หลงัจากนั้นคู่ค้าธุรกจิทั้ง 3 กลุม่ของบริษัทจะต้องผ่านการประเมิน-
ตนเองด้านความย่ังยืนส�าหรบัคู่ค้าธุรกจิ (Supplier Sustainability 

Self-Assessment) เพื่อระบปุระเด็นความเสีย่งทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี (ESG) ของคูค้่าธุรกจิแต่ละกลุม่ 
จากนั้นจึงน�ามาประเมินเพื่อบริหารจัดการคู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเสี่ยง 
รวมท้ังให้ค�าแนะน�าในการแก้ไขประเด็นท่ีพบ ส�าหรับภาพรวม 
ในปี 2561 บริษัทรับทราบถึงประเด็นท่ีพบ ได้แก่ ประเด็นเรื่องการ
จ่ายผลตอบแทน การจดบันทึกชั่วโมงการท�างาน และความปลอดภัย
และอาชีวอนามยัในสถานประกอบการของคู่ค้าธุรกจิ รวมท้ังได้แจ้ง
ผู้ประกอบการ พร้อมให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงการด�าเนินงานให้
ถกูต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานการด�าเนนิงานของบริษัทแล้ว 
ท้ังนี้บริษัทได้ท�าการต่อยอดการด�าเนินงานร่วมกับคู ่ค้าธุรกิจ  
อนัน�ามาซ่ึงการวางแผนพฒันาการแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างกนั
อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้คู่ค้าธุรกิจสามารถเติบโตร่วมกันกับองค์กร
ได้อย่างยั่งยืน41 ต่อไป เช่น

• ความปลอดภัยอาหาร 
• การปฏิบัติด้านแรงงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
• การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
• การส่งเสริมการปฏิบัติและ/หรือการขอรับรองหลักเกณฑ์ 

วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารสัตว์ (Good Manufacturing 
Practice Plus (GMP+), Feed Certification Scheme) 

• ระบบวิเคราะห์อนัตรายและควบคุมจดุวิกฤต (Hazard  Analysis 
and Critical Control Point: HACCP) 

• มาตรฐานการผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน หรือ Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO)

• มาตรฐาน Global Standard for the Responsible Supply 
(IFFO RS) ส�าหรับคู่ค้าธุรกิจปลาป่น

Online Supplier Sustainability Self-Assessment

41	 ศึกษา	“CPF	Supply	Chain	ESG	Management	Approach”	ได้ที่:	https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/social/partnership	/supplychain_esgapproach.pdf

ระบบการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนส�าหรับคู ่ค ้าธุรกิจ
ในรูปแบบออนไลน์ (Online Supplier Sustainability 
Self-Assessment) ใช ้ เป ็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคู ่ค ้า
ธุรกิจรายใหม่ ริเริ่มในปี 2560 กับคู่ค้าธุรกิจกลุ่มวัตถุดิบหลัก
และมีแผนขยายไปยังกลุ่มคู่ค้าธุรกิจอีก 12 กลุ่ม เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ
กระบวนการจัดซ้ือของบริษัท
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บริษัทได้ด�าเนินการส่งมอบและสื่อสารนโยบายด้านการจัดหา 
อย่างยั่งยืนฯ	ในประเทศเวียดนามต้ังแต่ปี	2560	และในปี	2561	
เริ่มด�าเนินการตรวจประเมินคูค้่าธุรกจิหลกัในกลุม่วตัถดิุบเพื่อผลติ
อาหารสตัว์	กลุม่เครื่องปรงุ	และกลุม่บรรจภัุณฑ์ในประเทศเวียดนาม
แล้วประมาณร้อยละ	20	โดยมแีผนตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน
ปี	2563	

การพัฒนาเพื่อเติบโตร่วมกัน ในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว	บริษัทจึงจัดงาน	CPF	Supply	
Chain	Sustainability	Focus	Group	ประจ�าปี	 เพื่อสื่อสาร
ประเด็นความยั่งยนืท่ีส�าคญัจากผลการตรวจประเมินแก่คูค้่าธุรกจิ
และแลกเปลีย่นมุมมองความคดิเห็นระหว่างกนั	และ	CPF	Capacity	
Building	for	Partnership	ประจ�าปี	เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู ้
ถึงประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนและพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต	โดยในปี	2561	บริษัทได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดงาน
อบรมสัมมนา	ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมาย	
การเพิ่มความปลอดภัยในการท�างาน	ขณะเดียวกนั	ยงัช่วยยกระดับ
การคุ้มครองแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วย

ผลการดําเนินงานป� 2561คู�ค�าธุรกิจหลัก

วัตถุดิบหลัก
(Critical Direct
Raw Materials)

51%

44%

91%

100%

94%

กลุ�มวัตถุดิบ
เพ�่อผลิตอาหารสัตว�

กลุ�มเคร�่องปรุง

กลุ�มบรรจุภัณฑ�

ได�รับการตรวจประเมิน
ด�าน ESG (สิ�งแวดล�อม 
สังคม และการกํากับ-
ดูแลกิจการ)

ผ�านการตรวจประเมิน
ด�าน ESG (สิ�งแวดล�อม
สังคม และการกํากับ-
ดูแลกิจการ)

คู�ค�าธุรกิจรายใหม�
จากกลุ�มวัตถุดิบหลัก

คู�ค�าธุรกิจหลักที่มีความเส่ียงสูง
(High-Risk Critical Suppliers)

วัตถุดิบรอง
(Critical Indirect
Raw Materials)

ความก้าวหน้า 
ในการจัดหาอย่างรับผิดชอบ
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ปลาป�น

ความก�าวหน�าในการตรวจสอบย�อนกลับวัตถุดิบหลักทางการเกษตร

ข�าวโพด

ถั�วเหลือง

น้ํามันปาล�ม

มันสําปะหลัง

100%
มาจากแหล�งที่ได�รับรอง 
มาตรฐาน IFFO RS

100%
จัดหาอย�างรับผิดชอบ

38%
มาจากแหล�งที่รับผิดชอบ

89%
มาจากแหล�งที่ได�รับ
มาตรฐาน RSPO

จัดหำปลำป่น ร้อยละ 100 จำกผลพลอยได้จำกโรงงำนแปรรูป 
(By-Product) ซ่ึงได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน Global Standard 
for the Responsible Supply หรือ IFFO RS Improvers 
Programme (IFFO RS IP) สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
และไม่เป็นผลพลอยได้จำกพันธุ์ท่ีมีควำมเสีย่งต่อกำรสญูพนัธุ์
ตำมนิยำมในบัญชีแดงของ World Conservation Union

จัดหำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยอย่ำงรับผิดชอบ ร้อยละ 
100 และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ ภำยใต้ระบบ Corn 
Traceability ท่ีบริษัทได้พัฒนำขึ้นต้ังแต่ปี 2559 ซ่ึงสำมำรถ
ตรวจสอบย้อนกลบัไปยงัพื้นทีเ่พำะปลกูได้ว่ำมีเอกสำรสทิธิท่ี์ดนิ
ถูกต้องตำมกฎหมำยและไม่บุกรุกพื้นที่ป่ำ

กำกถ่ัวเหลืองส�ำหรับกำรผลิตอำหำรสัตว์ในไทย ร้อยละ 38  
มำจำกแหล่งท่ีรับผิดชอบ 

โดยบริษัทร่วมมือกับบริษัท เอจี โพรเซสซ่ิง อิงค์ หรือ AGP 
สหกรณ์กำรเกษตรรำยใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกำ น�ำร่อง
ระบบกำรจัดหำกำกถ่ัวเหลืองอย่ำงยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2559

น�้ำมันปำล์มท่ีใช้ในธุรกิจอำหำร ร้อยละ 89 มำจำกแหล่งท่ีได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตน�้ำมันปำล์มอย่ำงยั่งยืน หรือ 
Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) และอยู่
ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลกลุ ่มเกษตรกรในประเทศไทย  
รวมถึงพัฒนำและทดสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับ ภำยในปี 
2562 

อยูใ่นขั้นตอนกำรรวบรวมขอ้มลูกลุม่เกษตรกรในประเทศไทย รวมถงึพฒันำและทดสอบระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ ภำยในปี 2562
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สนับสนุน “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดย่ังยืน”

บริษัทด�ำเนินกำรมีส่วนร่วมพัฒนำกำรเกษตรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว ์
ในประเทศอย่ำงย่ังยืน ต้ังแต่ปี 2557 ต่อเน่ืองในโครงกำร “เกษตรกร
พึ่งตน ข้ำวโพดยั่งยืน” โดยร่วมมือกับส�ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี
ท่ีมีเอกสำรสทิธ์ิให้สำมำรถรูจ้กัเพำะปลกูอย่ำงถกูต้อง รูจ้กัวิเครำะห์
ดินด้วยตนเอง สำมำรถใส่ปุ๋ยให้เหมำะกับดินได้โดยผู้เชี่ยวชำญ 
ของบริษัท และส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ ่มของเกษตรกรเพื่อ 
แลกเปลีย่นควำมรู้ในกำรเพำะปลูกอย่ำงยั่งยืน ท�ำให้ผลผลิตต่อไร่
สูงขึ้น มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพ สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนสนิค้ำเกษตร มกษ. 4402-2553 (Thai Agricultural 
Standard–TAS4402-2010, Good Agricultural Practices 
for Maize) ส่งผลให้เกษตรกรมีรำยได้สูงขึ้น ท้ังยังช่วยลดปัญหำ
สุขภำพของเกษตรกรจำกกำรใช้สำรเคมี และลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมจำกกำรท�ำกำรเกษตรท่ีไม่เหมำะสม เช่น กำรเผำตอซัง 
กำรบุกรุกป่ำและเผำป่ำในพื้นท่ีหวงห้ำม เป็นต้น
 
โครงกำรฯ มีเป้ำหมำยท่ีจะพัฒนำองค์ควำมรูใ้ห้กบัเกษตรกรผู้ปลกู
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่ำ 15,480 รำย ครอบคลุมพ้ืนที ่
เพำะปลูก 225,000 ไร่ โดยตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2561 มีเกษตรกร
เข้ำร่วมในโครงกำรแล้ว 8,720 รำย คิดเป็นพื้นท่ีกำรเกษตร 
225,694 ไร่ ใน 23 จังหวัด  นอกจำกน้ีบริษัทได้ร่วมส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่ำนรูปแบบกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ 
ได้แก่ 

ส่งเสริมตลาดรองรับผลผลิตเกษตรกรข้าวโพด
บริษัทสนับสนุนให้เกษตรกรรำยย่อยจ�ำหน่ำยผลผลิตเข้ำสู่โรงงำน
ผลิตอำหำรสัตว์ของซีพีเอฟโดยตรง 15 แห่งทั่วประเทศ พร้อมท้ัง
เปิดจดุรบัซ้ือและรวบรวมผลผลติใกล้พื้นท่ีแหล่งเพำะปลกูข้ำวโพด
เลีย้งสตัว์ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 2 แห่ง คอื จดุรบัซื้อ อ�ำเภอโนนไทย 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ผู�ปลูกข�าวโพดเล้ียงสัตว�อย�างยั�งยืน

ถ�ายทอดความรู�และเทคโนโลยี เช�น
การเพ��มผลผลิตและลดต�นทุน/ มาตรฐานสินค�า

เกษตร มกษ. 4402-2553/ การบํารุงดิน/
การจัดการของเสีย/ ทําการบันทึก เป�นต�น

ร�วมปรับปรุงอุปกรณ�/ เคร�่องมือสําหรับการเพาะปลูก

โครงการ Environmental Footprint

จัดทําแปลงการเร�ยนรู�

ว�เคราะห�ผล/ ปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง

ขยายผลสู�เกษตรกรในพ�้นท่ีอื่นๆ
และร�วมมือกับหน�วยงานอื่นๆ ในการขยายผล

1
ขั�นตอนที่

2
ขั�นตอนที่

3
ขั�นตอนที่

4
ขั�นตอนที่

5
ขั�นตอนที่

6
ขั�นตอนที่
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จังหวัดนครราชสีมา	ซ่ึงเริ่มด�าเนินการมาต้ังแต่ปี	2559	และจุดรับซื้อ	อ�าเภอลานสัก	จังหวัด
อุทัยธานี	ท่ีเริ่มด�าเนินการในปี	2561	เพื่ออ�านวยความสะดวก	ช่วยลดภาระการขนส่ง	และ
สร้างความม่ันใจแก่เกษตรกรในโครงการว่ามีตลาดรับซ้ือท่ีแน่นอน	โปร่งใส	และเป็นธรรม	
รวมถึงบริษัทเองยังสามารถรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพดีต้ังแต่ต้นทาง	เพื่อส่งมอบห่วงโซ่
คุณค่าท่ีดีจากเกษตรกรสู่มือผู้บริโภค	

ส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้เกษตรกรข้าวโพด ด้วยแอปพลิเคช่ัน “ช่วยปลูก”
ปี	2561	ยุคสมัยท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ในชีวิตประจ�าวัน	บริษัทได้
เล็งเห็นความส�าคัญของเทคโนโลยี	 	จึงร่วมกับบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	
พฒันาแอปพลเิคชั่นบนสมาร์ทโฟน	ภายใต้ชื่อ	“ช่วยปลกู”	ขึ้น	ส�าหรบัเกษตรกรในโครงการ	
“เกษตรกรพึ่งตน	ข้าวโพดยั่งยืน”	โดยแอปพลิเคชั่นน้ีจะเอื้อประโยชน์ให้เกษตรกรใช้เป็น
เครื่องมืออ�านวยความสะดวกในการเข้าถงึข้อมูล	การบริหารจดัการและพฒันาประสทิธิภาพ
การเพาะปลูกข้าวโพดตลอดกระบวนการ	ช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อ
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	และช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงกลุ่มท่ีหลากหลายมากขึ้นได	้

กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกรข้าวโพดเล้ียงสัตว์ “บัลลังก์โมเดล”

บริษัทได้ด�าเนินงานส่งเสริมการรวมกลุม่เกษตรกรและจดัท�าโครงการ
แปลงสาธิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายใต้โครงการ	“เกษตรกรพึ่งตน	
ข้าวโพดย่ังยืน	 (บัลลังก์โมเดล)”	 ในพื้นที่ต�าบลบัลลังก์	อ�าเภอ
โนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา	โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการน�า
ความรู ้ด ้านการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่	 รวมถึงหลัก

“ลุงยินดีท�าตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่จากซีพีเอฟ 
มีน้องๆ (จากซีพีเอฟ) คอยช่วยดูแลเรื่องดิน เรื่องปุ๋ย 

ลุงก็ลองท�าตามค�าแนะน�าดู ผลคือ (ผลผลิต) ข้าวโพดดีขึ้นและ
มีรายได้มากขึ้น”  

ลุงคูณ รัตน์สันเทียะ
หนึ่งในเกษตรกรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงกำร “บัลลังก์โมเดล” 

การเกษตรท่ีดี	(GAP)	มาปรับใช้กับพ้ืนท่ีในโครงการ	เพื่อช่วยให้
เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากข้าวโพดทีไ่ด้คณุภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาด	เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้ดีขึ้น	และ
น�าผลทีไ่ด้ไปต่อยอดเพื่อเผยแพร่องค์ความรู	้พฒันาสูก่ารท�าเกษตร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนในพื้นที่อ่ืนๆ	ในโครงการ
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ผลความสําเร�จจาก “บัลลังก�โมเดล” และเกษตรกรในอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ป� 2561

เกษตรกร

980 ราย
พ�้นที่เพาะปลูก

13,983 ไร�
ผลผลิตสูงข�้น

32%
เพ��มรายได�

37%

ผนกึก�าลัง...สร้างคณุค่าร่วม เพื่อห่วงโซ่อาหารทะเลทีย่ั่งยืน 

บริษัทมุ่งม่ันในการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทะเลไทยอย่างต่อเน่ือง	
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดหาปลาป่นอย่างรับผิดชอบกับกลุ ่ม 
ความร่วมมือทั้งระดับประเทศและนานาชาติ	อนัเป็นวตัถดุบิในการผลติ

คณะพัฒนาระบบการผลิต
สินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ประมงไทย หรือ Thai 
Sustainable Fisheries 
Roundtable (TSFR)

บริษัทท�างานร่วมกบัคณะพฒันาระบบการผลติสนิค้าและผลติภัณฑ์ประมงไทย	(TSFR)	ผ่านสมาคม 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย	ผลักดันโครงการส่งเสริมการจัดท�าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการประมง	
(Fishery	Improvement	Plan:	FIP)	 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความย่ังยืน	ส�าหรับประมงอวนลาก 
ในทะเลไทยท้ัง	2	ฝั่ง	ในส่วนฝั่งอ่าวไทย	ได้มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน	Global	Standard	for	the	
Responsible	Supply	 (IFFO	RS)	Version	2.0	 ซ่ึงเป็นฉบับล่าสุดในการประเมินและพัฒนา 
แผนงาน	FIP	เป็นครั้งแรกของโลก	ท้ังยงัร่วมมืออย่างต่อเน่ืองกบัองค์กรปลาป่นและน�า้มันปลาสากล	
(IFFO	RS)	ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการประมงอวนลากส�าหรับสัตว์น�้า 
หลากหลายสายพันธุ์	(Mixed	Trawl	Fisheries)	 ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์และความท้าทายในการบริหาร 
การประมงในประเทศแถบภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	เพื่อยกระดับมาตรฐานการประมงให้สามารถ
ประยกุต์ใช้ได้ในภูมภิาคอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยนื	

เม่ือปลายปี	2561	ร่างแผนงาน	FIP	ฝั่งอ่าวไทยได้รับความเห็นชอบโดยผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ท้ังหมดแล้ว	และอยู่ในขั้นตอนการตรวจประเมินอนุมัติโดยผู้เชี่ยวชาญสากล	ก่อนประกาศออกสู่
สาธารณะและด�าเนินงานตามแผนงานในปี	2562

อาหารกุ้งของบริษัทซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวท่ีเชื่อมโยงธุรกิจของ
บริษัทกับการประมง	โดยในปี	2561	บริษัทมีความก้าวหน้าในการ
ด�าเนินงานเพื่อห่วงโซ่อาหารทะเลท่ียั่งยืน	ดังน้ี	
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SEAFOOD TASK FORCE 

 

ต้ังแต่ปี	2556	บริษัทร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเต็มความสามารถผ่านการแบ่งปันข้อมูล
และองค์ความรู้	รวมถึงจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ	Seafood	Task	Force	และเป็น
ผู้น�าคณะท�างานชุดย่อยที่	4	 เร่ืองการติดตามพฤติกรรมเรือประมง	 (Sub	Group	4:	Vessel	
Behaviour	Monitoring)	 มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน	โดยได้
ประสานน�าผู ้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษให้ค�าปรึกษาแก่รัฐบาลไทยตั้งแต่ปี	2559	 ในการน�า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมเรือประมงในทะเล	โดยสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ให้หน่วยงานภาครัฐเพิ่มความสามารถในการพัฒนาระบบติดตามเรือประมง	(Vessel	Monitoring	
System:	VMS)	ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถครอบคลุมการด�าเนินงานท้ังด้านการติดตาม	การควบคุม	
และการเฝ้าระวัง	(Monitoring,	Control	and	Surveillance:	MCS)	การท�าประมงผิดกฎหมาย	
(Illegal,	Unreported	and	Unregulated	Fishing:	IUU	Fishing)	 ท้ังเรือในน่านน�้าไทยและ 
เรือต่างชาติท่ีน�าสัตว์น�้ามาขึ้นท่าเรือในประเทศไทย	ซ่ึงมีความส�าคัญต่อการพิจารณาปลดใบเหลือง 
การประมงไทยของสหภาพยุโรป

ศูนย์สวัสดิภาพและ 
ธรรมาภิบาลแรงงานประมง
จังหวัดสงขลา หรือ  
The Fishermen Life 
Enhancement Center 
(FLEC)

      

บริษัทได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของแรงงานประมงและครอบครัว	ในการอบรม
แรงงานให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าท่ีขั้นพื้นฐานของแรงงานประมง	อาทิ	การปฐมพยาบาลและ 
ความปลอดภัยในการท�างานบนเรือ	ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมอบรมถึง	586	คน	ท้ังท่ีเป็นแรงงานชาวไทย	พม่า	
และกัมพูชา	และยังสนับสนุนกล่องยาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนเรือในโครงการกล่องยาเรือท่ีจ�าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานบนเรือประมงของ	ILO	ให้สามารถเข้าถึงแรงงานประมงกว่า	1,617	คน	นอกจากน้ี
ยังส่งเสรมิการเข้าถึงการศึกษาของครอบครัวแรงงานต่างด้าวเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในโรงเรียนของรัฐบาลผ่านศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กและครอบครัวของแรงงาน	พร้อมท้ังยังดูแล
ครอบครัวของแรงงานต่างด้าวในโครงการเกษตรพอเพียงโดยปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภค	 
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของแรงงานได้
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Seafood Business for 
Ocean Stewardship 
(SeaBOS)

โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และบริษัทผลิตสินค้าจากอาหารทะเลชั้นน�าของโลก 
ในการพิทักษ์มหาสมุทร	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิ่งแวดล้อมทางทะเล	สูเ่ป้าหมายการอนุรกัษ์ระบบนิเวศ
และการผลิตอาหารทะเลคุณภาพส�าหรับมนุษย์ด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน	บริษัทเป็นหน่ึง 
ในผู้น�าคณะท�างานขับเคลื่อนเฉพาะด้าน	(Task	Force)	ท่ี	1	เพื่อมุ่งสู่การขจัดปัญหาการท�าประมง
ผิดกฎหมาย	(IUU	Fishing)	และปัญหาแรงงานทาสสมัยใหม่	(Modern	Slavery)	ณ	ปัจจุบันได้มี
การก�าหนดแผนการด�าเนินงานร่วมกนัท่ีชดัเจน	พร้อมทั้งน�าข้อมลูเชิงวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบติั
ท่ีดีมาประยุกต์ใช้ส�าหรับกลุ่มสมาชิก	โดยในปี	2561	บริษัทได้เข้าร่วมการประชุมคณะท�างานฯ	ใน	
Amersfoort	Dialogue	ณ	ประเทศเนเธอร์แลนด์	และการประชมุของผู้บริหารระดับสงูใน	Karuizawa	
Dialogue	 ท่ีจัดขึ้น	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อมุ่งหวังขยายผลการด�าเนินงานให้เกิดความส�าเร็จตาม
เป้าประสงค์และข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มสมาชิก	SeaBOS	

Global Dialogue on 
Seafood Traceability  
(GDST)

บริษัทด�าเนินงานต่อเนื่องเพ่ือร่วมก�าหนดกรอบการด�าเนินงานส�าหรับการตรวจสอบย้อนกลับผ่าน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารทะเล	 
ด้วยการให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ท่ีสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้	(Interoperable	Traceability	Systems)	และการสร้างความไว้ใจ
ภายในอุตสาหกรรม	เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลกท่ียั่งยืนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ตามเป้าหมายของ	GDST	โดยบริษัทได้แบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้	ผลักดันการท�างานของกลุ่ม
การท�างานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับรายการข้อมลูเพื่อทวนสอบย้อนกลบัในห่วงโซ่อปุทานการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	
(Aquaculture	Task	Group)	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน	Working	Group	1	(Defining,	Aligning,	and	
Verifying	Key	Data	Elements)	ของ	GDST	ในปัจจบัุนการจดัท�าร่างรายการข้อมลูเพ่ือการทวนสอบ
ย้อนกลับดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว	และอยู่ในขั้นตอนการทดลองเก็บข้อมูลจริง	ก่อนประกาศออกสู่
สาธารณะในปี	2562	ต่อไป	

องค์กรสากลด้านมาตรฐาน
ความยั่งยืนของอาหารทะเล 
หรือ Global Sustainable 
Seafood Initiative (GSSI)

บริษัทเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรสากลด้านมาตรฐานความยัง่ยืนของอาหารทะเล	(The	Global	
Sustainable	Seafood	Initiative	หรือ	GSSI)		 ซ่ึงเป็นองค์กรระดับโลกภายใต้ความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน	ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นน�าท่ีด�าเนินธุรกิจต้ังแต่ต้นน�้าถึง
ปลายน�้า	หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง	ภาคประชาสังคม	และองค์กรระหว่างประเทศ	เช่น	องค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	
Nations:	FAO)	 ท่ีมุ่งม่ันสร้างความม่ันใจและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานอาหารทะเลให้มีความ 
เท่าเทียมกัน	ผ่านหลักเกณฑ์การก�าหนดมาตรฐานที่มีความโปร่งใสสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ	
FAO	ขณะเดียวกนัยงัท�าหน้าท่ีเผยแพร่และแลกเปลีย่นความรูก้ารท�างานตามแนวทางการผลติอาหาร
ทะเลอย่างยั่งยืน	อาทิ	การปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางด้านสังคม	และการท�าประมงผิดกฎหมาย	 
โดยการก�าหนดมาตรฐาน	ท่ีเท่าเทียมกันตามแนวทางของ	GSSI	จะช่วยลดต้นทุนการผลิตในส่วนของ
การด�าเนินการและขั้นตอนท่ีซ�้าซ้อนเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานสากลท่ีมีความหลากหลายของ 
หน่วยงานต่างๆ	ตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ซ้ือในต่างประเทศ	 ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความเชื่อม่ัน 
ในตัวสินค้าและความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก	ตามมาตรฐานที่ได้รับการเปรียบเทียบ 
และรับรองโดยองค์กรดังกล่าว
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ช่วยกันเก็บขยะในท้องทะเล	โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงานการจดัการขยะอย่างถกูวิธ	ีเช่น	การแยก
ประเภทขยะ	การน�าขยะพลาสติกไปรีไซเคิลหรือท�าเป็นสินค้าใหม่	
(Upcycling)	เป็นต้น	ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในล�าดับถัดไป
ในปี	2562	บริษัทจะจัดต้ังคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 
อย่างเป็นระบบ	อันน�าไปสู่เป้าหมายส�าคัญสูงสุดของโครงการ	 
ในการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางท้องทะเลและปกป้อง
มหาสมุทร	อันเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีส�าคัญและ 
แหล่งอาหารส�าคัญของมนุษย	์

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
วงกว้างมาอย่างต่อเน่ือง	จึงเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มี
โอกาสเริ่มต้นและเป็นเจ้าของธุรกจิด้วยเงินลงทนุต�า่ผ่าน	“โครงการ
เถ้าแก่เล็ก”	ได้แก่

• ธุรกิจห้าดาว	 เริ่มขึ้นในปี	2528	และเปิดให้ผู้ประกอบการ 
รายย่อยเข้าเป็นเจ้าของธุรกิจ	(Franchise)	ต้ังแต่ปี	2543	

• ซีพีตู้เย็นชุมชน	เร่ิมในปี	2555		
• เถ้าแก่เล็กเน้ือหมูตู้เย็นชุมชน และ ร้าน CP PORK SHOP 

เร่ิมในปี	2559
• ขยายธุรกิจใหม่	 ได้แก่	ร้านเป็ดย่างเจ้าสัว ร้าน ก.ไก่อร่อย 

และร้าน Star Coffee	ในปี	2561

เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ	สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ
รายย่อย	และยกระดับมาตรฐานเน้ือหมูปลอดภัยตามมาตรฐาน
ปศุสัตว์	OK	สู่ทุกชุมชน	

โครงการก�าจดัขยะทะเล เพื่อก�าจดัและลดขยะสู่ท้องทะเลไทย

บริษัทสนบัสนนุการจดัตั้งโครงการร่วมกบักรมประมงและกลุม่ภาคี
เครือข่าย	ท้ังจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และสถาบัน
การศึกษา	ช่วยกันดูแลให้ทะเลสะอาดในโครงการก�าจัดขยะทะเล	
โดยในปี	2561	องค์กรสะพานปลาประจ�าจังหวัดและเครือข่าย
สมาคมประมงไทย	ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเกบ็ขยะ	และสร้างการมี
ส่วนร่วมและความตระหนักรูเ้พื่อลดการท้ิงขยะลงสูท้่องทะเล	รวมท้ัง
เชิญชวนชาวประมงและท่าเทียบเรือประมงให้เข้าโครงการและ 

การรับรองมาตรฐาน ASC Certification

ฟาร์มกุ้ง 3 แห่ง ในกิจการประเทศเวียดนามและ
ฟาร์มกุ้งอีก 1 แห่ง ในกิจการประเทศไทยได้การรับรอง
มาตรฐาน ASC Certification ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างยั่งยืน
ระดับสากล โดยมีแผนขยายเพิ่มเติมต่อไปยังฟาร์มอื่นๆ 
ของบริษัทในอนาคต
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“หลายคนถามว่าท�าไม ท�าร้านตู้หมูฯ 
แล้วประสบความส�าเร็จเร็ว หัวใจหลักคือ การบริการลูกค้า
ด้วยความจริงใจ ใครอยากซ้ือหมูเท่าไหร่ก็ขาย เพราะต้องการ
ส่งมอบเน้ือหมูปลอดภัยให้กับผู ้บริโภคในชุมชน วันน้ีดีใจ
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการมอบสิ่งดีๆ มอบอาหารคุณภาพให้กับ

พี่น้องในชุมชน”

กำญจนำ เหวขุนทด 
เปิดร้ำน “CP Pork Shop ห้วยบง"

เม่ือเดือนมิถุนำยน 2561 ท่ี ต.ห้วยบง อ.ด่ำนขุนทด  
จ.นครรำชสีมำ

การส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง 

โครงการซีพีเอฟ	คืนสุขผู้สูงวัย	 ซึ่งบริษัทด�าเนินการช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาส	ยากจน	ถูกทอดท้ิง	ขาดผู้อุปการะดูแล	และ
ช่วยเหลอืตัวเองไม่ได้หรือพิการ	ซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบโรงงาน
และฟาร์มมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	2554	ผ่านกองทุน	 ซีพีเอฟ	 
คนืสขุผู้สงูวยั	โดยในปี	2561	บริษัทได้มีส่วนร่วมช่วยเหลอืและดูแล
ผู้สูงวัย	รวมท้ังสิ้น	469	ราย

นางยวนใจ นันโต อายุ 80 ปี 
ผู้สูงอายุในโครงการซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ภายใต้การดูแลของ
ฟาร์มสกุรขนุโคกตมู จงัหวัดลพบุรี ซึ่งต้องรบัภาระเลีย้งดูลกูชาย
ท่ีดวงตาทั้ง 2 ข้างมองไม่เห็นจากการประสบอุบัติเหตุเม่ือ
หลายปีก่อน บริษัทจึงเลือกท่ีจะให้การช่วยเหลือท้ังในรูปของ
ค่าครองชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และการออกเยี่ยมเยียน
อย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้สภาพจิตใจและสภาพความเป็นอยู่

ของคุณยายดีขึ้น
“เพราะเป็นอัมพฤกษ์ท่อนล่าง 

เดินไม่ได้ และเป็นโรคหอบหืดด้วย ก็มีก�าลังใจขึ้นที่ซีพีเอฟเข้ามา
ช่วยเหลือ ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น ไม่ล�าบากเหมือนเม่ือก่อน”

นำยพล เกิดควำมสุข อำยุ 70 ปี
ผู้สูงอำยุในโครงกำรซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย

จ.นครนำยก
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การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนรอบโรงงานและฟาร์ม

โรงงานและฟาร์มของบริษัททุกแห่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้วยการลงพ้ืนที่ส�ารวจลักษณะและความต้องการชุมชนโดยรอบ	
ตลอดจนระบุประเด็นผลกระทบด้านชุมชน	ก่อนริเริ่มและด�าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตชุมชนสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่และความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง	ในปี	2561	บริษัทได้สนับสนุนความเป็นอยู่ท่ีดี
ของชุมชนผ่านการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม	จ�านวนกว่า	200	
โครงการ/กิจกรรม

"การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน

เทศบาลต�าบลทรายมูลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าซีพีเอฟ เล็งเห็น

ถึงความส�าคัญในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

ขณะเดียวกันทุกคนยังได้รับความรู้และการฝึกลงมือปฏิบตัจิริง

จากอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ด้วย” 

นำยมำนิต ทองบ่อ 
นำยกเทศมนตรีต�ำบลทรำยมูล

จ.ยโสธร

"โครงการน้ีช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

เพราะชุมชนได้บริโภคอาหารท่ีถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 

นอกจากนี้ ยังสร้างความม่ันคงด้านรายได้จากการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ เราเชื่อม่ันว่าจะสามารถต่อยอดโครงการไปใน

อนาคตได้อีก อย่างแน่นอน"

ผศ. ดร.ศศิธร นำคทอง 
รองคณบด ีฝ่ำยวิจยัและบริกำรวิชำกำร คณะเกษตร ก�ำแพงแสน 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน

"โครงการ 3 ประสาน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน"	เป็นโครงการความ
ร่วมมือของ	3	ภาคส่วน	อันได้แก่	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
วิทยาเขตก�าแพงแสน	สายธุรกิจสุกรภาคอีสานโดยโรงช�าแหละ
ทรายมูลของบริษัท	และเทศบาลต�าบลทรายมูล	จังหวัดยโสธร	 
นับเป็นโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารปลอดภัยจากเน้ือสุกรซึ่งเป็นวัตถุดิบของบริษัท	เป็นการน�า
งานวิจยัมาปฏิบัติใช้จริง	รวมท้ังได้ฝึกอบรมและลงมอืท�าด้วยตนเอง	
ท�าให้ชุมชนเข้าใจและสามารถน�าความรู้ความเข้าใจไปต่อยอดได้
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การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย 
(Contract Farming)

บริษัทริเริ่มโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย	
ต้ังแต่ปี	2518	ผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ต่างๆ	 โดยทีมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของบริษัท	ด้านการ
ตลาดโดยการจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิต	และด้านแหล่งเงินทุน
โดยพันธมิตรจากสถาบันการเงิน	 ซ่ึงมีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
ร่วมกัน	ดังน้ี

• แบบประกันรายได้:	เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย	
• แบบประกนัราคา:	เหมาะกบัเกษตรกรขนาดกลางหรือรายใหญ่
• แบบประกันตลาด:	เหมาะกับเกษตรกรรายใหญ่

บริษัทได้จดัฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลีย้งสตัว์
แก่เกษตรกรรายย่อย	ภายใต้แนวคิด “คู่คิด คู่พัฒนา ก้าวหน้า 
เคยีงคูสู่ค่รวัของโลก”	ด้วยหลกัสตูรด้านคณุภาพ	สวสัดภิาพสตัว์	
ประสิทธิภาพ	แรงงาน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	และเสริมสร้างโอกาส
และความส�าเร็จทางธุรกิจแก่เกษตรกรรายย่อยไปพร้อมกัน	

“สามารถพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปสุกร 
1 ต�าบล 1 ผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นอาชีพและรายได้เสริมให้กับคน
ในชุมชน และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนอีกด้วย” 

นำยสัตวแพทย์จตุรงค์ โยธำรักษ์ 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส สำยธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ

 การอบรมแบบเด่ียว

 • การตรวจเยี่ยม
  และสอนแนะนํา
  การปฏิบัติ ณ ฟาร�ม 
  ทุกสัปดาห�
 • การให�คําปร�กษา

 การอบรมแบบกลุ�ม

 • การประชุม
 • การสัมมนา
 • การสนทนากลุ�ม
 • การสัมมนา
  เช�งปฏิบัติการ
 • การศึกษาดูงาน

รูปแบบการฝ�กอบรม

แนวปฏิบัติการใช�แรงงานที่ดี
(Good Labour Practices: GLP)

100%
ในสายธุรกิจไก�เน้ือและเป�ดเน้ือ
(Poultry) ตั�งแต�ป� 2559

100%
ในสายธุรกิจสุกร
คาดว�าแล�วเสร�จในป� 2562
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โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย

บริษัทมุ ่งม่ันสนับสนุนความม่ันคงทางอาชพีและรายได้ให้แก่
เกษตรกรรายย่อยมากว่า	4	ทศวรรษ	นับต้ังแต่ปี	2520	เพื่อช่วย
ส่งเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศและความม่ันคงทาง
ด้านอาหาร	โดยมีมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พฒันาชีวิตชนบท	สนบัสนุน
โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน	ตลอดจนภาคีเครือข่าย
ต่างๆ	 เป็นพันธมิตรหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่าน 

การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ	
ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ความดี	3	ประการ	อันได้แก่	
“คนดี พลเมืองดี อาชีพดี”	ตามแนวพระราชด�าริของพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 
ในปี	2561	บริษัทและมลูนธิิฯ	มีส่วนร่วมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย
กว่า	9,600	ครอบครัว	ให้มีอาชีพท่ีม่ันคงและรายได้อย่างพอเพียง	

  

สัญญาของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย	สอดคล้องตามแนวทาง
สากลของ	UNIDROIT42	 เพ่ือการส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรในฐานะ	“พันธมิตรทาง
ธุรกิจที่เติบโตไปด้วยกันอย่างย่ังยืน” 

“ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกษตรกรคอนแทร็คฟาร์มมิ่งซีพีเอฟ 0-2000-1888”	 เพิ่ม 
ช่องทางการสื่อสารระหว่างเกษตรกรและบริษัท	กรณีมีข้อสงสัยหรือเร่ืองร้องเรียน	และ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นไปยังผู้บริหารได้โดยตรง	โดยก�าหนด 
การตอบรับเร่ืองร้องเรียนภายใน	24	ชั่วโมง	

42 UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law) เป็นหน่วยงำนอิสระทำงกฎหมำยสำกลอันดับหนึ่งของโลก

“ผมม่ันใจว่าเป็นการตัดสินใจเลือกท�าธุรกิจ
กับบริษัทท่ีถูกต้อง อาชีพเลี้ยงหมูกับบริษัทช่วยสร้างรายได้
ท่ีม่ันคงให้กับครอบครัวของผม โดยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ประมาณ 2 แสนบาทต่อเดือน ที่ส�าคัญได้มีโอกาสใช้ชีวิตกับ
ครอบครัว ในอนาคตผมอยากจะท�าธุรกิจน้ีให้เป็นมรดกแก่

ลูกหลานต่อไปด้วยครับ”

นำยทรงวุฒิ น่ิมนวล 
เจ้ำของฟำร์มหมูขุน “สุวิทย์ฟำร์ม” จ.อุบลรำชธำนีหนุ่มบัญชีหันหลังให้เมืองกรุง ท้ิงเงินหม่ืน 

มุ่งสู่การเป็นเกษตรกรคอนแทรค็ฟาร์มม่ิง

เพื่อสร ้ างความมั่นคงทางอาชีพแก ่ เกษตรกร	 บริษัทเป ็น 
ผู ้ประกอบการรายแรกในระบบ Contract Farming ของ
ประเทศไทยที่ให้ความส�าคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงแทน
เกษตรกรรายย่อย	ในการท�าประกันภัยให้กับเกษตรกรคู่สัญญา

โดยที่กฎหมายไม่ได้บังคับ และเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด	 ซ่ึงเร่ิมด�าเนินการต้ังแต่	1	กันยายน	2560	ต่อเน่ือง
มาจนถึงปัจจุบัน	รวมกว่า	5,000	ราย
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กรณีศึกษา:  โครงการตลาดน�าการผลิต ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ในปี	 2561	บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผักและผลไม้นครปฐม	ภายใต้โครงการ	
“ตลาดน�าการผลิต	ผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภค”	จัดซ้ือผักปลอดภัย
จากเกษตรกร	ช่วยให้บริษัทได้รับผักจากเกษตรกรโดยตรง	 
ทราบแหล่งเพาะปลูกที่ชัดเจน	สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ด้วยระบบ	QR-CODE	และได้ผักท่ีผ่านการรบัรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย	GAP	ภายใต้การคัดบรรจุและตัดแต่งตามมาตรฐาน
คุณภาพ	GMP	อีกท้ังได้ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรไทยให้มีรายได้และ
อาชีพอย่างยั่งยนืจากการมีตลาดรองรบัทีแ่น่นอน	ท้ังน้ีบริษัทยงัให้ 
การสนับสนุนความรู้ด้านการปลูกผักปลอดภัยและสนับสนุนเงิน 
ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีโรงตัดแต่งและโรงคัดบรรจุ	 ท้ังในรูปแบบ 
เงินให้เปล่าและเงินยืมลงทุน

• พัฒนาอาช�พตําบลปากรอ

• ส�งเสร�มปลูกชาอู�หลง

• หมู�บ�านเกษตรสันติราษฎร�

• หมู�บ�านเกษตรกรรมหนองหว�า

• โครงการพระราชดําร� หมู�บ�านสหกรณ�

• หมู�บ�านเกษตรกรรมกําแพงเพชร

• โครงการห�วยองคต
 อันเนื่องมาจากพระราชดําร�

สร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจ

โครงการส�งเสร�มอาช�พเกษตรกรรมแก�เกษตรกรรายย�อย

การเล้ียงสัตว� การผลิตข�าว

กลุ�มออมทรัพย�ร�านค�า

การผลิตก�าซช�วภาพ ลดการซ�้อพลังงานกองทุนหมุนเว�ยนและสวัสดิการชุมชน

จากโครงการฯ ตลอดป� 2561 รวมกว�า
885 ล�านบาท หร�อกว�า 7,015 ล�านบาท

ระหว�างป� 2555-2561

จํานวน 43,380 ตัน/ป�
มูลค�าประมาณ 
445 ล�านบาท

จํานวน 19,800 ตัน/ป�
มูลค�าประมาณ
11 ล�านบาท

มูลค�าประมาณ 
16 ล�านบาท

จํานวน 10 ครัวเร�อน
มูลค�าประมาณ 
30,000 บาท

• ดําเนินการโดยบร�ษัทและชุมชน

• ดําเนินการโดยบร�ษัท 
 มูลนิธิเจร�ญโภคภัณฑ�
 พัฒนาช�ว�ตชนบท และชุมชน

• เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําร� 
 “7 อาช�พ 7 รายได�”

การเล้ียงปลา การปลูกพ�ชไร� พ�ชสวน พ�ชผัก

จํานวน 271,900 ตัว/ป�
มูลค�าประมาณ 
387 ล�านบาท

จํานวน 23 ตัน/ป�
มูลค�าประมาณ
0.13 ล�านบาท

มูลค�าประมาณ
27 ล�านบาท
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84 - [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -



ดินน�้าป่า 
คงอยู่

ด้วยทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู ่อย่ำงจ�ำกัด กอปรกับ 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มลพิษ
ทำงสิ่งแวดล้อม และกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพท่ีทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น ส่งผลท้ังทำงตรงและทำง
อ้อมต่อคุณภำพชีวิตของคนในสังคม ควำมม่ันคงทำง 
ด้ำนอำหำร และควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ 
บริษัทจึงมุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ โดยมีเป้ำหมำย “บรรเทา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ” เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลในกำร
พัฒนำสู่อนำคตอย่ำงยั่งยืน



43 ศึกษำรำยละเอียดได้ที่บทสังคมพึ่งตน แสดงไว้ที่หน้ำ 64

ด�ำเนินนโยบำยและมำตรฐำน
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และพลังงำน 

ด�ำเนินตำมนโยบำยกำรจัดหำ
วัตถุดิบหลักทำงกำรเกษตร
จำกแหล่งท่ีมำอย่ำงรับผิดชอบ43

เลือกท่ีตั้ง
อย่ำงเหมำะสม

ด�ำเนินกิจกรรม ในกระบวนกำรผลิต
อำหำรสัตว์ กำรเลี้ยงสัตว์ และกำรผลิต
อำหำรอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคประชำสังคมในกำรอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพื้นท่ีป่ำต้นน�้ำ ป่ำชำยเลน  
และรอบสถำนประกอบกำร

ประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม
และกำรขำดแคลนน�้ำตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์และควำมเสี่ยงด้ำนกำร 
ขำดแคลนน�้ำของบริษัทและคู่ค้ำธุรกิจ

คิดค้น สร้ำงสรรค์  และพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคประชำสังคม และผู้มีส่วน
ได้เสียต่ำงๆ

- บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดล้อม -

- ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ -



ในปี	2593	ความต้องการอาหารทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ	60	เทียบกับปี	254944	ในขณะท่ีปัญหา
วิกฤตการณ์ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ	การลดลง
ของทรพัยากรธรรมชาตอิย่างต่อเน่ือง	และความรนุแรงของ
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม	ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการด�าเนินธุรกิจ
เกษตรอตุสาหกรรมและอาหาร	อาทิ	การขาดแคลนและความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบ	การหยุดชะงักของกระบวนการ
ผลิตจากการขาดแคลนน�้า	 เน่ืองจากภัยแล้งหรือแหล่งน�้า
เสือ่มโทรม	และปัญหาน�า้ท่วม	เป็นต้น	ด้วยเหตุนี	้การปรบัตัว
และการวางมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีอาจเกดิขึ้นในอนาคต	และด�ารงไว้ซ่ึงความม่ันคงทางอาหาร
เพ่ือให้ม่ันใจว่าธุรกจิ	สงัคม	และสิ่งแวดล้อมจะได้รบัผลกระทบ
น้อยทีส่ดุท้ังในระยะสั้นและระยะยาว	จึงเป็นเรื่องทีต้่องอาศยั
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ระหว่างปี	2513	ถึงปี	2557	ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพของโลก	(The	Living	Planet	Index:	LPI)	แสดง
ให้เห็นแนวโน้มของประชากรสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลังว่า	 มี
จ�านวนลดลงถงึร้อยละ	6045	ผลสบืเน่ืองมาจากความต้องการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกินขีดจ�ากัดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการท่ีก้าวกระโดด	ซึ่งส่งผลกระทบต่อเน่ืองกบัระบบนิเวศ
ท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีส�าคัญของป่าไม้และ 
ภาคการเกษตร	และเป็นแหล่งอาหารหลักในการด�าเนินชีวิต
ของท้ังคนและสัตว์	ดังน้ัน	เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตร
อย่างยั่งยืนและคงไว้ซ่ึงความม่ันคงทางด้านอาหาร	การ
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ	จึงไม่ใช่ทางเลือก	หาก
แต่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารท่ี
จะต้องร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่เพื่อรักษาฐานทรัพยากรอาหารให้ยั่งยืนต่อไป

บริษัทมุ่งม่ัน	ปรับปรุง	และพัฒนากระบวนการผลิต	ภายใต้
แนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวียนบูรณาการเข้ากบัการด�าเนินธรุกจิ
ตลอดห่วงโซ่คณุค่า	เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
อีกทั้งบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ภายใต้มาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
ซีพีเอฟ	(CPF	Safety	Health	Environment	and	Energy	
Standard:	CPF	SHE&En	Standard)	โดยมีคณะกรรมการ
บริหารด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อม	และ
พลังงานซีพีเอฟ	 (CPF	 SHE&En	Management	
Committee)	ซ่ึงมีผู้บริหารระดับสูงด�ารงต�าแหน่งประธาน
คณะกรรมการ	และประธานทุกสายธุรกิจด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ	ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย	มาตรฐาน	และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	อีกท้ังบริษัท
ยังให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการ
ด�าเนินงาน	โดยมรีะบบติดตามและตรวจสอบผลการด�าเนินงาน	
(SHE	KPIs	System)	ตลอดท้ังปี	

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพควบคูไ่ปกบัการด�าเนินธุรกจิ
มาโดยตลอด	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงาน
ในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้งสถานประกอบการ	
โดยจะต้องไม่อยู่ในเขตแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้	ท้ังยงัมกีารประเมนิ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ	
ท้ังนี้	 เพ่ือความม่ันคงของระบบนิเวศและเพื่อปกป้องฐาน
ทรัพยากรของประเทศ	นอกจากนี้	บริษัทยังได้ร่วมมือกับ
ภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 รวมท้ังสนับสนุนพนักงาน 
ให ้ร ่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาอนุรักษ์และฟื ้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท้ังภายในและรอบร้ัวโรงงานและฟาร์ม	
รวมถึงพื้นท่ียุทธศาสตร์ส�าคัญอ่ืนๆ	ของประเทศอีกด้วย

ปกป้อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรเทาผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

ท�าไมดินน�้าป่าต้องคงอยู่ สูตรผสมเพื่อดินน�้าป่าคงอยู่

44 อ้ำงอิงจำก The State of Food and Agriculture 2016: Climate change, Agriculture and Food Security โดย องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ  
(Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO).  

45 อ้ำงอิงจำก Living Planet Report 2018 โดย กองทุนสัตว์ป่ำโลกสำกล (World Wildlife Fund: WWF)
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• ริเริ่มโครงการซีพเีอฟ	
ปลูก-ปัน-ป้อง	ป่าชายเลน 
ในพื้นท่ียุทธศาสตร์	5	จังหวัด

• ทบทวนและประกาศวิสัยทัศน์	พันธกิจ	 และนโยบาย 
ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามยั	สิ่งแวดล้อม	และพลงังาน

• ประกาศงดการใช้บรรจภัุณฑ์ส�าหรบัอาหารทีม่อีงค์ประกอบ
จาก	Polystyrene

• ริเร่ิมน�า	Polylactic	Acid	(PLA)	มาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
ส�าหรบัสนิค้าแช่เยน็กลุม่อาหารสดรายแรกของประเทศไทย

• ผลิตภัณฑ์ไก่สดและเกี๊ยวกุ้งได้รับฉลากลดคาร์บอน 
ฟุตพร้ินท์

เส้นทางการพัฒนาเพื่อดินน�้าป่าคงอยู่...ที่ย่ังยืน

[  2558  ]

[  2549  ] [  2550  ] [  2551  ]

[  2556  ][  2557  ]

[  2560  ] [  2559  ]

[  2561  ]

• ริเริ่มน�า	Q-Pass	Tank	มาใช้แทน
ถุงพลาสติกในการบรรจุลูกพันธุ์
กุ้งในการขนส่ง	

• ริเริ่มใช้กระบะสเตนเลสใน
กระบวนการผลิตไก่เน้ือ 
แทนการใช้ถุงพลาสติก

• ประกาศวิสัยทัศน์	พันธกิจ	 
และนโยบายด้านความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อม	

• ริเริ่ม	“โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์”	
เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชีย	และ
ผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่เทริยากิ	
เป็นผลิตภัณฑ์ไก่รายแรกของโลก
ท่ีได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์

• ริเร่ิมโครงการซีพีเอฟ	รักษ์นิเวศ	ลุ่มน�้าป่าสัก	 
เขาพระยาเดินธง	จังหวัดลพบุรี

• ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรุจภัณฑ์ท่ียั่งยืน
• ลงนามความร่วมมือ	 โครงการ	“CPF	Solar	Rooftop”	 

กับ	บริษัท	กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง	จ�ากัด	(มหาชน)
• ผลิตภัณฑ์ไก่สดและอกไก่นุ่มได้รับการรับรองฉลาก	 

“ฟุตพริน้ท์การขาดแคลนน�้า”	รายแรกของประเทศไทย

• ผลิตภัณฑ์ไก่ได้รับรอง	“ผลิตภัณฑ์ไก่ที่ยั่งยืนรายแรกของโลก”	โดย	DNV-GL	
องค์กรท่ีรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนระดับโลก

• ริเริ่มน�า	Bulk	Feed	Tank	มาใช้แทนถุงบรรจุอาหารสัตว์พลาสติก
• ริเริ่มโครงการฟาร์มสุกรสีเขียว	(Green	Farm)	 

ในฟาร์มสุกร

• ริเริ่มน�าอาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเลี้ยงสุกร	
เพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายจากสุกร

88 - [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -



ผลการด�าเนินงานปี 2561

46 บริษัทปรับเพิ่มเป้ำหมำยระยะยำว ปี 2568 ด้ำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก น�้ำ และของเสียที่ก�ำจัดโดยกำรฝังกลบและเผำ เทียบกับปีฐำน 2558
47 เทียบกับปีฐำน 2558

เป้าหมาย46 ผลการด�าเนินงานปี 256147

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ขอบเขตที่	1	และ	2	ต่อหน่วยการผลิต

ลดปริมาณการดึงน�้ามาใช้
ต่อหน่วยการผลิต

ลดปริมาณของเสียท่ีก�าจัดโดย
การฝังกลบและเผาต่อหน่วยการผลิต

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน�้าใน
พื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศ	รวมถึง
พื้นท่ีสีเขียวในสถานประกอบการ

ลดปริมาณการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยการผลิต

ปี 2563-2568
ร้อยละ

15
ร้อยละ

6

ร้อยละ

8

ร้อยละ

32

ร้อยละ

24

ปี 2563
ร้อยละ

15

ปี 2563
ร้อยละ

25

ปี 2563
ร้อยละ

30

ปี 2568
ร้อยละ

25

ปี 2568
ร้อยละ

30

ปี 2568
ร้อยละ

35

ปี 2563
ครอบคลุมพื้นท่ี

9,000
ไร่

ครอบคลุมพื้นท่ี 

10,079
ไร่
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28%

72%

ของเสียที่ก�าจัดโดยการฝังกลบและเผา สัดส่วนการจัดการของเสีย

การดึงน�้ามาใช้ สัดส่วนการดึงน�้ามาใช้จ�าแนกตามแหล่งน�้า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลังงาน สัดส่วนการใช้พลังงาน

ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต
(กิกะจูล/ตันการผลิต)

ปริมาณของเสียที่ก�าจัดโดยการฝังกลบและเผา
ต่อหน่วยการผลิต (กิโลกรัม/ตันการผลิต) 

ปริมาณการดึงน�้ามาใช้ต่อหน่วยการผลิต 
(ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2
ต่อหน่วยการผลิต (กิโลกรัม CO

2
e/ตันการผลิต)

บำดำล
13%

ทะเล
16%

น�้ำฝน
 5%

น�้ำผิวดินอื่นๆ
3%

แม่น�้ำ
11%

ประปำ
 4%

น�้ำซื้ออื่นๆ  (ที่ไม่ใช่น�้ำดื่ม)
1%

คลอง
47%

ขอบเขตท่ี 1

ฝังกลบ  2.6% เตำเผำ  0.2%

43%

25%

32%

ขอบเขตที่ 2

ท�ำปุ๋ย
87.0%

น�ำไปเป็นอำหำรสัตว์  
6.8%

น�ำกลับไปใช้ใหม่  
2.5%

น�ำกลับไปใช้ซ�้ำ  
0.3%

น�ำไปใช้เป็น
วัสดุผสม  0.6%

อื่นๆ
2.8%

2558 1.39

2560 1.23

2559 1.24

2561 1.30

2563-    256848 1.18เป้าหมาย

2558 118

2560 110

2559 117

2561 109

2563 101เป้าหมาย

2568 89เป้าหมาย

2558 4.04

2560 3.67

2559 3.36

2561 3.08

2563 2.83เป้าหมาย

2568 2.63เป้าหมาย

พลังงำน 
ไฟฟ้ำ พลังงำน

ท่ีใช้แล้วหมดไป

พลังงำน
หมุนเวียน

ชีวมวล 18% ก๊ำซชีวภำพ  7%

2558 17.69.4

2559 16.48.8

2560 14.26.5

2561 11.76.7

2563 20.3

2568 18.9

เป้าหมาย

เป้าหมาย

48 บริษัทจะด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยนี้ภำยในปี 2563 และรักษำไว้ซึ่งปริมำณกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิตจนถึงปี 2568

น�้าจืด น�้ากร่อยและน�้าเค็ม

90 - [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -



บรรเทาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

การจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในปี	2561	ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	เทียบกับปี	2560	 
อนัเนือ่งมาจากบริษทัมีการผลติผลติภัณฑ์ไก่ปรงุสกุ	เช่น	ทอด	ย่าง	เป็นต้น	เพิ่มมากขึ้น	แต่อย่างไรกต็าม	
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี	1	ต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ	1	เทียบกับปี	2560	 
เป็นผลมาจากบริษัทเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนจากร้อยละ	21	ของสัดส่วนการใช้พลังงาน
ท้ังหมดในปี	2560	เป็นร้อยละ	25	และการด�าเนินโครงการต่างๆ	ดังน้ี

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

• โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	จากความส�าเร็จของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน	ในโครงการ	“ฟาร์มสุกรสีเขียว	(Green	Farm)”	จึงมีการน�าแนวคิด
ดังกล่าวไปขยายผลต่อในสายธุรกิจไก่ไข่ต้ังแต่ปี	2560	โดยในปี	2561	สามารถน�าก๊าซชีวภาพ 
มาผลิตไฟฟ้าทดแทนการซ้ือไฟฟ้าได้ถึง	 41	ล้านกิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง	และประหยัดเงินได้กว่า	 
163	ล้านบาท	รวมทัง้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง	322,000	ตัน	CO

2
e	

• โครงการใช้พลังงานจากชีวมวลส�าหรับหม้อไอน�้า	บริษัทพยายามเพิม่สัดส่วนการใช้พลังงานจาก
ชีวมวลท้ังในโรงงานอาหารสัตว์บกและสัตว์น�้าอย่างต่อเน่ือง	โดยในปี	2561	โรงงานผลิตอาหารสัตว์
ราชบุรีได้ด�าเนินการปรับปรุงห้องเผาไหม้ของหม้อไอน�้าขนาด	10	ตันไอน�้า	พร้อมกับเปลี่ยนการใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล	ท�าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้	8	ล้านบาทต่อปี	
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า	11,000	ตัน	CO

2
e	ต่อปี

• โครงการซีพีเอฟ โซลาร์รูฟท็อป (CPF Solar Rooftop)	บริษัทร่วมลงนามความร่วมมือกับ	บริษัท	
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ในโครงการ	“CPF	Solar	Rooftop”	ซ่ึงเป็นโครงการผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลงัคาโรงงาน	34	แห่ง	ครอบคลมุโรงงานอาหารสตัว์บก	
โรงงานอาหารสัตว์น�้า	 โรงงานแปรรูปอาหาร	และโรงงานอาหารส�าเร็จรูป	สามารถผลิตไฟฟ้าได้
ประมาณ	40	เมกะวัตต์	คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	28,000	ตัน	CO

2
e	ต่อป	ี 

และทดแทนการซื้อไฟฟ้าได้ถึง	 53	ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี	 โดยมีแผนในการเริ่มติดต้ัง 
แผงโซลาร์เซลล์ตั้งแต่ต้นปี	2562	คาดว่าจะแล้วเสร็จท้ังหมดภายในปีเดียวกัน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบท�าความเย็น
และระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

หน่วยงานในสายธุรกิจสุกร	ไก่เน้ือ	ไก่ไข่	และอาหารส�าเร็จรูป	ร่วมด�าเนินโครงการสนับสนุนการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการใช้พลงังานในระบบท�าความเยน็และระบบปรบัอากาศขนาดใหญ่กบักรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	รวมท้ังสิ้น	32	โครงการ	สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง
ปีละ	8.5	ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	และประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า	29	ล้านบาทต่อปี	รวมท้ังลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้	4,600	ตัน	CO

2
e	ต่อปีด้วย

โครงการนวัตกรรมอาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อม49

ในปี	2561	อาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถลดปริมาณไนโตรเจนในมูลสุกรได้ถึงร้อยละ	20-30	
เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ประมาณ	90	ตัน	หรือเทียบเท่า	23,700	ตัน	CO

2
e	ในกิจการ

ประเทศไทย	โดยบริษัทได้ขยายผลไปยังธุรกิจผลิตอาหารสุกรในอีก	7	ประเทศ	ได้แก่	ลาว	กัมพูชา	
เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	จีน	ไต้หวัน	และรัสเซีย	สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า	41,000	ตัน	CO

2
e

49 ศึกษำรำยละเอียดโครงกำรเพิ่มเติมได้ที่ www.cpfworldwide.com/th/sustainability/environment/reducing

โครงการนวัตกรรม
อาหารสุกรรักษ�สิ�งแวดล�อม

ลดปร�มาณไนโตรเจน
ในมูลสุกร

20-30%

ลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก

23,700
ตัน CO

2
e

ในป� 2561 ของ
กิจการประเทศไทย

เทียบเท�ากับ
การปลูกป�าถึง

3,600
ไร�

การใช�พลังงาน

25%
ของการใช�พลังงาน

ทั�งหมดมาจาก
พลังงานหมุนเว�ยน
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โครงการผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products)

ในปี	2561	บริษัทมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว	ซ่ึงประกอบ
ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์	และผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับฉลากลดโลกร้อน	ได้แก่	ไก่สด	ไก่มีชีวิต	และลูกไก่	ซ่ึงได้รับ
การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (อบก.)	
และก�าลังขยายผลในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก	ซ่ึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในปี	2562	นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ไก่สดและอกไก่นุ่ม
ท่ีได้รบัฉลากวอเตอร์ฟตุพริ้นท์	(Water	Footprint)	ตามมาตรฐาน	
ISO	14046	ได้รบัการรบัรองโดยสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

การประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน�้า

ในปี	2561	ผลการประเมินสถานท่ีต้ังของสถานประกอบการของ
บริษัทในประเทศไทย	พบว่าร้อยละ	0.9	 ต้ังอยู่บนพื้นท่ีท่ีมีความ
เสี่ยงสูง	(Extreme	Scarcity)	และสถานท่ีต้ังสถานประกอบการ
ของคูค้่าธรุกจิส�าหรบัประเภทธุรกจิท่ีมกีารใช้น�า้สงู	พบว่าร้อยละ	25	
ต้ังอยู่บนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง	(Scarcity)	โดยใช้เคร่ืองมือ	Global	
Water	ToolTM	(GWT)	ของ	World	Business	Council	 for	
Sustainable	Development	(WBCSD)	ซ่ึงบริษัทได้ด�าเนินการ
จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงด้านน�้าส�าหรับสถานประกอบการ
ของบริษัทรองรับไว้อย่างครบถ้วนแล้ว	รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วม
กบัชุมชนเพื่อรบัฟังข้อกงัวลเกีย่วกบัการใช้น�า้	รวมท้ังจดัสรรบุคลากร
ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจในการจัดท�าแผน
รองรบัความเสีย่งจากการขาดแคลนน�า้ด้วย	การด�าเนนิงานทั้งหมดนี้
ไม่เพียงจะช่วยลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจท้ังของบริษัทและ
คู่ค้าธุรกจิ	หากแต่ยงัช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นกบัชมุชนโดยรอบ	
ในสภาวะภัยแล้งท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

การจัดการของเสีย

ในปี	2561	บริษัทสามารถลดปริมาณของเสียท่ีก�าจัดโดยการ 
ฝังกลบและเผาต่อหน่วยการผลิตได้ร้อยละ	24	 เทียบกับปีฐาน	
2558	 ซ่ึงเป็นผลมาจากบรษัิทน�าของเสียกลับไปใช้ประโยชน  ์
ในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	ร้อยละ	87	น�าไปท�าปุ๋ยกลับคืนเพื่อใช้ในภาค
การเกษตร	 เช่น	กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 มูลไก่	และ	
ร้อยละ	7	น�าไปใช้เป็นอาหารสัตว์	เป็นต้น

50 Water Scarcity Footprint หมำยถึง กำรประเมินกำรใช้น�้ำในกำรผลิตตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ที่ค�ำนึงถึงภำวะกำรขำดแคลนน�้ำ ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อ้ำงอิงจำก ISO14046: 2014

การจัดการน�้า

การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่

ในปี	2561	บริษัทสามารถลดปริมาณการดึงน�้ามาใช้ต่อหน่วยการ
ผลิตได้ร้อยละ	32	 เทียบกับปีฐาน	2558	อันเน่ืองมาจากบริษัท
พฒันาการเลีย้งกุง้โดยใช้พื้นทีใ่นการเลีย้งอย่างเหมาะสม	ปรบัปรงุ
วิธีการเลี้ยงด้วยการเพิ่มอัตราการให้อากาศให้เหมาะสม	และน�าน�้า
ท่ีผ่านการเลีย้งแล้วมาปรบัปรงุคุณภาพและหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่	

นอกจากนี้	บริษัทน�าน�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ใน
กระบวนการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต	ได้แก่	การรดน�้าต้นไม้รอบ
สถานประกอบการ	ทดแทนการดึงน�้าจากแหล่งน�้าภายนอกมาใช้	
28	ล้านลูกบาศก์เมตร	คิดเป็นร้อยละ	18	ของปริมาณการดึงน�้า
มาใช้ท้ังหมด

วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ผลิตภัณฑ์

ในปี	2561	ผลิตภัณฑ์เน้ือไก่สดและผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่มท่ีได้รับการ
รบัรองฉลาก	“ฟุตพริ้นท์การขาดแคลนน�า้ หรือ Water Scarcity 
Footprint50”	รายแรกของประเทศไทยจากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	ซ่ึงเป็นการประเมินโอกาสการเกิดผลกระทบด้าน 
การขาดแคลนน�้าในแต่ละพื้นที่	ควบคู่ไปกับการก�าหนดมาตรการ 
เชิงรุกในการจัดการทรัพยากรน�้าท่ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบจาก
การขาดแคลนน�้าท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต	

กลุ�มผลิตภัณฑ�สีเข�ยว

ในป� 2561 บร�ษัทมีรายได�
จากกลุ�มผลิตภัณฑ�สีเข�ยว 
(Green Products)
รวมมูลค�า

17,764 

ล�านบาท

คิดเป�น

10% 

ของรายได�จากกิจการ
ประเทศไทย
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นอกจากน้ี	 ในประเทศเวียดนาม	บริษัทด�าเนินโครงการปลูกผัก
ออร์แกนิกในฟาร์มสุกรกว่า	150	แห่ง	 โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพท่ีผลิต
จากมูลสุกรเพื่อช่วยลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นถึง	10,100	ตัน
ต่อปี	และได้ผลผลิตเป็นผักปลอดสารพิษให้กับพนักงานและ 
คนงานภายในฟาร์มบริโภคกว่าปีละ	420,000	กิโลกรัม	คิดเป็น
มูลค่าถึง	14	ล้านบาท

รวมถึงกิจการประเทศตุรกีก็ได้น�ามูลไก่ผสมกับเศษวัสดุชีวมวล 
เป็นถ่านชีวภาพ	(Biochar)	ใช้เป็นเชื้อเพลิง	เพ่ือลดการใช้ถ่านหิน
และลิกไนต์

โครงการปันน�้าปุ๋ยให้ชุมชน

สายธุรกิจการเลี้ยงสุกรได้มุ่งม่ันบริหารจัดการน�้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	และช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน�้าของชุมชนรอบ
สถานประกอบการ	 โดยด�าเนินโครงการปันน�้าปุ๋ยให้ชุมชนเพ่ือ
การเกษตร	อาท	ิใช้ปลกูข้าวโพด	หญ้าเนเปีย	อ้อย	ล�าไย	เป็นต้น	โดย
น�า้ท่ีปันให้เกษตรกรใช้น้ันเป็นน�า้ท่ีผ่านการบ�าบัดจากระบบผลติก๊าซ
ชีวภาพ	และได้มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก�าหนด	ท้ังยงัมธีาตุอาหาร
ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช	อาทิ	โพแทสเซียม	ไนโตรเจน	และ
ฟอสฟอรสัด้วย	โดยในปี	2561	บริษทัปันน�า้ปุย๋ให้ชมุชนรอบฟาร์ม
สุกรกว่า	380,000	ลูกบาศก์เมตร	 ซ่ึงช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้กับ
เกษตรกร	

“ฟาร์มจอมทองได้ปันน�้าปุ๋ยมาให้ใช้ในไร่ข้าวโพด 
ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากเดิมท่ีใช้แต่ปุ๋ยเคมี และ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ ๋ยเคมีกว่า 25% ขอขอบคุณ
ฟาร์มท่ีแบ่งปันน�้าปุ๋ยให้มาตลอด ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างแท้จริง” 

นำงพรรณำ สิงห์ท่ำ 
เกษตรกรผู้เพำะปลูกข้ำวโพด ต.ข่วงเปำ 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 กรณีศึกษา: โครงการคอมเพล็กซ์ไก่ไข่

ต้ังแต่ปี	2560	มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญในสายธุรกิจไก่ไข่	จาก
แนวคิดการผลิตไข่ไก่แบบครบวงจรและช่วยเพิ่มการป้องกันโรค
จากภายนอกตามระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosecurity)	
ในทุกกระบวนการ	บริษัทได้ริเริ่มการรวมฟาร์มเลี้ยงไก่รุ่น	ไก่ไข่	 
โรงคัดไข่	และโรงงานแปรรูปไข่มาไว้ในบริเวณพื้นที่เดียวกันภายใต	้
“โครงการคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ ผ่านแนวความคิด Zero Waste” 

โดยบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 ต้ังแต่การออกแบบ
กระบวนการผลิต	 การปรับปรุงเครื่องจักรด ้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การวางแผนการผลิต	
ตลอดจนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ลดการ
เกิดของเสีย	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ควบคู่ไปกับการ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชนและผู ้มีส่วนได้เสีย	 โดยเริ่มจาก 
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โรงงานแปรรูปไข�

ภาคเกษตรกรรม

โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว�

โรงคัดไข�

ฟาร�มเลี้ยง

ไข�ไก�

ไข�ไก�
น้ำเสียที่ได�รับ
การบำบัดแล�ว

ผสม
กับมูลไก�

น้ำเสีย

ก�าซ
ช�วภาพ

วัสดุ
ปรับปรุงดิน

วัตถุดิบ
อาหารสัตว�

เคร�่องกำเนิดไฟฟ�า

เปลือกไข�*

คอมเพล็กซ�ไก�ไข� อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต�แนวคิด “Zero Waste”

ระบบผลิตก�าซช�วภาพ

กากตะกอน (Sludge)

ทดแทนไฟฟ�าได�
80%

*อยู�ในระหว�างการศึกษาและพัฒนา

คอมเพลก็ซ์ไก่ไข่	ท่ี	อ�าเภอจะนะ	จงัหวดัสงขลา	เป็นโครงการต้นแบบ	
ซึ่งสามารถน�ามูลสัตว์และน�้าเสียมาผลิตก๊าซชีวภาพ	และน�าไปผลิต
เป็นพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนกลับไปใช้ในคอมเพล็กซ์ทดแทนการ
ซ้ือไฟฟ้าได้ทั้งหมด	โดยในปี	2561	บริษัทได้เริ่มเดินระบบเพียง 
บางส่วนยงัสามารถผลติไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	ทดแทนการใช้ไฟฟ้า

ได้กว่าร้อยละ	80	ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า	23	ล้านบาท	และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า	26,000	 ตัน	CO

2
e	ด้วยผลส�าเร็จ 

จากโครงการคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ต้นแบบน้ี	บริษัทจึงมีแผนขยายผล
ต่อไปอีก	 6	แห่ง	ครอบคลุมพื้นท่ีทุกภูมิภาคทัว่ประเทศไทย	 
โดยคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จท้ังหมด	ภายในปี	2562
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ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐานคุณภาพน�้าชายฝั่ง
ทะเลและคณุประโยชน์ของป่าชายเลน	อาทิ	เป็นแหล่งอาหารส�าหรบั
สัตว์นานาชนิด	เป็นแหล่งขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น�้า	เป็นแหล่ง
อาหารและแหล่งรายได้ของมนุษย์	อีกท้ังป่าชายเลนยังมีศักยภาพ
ในการดูดซับและกักเก็บมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร-
อุตสาหกรรม	และครัวเรอืนด้วย

นับต้ังแต่ปี	2557	ด้วยความร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินโครงการ 
ซีพีเอฟ	ปลกู-ปัน-ป้อง	ป่าชายเลน	ระหว่าง	ซีพีเอฟ	กรมทรพัยากร-
ทางทะเลและชายฝั่ง	ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	
(องค์การมหาชน)	องค์กรท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ	เพื่อร่วมกันเพิ่ม
พื้นท่ีปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชายเลนใน	5	พื้นที่ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศและในพื้นท่ีใกล้เคยีงสถานประกอบการของบรษิทัในจงัหวดั
สมุทรสาคร	ระยอง	ชุมพร	พังงา	และสงขลา	และร่วมกันจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้เพ่ือให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนแก่สาธารณชน	

ในปี	2560	ได้มีการต่อยอดความส�าเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลน	โดยเร่ิมส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวิถี
ชุมชนขึ้นในสองพื้นท่ี	ณ	ชุมชนปากน�้าประแส	จังหวัดระยอง	และ
ชุมชนบางหญ้าแพรก	จังหวัดสมุทรสาคร	จนได้รับคัดเลือกให้เป็น
เส้นทางท่องเทีย่วในโครงการ	Amazing Thailand Unseal Local 
2018	นอกจากนั้น	ชุมชนปากน�้าประแส	จังหวัดระยอง	ยังได้รับ 
คัดเลือกเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในโครงการ	Local Life & Learn 
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	อีกด้วย

ในปี	2561	บริษัทมอบกองทุนป่าชายเลนให้คณะท�างานชุมชน 
ท้ังสองพื้นท่ีบริหารกองทุนฯ	ให้สามารถน�ารายได้มาเป็นกองทุน 
หมุนเวียน	เพ่ือใช้ในการลงทุนพัฒนาอาชีพ	สร้างรายได้	น�าไปสู่
การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี	รวมทัง้น�ามาใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน
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โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน�้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง

ประเทศไทยบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ฐานเศรษฐกิจ
ชีวภาพ	(Bio-economy)	โดยมีอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
เป็นหน่ึงในอตุสาหกรรมทีเ่ป็นก�าลงัส�าคัญในการขบัเคลือ่นแผนการ
พฒันาดังกล่าว	และมุง่เน้นการใช้ฐานทรพัยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า
ร่วมกับการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม51

ตั้งแต่ปี	2559	บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการซีพีเอฟ	รักษ์นิเวศ	ลุ่มน�้า- 
ป่าสัก	เขาพระยาเดินธง	ซ่ึงเป็นแหล่งน�้าส�าคัญส�าหรับการเกษตร
และอุตสาหกรรมของพื้นท่ี	5	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเลย	เพชรบูรณ	์
ลพบุรี	สระบุรี	และพระนครศรีอยุธยา	อีกทั้งยังเป็นแหล่งน�้าส�าคัญ
ในการด�าเนินธุรกิจอาหารสัตว์	การเลี้ยงสัตว์	และอาหารของบริษัท	
เพือ่เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้า

ในปี	2561	ผลการด�าเนินงานพบว่าอัตราการรอดตายของต้นไม้
ปลูกใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	90	ขณะท่ีชุมชนโดยรอบก็สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากผลผลิตท่ีได้จากการฟื้นตัวของป่าไม้ด้วย	บริษัท
ยังคงดูแลรักษาผืนป่าแห่งน้ี	และด�าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม	
โดยสร้างฝายชะลอน�า้เพื่อเพิ่มความชุม่ชื้นให้แก่ผืนป่าอย่างต่อเนือ่ง	
พร้อมจัดท�าแนวกันไฟ	รวมถึงปลูกเสริมป่า	และก�าจัดวัชพืชเพื่อ
ส่งเสริมการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ	ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า	5,971	ไร่	
นอกจากนี	้บริษัทร่วมกบั	คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	
ด�าเนินโครงการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพ	เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ฐานในการเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปลีย่นแปลง
หลังจากการด�าเนินโครงการ	โดยส�ารวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
9	ชนิด	นก	119	ชนิด	สัตว์เลื้อยคลาน	20	ชนิด	และสัตว์สะเทินน�้า
สะเทินบก	15	ชนิด	และมีค่าดัชนีความหลากหลาย	(Diversity	
Index)	ของสัตว์ป่าทั้งพื้นที่เท่ากับ	3.297	52

ปี 2561ปี 2559

51 อ้ำงอิงจำก สมุดปกขำว BCG in Action โดย ประชำคมวิจัยด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ปี 2561
52 ค�ำนวณจำกสมกำร Shannon – Wiener Index สูตรวัดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

น่ีเป็นตัวอย่างโครงการท่ีประสบความส�าเร็จ
จากการท�างานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วน 
ในการฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อมและสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีย่ังยืน
ให้แก่ชุมชน และเพื่อตอบแทนระบบนิเวศบริการ (Ecosystem 
Services) นอกจากน้ี โครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง 
ป่าชายเลนยังพิสูจน์ให้เห็นว่าการฟื ้นฟูความสมดุลระหว่าง
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สามารถด�าเนินไปพร้อมกันได้อย่างกลมกลืน

คุณลอร่ำ ฮำร์ดแมน
Ethical and Sustainable Manager,

บริษัท APETITO ประเทศสหรำชอำณำจักร
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ความก�าวหน�าของโครงการปกป�องความหลากหลายทางช�วภาพ

ผล
การดําเนินงาน

ป� 2561

เป�าหมาย
ป� 2561

ผล
การดําเนินงาน

ป� 2561

เป�าหมาย
ป� 2561

พ�้นที่อนุรักษ�
และฟ��นฟู (ไร�)

ป�าชายเลน

พ�้นที่สถานประกอบการ

2,065

319

3

2

325

2,063

1,7201,000

ผล
การดําเนินงาน

ป� 2561

เป�าหมาย
ป� 2563

เขาพระยาเดินธง

4,971

1,000 1,000

38,108

4,971

พ�้นท่ีอนุรักษ�
และฟ��นฟู (ไร�)

พ�้นท่ีอนุรักษ�
และฟ��นฟู (ไร�)

พ�้นท่ีปลูกใหม�
(ไร�)

กักเก็บคาร�บอน
(ตัน CO

2
e)

พ�้นท่ีปลูกใหม�
(ไร�)

ศูนย�การเร�ยนรู�
(แห�ง)

แหล�งท�องเท่ียว
(แห�ง)
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กรณีศึกษา: จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน สู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยชุมชนเพื่อชุมชน 
  ณ ชุมชนปากน�้าประแส จังหวัดระยอง และชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

“ดีใจที่มีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน
และช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ท�าให้ระบบนิเวศฟื้นคืนกลับมา
อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง สัตว์น�้าท่ีเคยหายไปจากพื้นที่ในช่วงที่ยัง
ไม่มีการฟื้นฟูป่า ก็มีจ�านวนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ป่าชายเลนได้รับ
การฟื้นฟู คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพท�าประมงก็สามารถ
จบักุ้ง หอย ป ูปลาได้มากขึ้น ด้านกิจกรรมเส้นทางท่องเท่ียวชมุชน 
ก็ท�าให้สมาชิกกองทุนฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายของและ

การท่องเท่ียวอีกด้วย”

นำงดวงฤดี ขวัญนิยม ประธำนสภำองค์กรชุมชน 
และกลุ่มท่องเท่ียววิถีชุมชน ต.ปำกน�้ำประแส จ.ระยอง

“ปัจจุบันพบว่าประมงชายฝั่งแถวบ้าน
หาปลาได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องออกเรือไปไกล ท่ีส�าคญัหอยพิมกลบัมา 
ซึ่งเราไม่เคยพบมานานกว่า 10 ปีแล้ว และตอนน้ีมีปูแสมในพื้นท่ี

เพิ่มขึ้นเยอะมาก” 

ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 5 รองประธำนองค์กรชุมชน 
และกลุ่มท่องเท่ียววิถีชุมชน ต.บำงหญ้ำแพรก จ.สมุทรสำคร

จากความมุ่งมั่น สู่ ความร่วมมือ

ด้วยความมุ่งม่ันของบริษัทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน 
ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับสถานประกอบการ	ณ	ชุมชนปากน�้าประแส	
จังหวัดระยอง	และชุมชนบางหญ้าแพรก	จังหวัดสมุทรสาคร	โดย
อาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคประชาชน	และภาคธุรกิจ	
ครอบคลุมพื้นที่กว่า	1,200	ไร่

จากความร่วมมือ สู่ การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้	ปลูก-ปัน-ป้อง	ป่าชายเลน	จัดต้ังขึ้น	เพื่อสร้าง
เสริมความตระหนักรูเ้กีย่วกบัความส�าคัญของระบบนเิวศป่าชายเลน
และทรัพยากรธรรมชาติ	ให้แก่ชุมชนและนักท่องเท่ียวทั่วไป

จากการเรียนรู้ สู่ การแบ่งปัน

บริษัท	ร่วมกับ	Local	Alike	 (กิจการเพื่อสังคม)	และชุมชน- 
ปากน�้าประแสและชุมชนบางหญ้าแพรก	ร่วมกันแบ่งปันความคิด
และออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวีถีชุมชน	ร่วมกัน
สร้างอาชีพโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลพลอยได้จากการ
อนุรักษ์และฟื ้นฟูป่าชายเลน	และร่วมกันส่งเสริมอัตลักษณ์
วัฒนธรรมชุมชน	 โดยให้คนในท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดเร่ืองราว 

วิถีชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ	ในชุมชน	ผลจากการเรียนรู้ แบ่งปัน	และ
สร้างอาชีพ	ท�าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเท่ียว	 
โดยรายได้ส่วนหน่ึงยังถูกแบ่งปันเข้าสู่กองทุนอนุรักษ์ป่าชายเลน	
เพื่อให้ชมุชนมีกองทุนหมุนเวียนส�าหรบัใช้ในการดูแลรกัษาป่าชายเลน
อย่างยั่งยืนต่อไป
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โครงการซ�พ�เอฟ ปลูก-ป�น-ป�อง ป�าชายเลน

จุดท�องเที่ยวว�ถีชุมชน
ชุมชนปากนํ้าประแส จังหวัดระยอง

จุดท�องเที่ยวว�ถีชุมชน
ชุมชนบางหญ�าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

ความมุ�งมั�น

ความร�วมมือ

การเร�ยนรู�

การแบ�งป�น

กลุ่มสามล้อท่องเที่ยว กลุ่มท�าขนมไทย

กลุ่มท�าแจงลอน กลุ่มท�าเรือจ�าลอง

กิจกรรมเต้นร�าจากกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มท�านาเกลือ

กลุ่มยกยอหาเคย

กลุ่มท�าชาใบขลู่ กลุ่มท�าถ่านไบโอชาร์
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ภาค
ผนวก



- ภาคผนวก -

บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรอื“ซีพีเอฟ”	 
จัดท�ารายงานความยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเน่ืองต้ังแต ่
ปี	2554	 เป็นต้นมา	 เพื่อสื่อสารความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจ 
สู ่ความยั่งยืนในทุกมิติ	 ท้ังเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และ 
ธรรมาภิบาล	ส�าหรับรายงานความยั่งยืนประจ�าปี	2561	ฉบับน้ี	 
น�าเสนอผลการด�าเนินงานต้ังแต่วันที่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	
2561	 ของซีพีเอฟและบริษัทย่อยในประเทศไทย	 (“บริษัท”)	 
ดังปรากฏรายชือ่ในตารางหน้าท่ี	103

รายงานฉบับน้ีสอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ	Global	
Reporting	Initiative	Standards	(GRI	Standards)	และแนวทาง
การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร	
(Food	Processing	Sector	Supplement)	รายงานความก้าวหน้า
การปฏิบัติตามหลักสากลของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	
(United	Nations	Global	Compact:	UN	Global	Compact)	
ในระดับก้าวหน้า	 (Advanced	Level)	และมีการพิจารณาการ
ด�าเนินงานขององค์กรเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
สหประชาติ	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ด้วย

ท้ังน้ีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้	 	ได้รับการตรวจรับรอง
และให้ความเชื่อม่ันในเรื่องความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แบบทาง
เลือกหลัก	(In	Accordance	with	Core	Option)	ตลอดจนผล
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	และผลการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย	โดยบริษัท	ลอยด์ส	รีจิสเตอร์	ควอลิต้ี	แอสชัวรันส์	จ�ากัด
ดังแสดงรายละเอยีดไว้ท่ีหน้า	124	ส่วนผลการด�าเนินงานด้านการเงิน
ได้รับการสอบทานโดยบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	
ดังแสดงรายละเอยีดไว้ท่ีรายงานของผู้สอบบัญชี	ในรายงานประจ�าปี	
2561	ของบริษัท

เก่ียวกับ
รายงานฉบับนี้



รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

ธุรกิจ/ บริษัท

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

พลังงาน น�้า ของเสีย อากาศ
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด (มหำชน) • • • • • •

2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) • • • • • •

3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จ�ำกัด • • • • • •

4. บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด • • • • • •

5. บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จ�ำกัด • • • • • •

6. บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ�ำกัด (มหำชน) - - - - - •

7. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด • • • • • •

8. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ำกัด • • • • • •

9. บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ำกัด - - - - - •

10. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ�ำกัด - - - - - •

11. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด - - - - - •

12. บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรซีพีเอฟ จ�ำกัด - - - - - •

13. บริษัท ซีพี ไห่หลำย ฮำร์เบอร์ จ�ำกัด - - - - - •

หมายเหตุ

• ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ แสดงผลกำรด�ำเนินงำนและขอบเขตกำรรำยงำนตำมรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ในรำยงำนฉบับนี้ได้น�ำข้อมูลสรุปบำงส่วนมำแสดงไว้ที่หน้ำ 8
• ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยครอบคลุมสถำนประกอบกำรในกระบวนกำรผลิต รวมถึงธุรกิจค้ำปลีกและร้ำนอำหำร เฉพำะธุรกิจห้ำดำว 
 ร้ำนอำหำรเชสเตอร์ ร้ำนค้ำปลีกซีพีเฟรชมำร์ท ทั้งนี้ ไม่นับรวมส�ำนักงำนใหญ่ ส�ำนักงำนย่อย ร้ำนอำหำรซีพีคิทเช่น และศูนย์อำหำรซีพีฟู้ดเวิลด์
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- [ ครัวของโลก...ที่ ย่ังยืน ] -

{ การก�ากับดูแลกิจการฯ }



รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นโดยพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวกับบริษัทท้ัง
ภายในและภายนอก	เพื่อประเมินประเด็นความยั่งยืนท่ีมีนัยส�าคัญ
ภายใต้หลัก	4	ประการของ	GRI	Standards	ประกอบด้วย	บริบท-
ความย่ังยืน	(Sustainability	Context)	ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ	
(Materiality)	ความครบถ้วนสมบูรณ์	(Completeness)	และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder	Inclusiveness)	
โดยมีกระบวนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ	ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1
 การระบุประเด็น

บริษัทคัดเลือกประเด็นโดยพิจารณาบริบททั้งภายในและภายนอก
องค์กร	ได้แก่	กลยุทธ์ธุรกิจ	กลยุทธ์ความยัง่ยืน	ความเสี่ยงของ
องค์กร	ประเด็นที่มีนัยส�าคัญในปี	2560	ของบริษัทและบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	แนวโน้มด้านความยั่งยืนของโลกตาม
มาตรฐานความยั่งยนืระดบัสากล	ขณะเดยีวกนักร็วบรวมความคดิเห็น
และมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียผ่านแบบสอบถามการมีส่วนร่วม
เพิ่มเติมด้วย

 ขั้นตอนที่ 2
 การจัดล�าดับความส�าคัญ 

ผู้บริหาร/หัวหน้าสายงานท่ีเกี่ยวข้อง	และผู ้มีส่วนได้เสียท้ัง	8	
กลุ่ม	ประเมินความส�าคัญของประเด็นจากขั้นตอนท่ี	1	ผ่านแบบ
ประเมินออนไลน์โดยพิจารณาใน	2	มิติ	คือ	ผลกระทบของธุรกิจ

การระบุประเด็น

การพ
ัฒ
นาและปรับปรุงอย�างต� อเนื่อง

กา
รจ
ัดล
ําด
ับค

วา
มส
ําค
ัญ

การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสําคัญ

บร�บทความยั�งยืน

ความครบถ�วนสมบูรณ�

ปร
ะเด

็น
ที่ม
ีนัย
สํา
คัญ

การมีส�วนร�วมของ
ผู�มีส�วนได�เสีย

3

1

24

กระบวนการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน

ต่อมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	และความส�าคัญต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

 ขั้นตอนที่ 3
 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�าคัญ 

หน่วยงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยั่งยนื
ทวนสอบความครบถ้วนเบ้ืองต้น	ควบคูก่บัสมัภาษณ์ผู้มส่ีวนได้เสยี
ภายนอก	ได้แก่	 คู่ค้าธุรกิจ	 นักลงทุน	และลูกค้า	 เพื่อรวบรวม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญต่อความย่ังยืนใน 
การด�าเนินธุรกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหาร	รวมถงึมมุมองต่อ
การบริหารจัดการในประเด็นท่ีให้ความสนใจ	ผลการประเมินจะถูก 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันา
อย่างยั่งยืน	เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นความยั่งยืนท่ีมี 
นัยส�าคัญภายใต้ขอบเขตของผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร
ต่อไป	นอกจากนี	้บริษัทยังได้ว่าจ้างหน่วยงานอสิระภายนอกทวนสอบ
และรบัรองความถกูต้องของกระบวนการจดัท�ารายงานความยั่งยนื
ตาม	GRI	Standards	รวมท้ังประเมินความน่าเชื่อถอืของชดุข้อมูล
เฉพาะอกีด้วย	

 ขั้นตอนที่ 4
 การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทจัดเตรยีมช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น	 มุมมอง	และ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาเน้ือหารายงานในปีต่อไป	 
โดยยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	และบริบทของ
ความยั่งยืนเป็นส�าคัญ

104 - [ รายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 ] -



การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเชื่อม่ันว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญของการสร้างรากฐานสู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความยั่งยนื	อน่ึง	ผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัทคือ	องค์กรหรือกลุม่บคุคล
ท่ีได้รับผลกระทบเชิงบวกและลบจากการด�าเนินธุรกิจภายในและ
ภายนอกองค์กร	

ท้ังน้ี	บริษัทด�าเนินการวิเคราะห์	ทบทวน	เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างครบถ้วน	โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม	ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ	อย่าง
ต่อเน่ือง	 โดยมีความถี่ในการสื่อสารแตกต่างกัน	 ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ 
แผนงานของบริษัทและความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสยี	เพื่อรบัทราบ

ความต้องการ	มุมมองความคิดเห็น	ข้อกังวล	ข้อเสนอแนะ	และน�า
มาใช้พัฒนาแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของบริษัทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป

ส�าหรบัการจดัท�ารายงานความยั่งยนืประจ�าปี	2561	บริษัทได้รวบรวม
ประเด็นและข้อคิดเห็นซ่ึงครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจนร่วมจัดล�าดับความส�าคัญ
ของประเด็นดังกล่าว	ด�าเนินการสมัภาษณ์ตัวแทนกลุม่ผู้มส่ีวนได้เสยี	
ได้แก่	คู่ค้าธุรกิจ	นักลงทุน	และลูกค้า	เกี่ยวกับมุมมองการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัท	และน�าประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญมาใช้ในการ
ก�าหนดเน้ือหาของรายงานฉบับน้ีด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม ตัวอย่างของประเด็น

ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

• กำรประชุม, Conference Call, Roadshow
• พำเยี่ยมชมกิจกำรประจ�ำปี
• ประชุมรำยไตรมำส ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

• กำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
• กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง  

ทันเวลำ
• กำรพัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี

สำมำรถศึกษำรูปแบบและวิธีกำรตอบสนองของบรษิัทได้ท่ีบท “กำรก�ำกับดูแลกิจกำรสู่ควำมยั่งยืน” และ  
“กำรพัฒนำและดูแลบุคลำกร”

พนักงาน 
และครอบครัว

• CEO Town Hall ประจ�ำปี, CEO Corner
• Intranet, CPF Connect Mobile Application 
• อีเมล, e-Newsletter, HR Communications  

(คลิปวิดีโอ, ประกำศ)
• กำรประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำรรำยไตรมำส 
• กำรประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย
• พูดคุย ประชุม ส�ำรวจควำมคิดเห็น
• กำรประเมินผลงำนประจ�ำปี

• อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
• ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
• ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิกำร
• กำรสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำน

สำมำรถศึกษำรูปแบบและวิธีกำรตอบสนองของบรษิัทได้ท่ีบท “กำรพัฒนำดูแลบุคลำกร”

ลูกค้า 
และผู้บริโภค

• พบปะและประชุม ลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียน ตรวจประเมิน
• ส�ำรวจควำมคิดเห็นประจ�ำปี
• ศูนย์รับข้อร้องเรียนลูกค้ำ ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ

• คุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร
• กำรตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งท่ีมำ
• ข้อมูลฉลำกผลิตภัณฑ์

สำมำรถศึกษำรูปแบบและวิธีกำรตอบสนองของบรษิัทได้ท่ีบท “อำหำรม่ันคง”

คู่ค้าธุรกิจ

• พบปะและประชุม งำนสัมมนำ ลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียน
• โทรศัพท์ อีเมล
• โครงกำรควำมร่วมมือพิเศษ
• ตรวจประเมินประจ�ำปี
• ส�ำรวจควำมคิดเห็นประจ�ำปี

• สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในห่วงโซ่อุปทำน

• กำรส่งเสริมศักยภำพเกษตรกรและคู่ค้ำ
• กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

สำมำรถศึกษำรูปแบบและวิธีกำรตอบสนองของบริษัทได้ท่ีบท “สังคมพึ่งตน”
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม ตัวอย่างของประเด็น

ชุมชนและสังคม

• รับฟังและส�ำรวจควำมคิดเห็นประจ�ำปี
• เปิดช่องทำงรับข้อร้องเรียน
• จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพชีวิต
• สำนเสวนำ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประจ�ำปี

• กำรปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• กำรมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภำพชีวิตชุมชน
• กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง 

สำมำรถศึกษำรูปแบบและวิธีกำรตอบสนองของบริษัทได้ท่ีบท “อำหำรมั่นคง” “สังคมพึ่งตน”  
และ “ดินน�้ำป่ำคงอยู่”

หน่วยงานภาครัฐ

• กำรเข้ำพบในโอกำสต่ำงๆ
• ร่วมมือและสนับสนุนกำรริเริ่ม พัฒนำโครงกำรและกิจกรรม

สร้ำงสรรค์ประโยชน์
• งำนสัมมนำ

• กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติ 
ท่ีเก่ียวข้อง

• กำรแบ่งปันและถ่ำยทอดนวัตกรรม 
ด้ำนควำมยั่งยืน 

• กำรเป็นตัวอย่ำงกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำมำรถศึกษำรูปแบบและวิธีกำรตอบสนองของบริษัทได้ท่ีบท “กำรก�ำกับดูแลกิจกำรสู่ควำมยั่งยืน”

ภาคประชาสังคม
และภาควิชาการ

• รับฟังและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเป็นประจ�ำทุกเดือน
• สนับสนุนกำรท�ำงำนเป็นเครือข่ำยตำมควำมเหมำะสม
• พำเยี่ยมชมกิจกำรประจ�ำปี
• งำนสัมมนำเป็นประจ�ำทุกเดือน

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทำน
• กำรประเมินผลกระทบทำงสังคม 

และสิ่งแวดล้อม
• กำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อสังคม

สำมำรถศึกษำรูปแบบและวิธีกำรตอบสนองของบริษัทได้ท่ีบท “กำรก�ำกับดูแลกิจกำรสู่ควำมยั่งยืน”  
“สังคมพ่ึงตน” และ “ดินน�้ำป่ำคงอยู่”

สื่อมวลชน

• ด�ำเนินกิจกรรมกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องมือสื่อสำรทุกรูปแบบ
เป็นประจ�ำ

• น�ำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกำร
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
• งำนแถลงข่ำว กำรสัมภำษณ์เป็นประจ�ำทุกเดือน

• กำรด�ำเนินธุรกิจท่ีมีธรรมำภิบำล
• ควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนองค์กร 

ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม สู่ควำมยั่งยืน
• คุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร

สำมำรถศึกษำรูปแบบและวิธีกำรตอบสนองของบรษิัทได้ท่ีบท “กำรก�ำกับดูแลกิจกำรสู่ควำมยั่งยืน”  
และ “อำหำรม่ันคง”

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล	หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	สามารถติดต่อได้ท่ี
หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่
อาคาร	ซี.พี.ทาวเวอร์	เลขที่	313	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
โทรศัพท์:	(+66)	0	2766	8571-4
อีเมล:	i-sd@cpmail.in.th
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ข้อมูลบุคลากรระหว่างปี 2558-2561

GRI Stadards ข้อมูล หน่วย

2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 102-8 จ�ำนวนพนักงำนท้ังหมด คน
62,503 65,682 69,690 72,319

30,906 31,597 32,148 33,534 33,874 35,816 34,481 37,838

GRI 405-1 ความหลากหลายของพนักงาน

จ�าแนกตามระดับ

- ผู้บริหำรระดับสูง
คน 372 73 370 77 364 79 60 4

ร้อยละ 0.60 0.12 0.56 0.12 0.52 0.11 0.08 0.01

- ผู้บริหำรระดับกลำง
คน 1,314 566 1,311 549 1,399  574 301 71

ร้อยละ 2.10 0.91 2.00 0.84 2.01 0.82 0.42 0.10

- ผู้บริหำรระดับต้น
คน 1,987 1,090 2,107 1,121  2,151 1,145 3,596 1,818

ร้อยละ 3.18 1.74 3.21 1.71 3.09 1.64 4.97 2.51

- เจ้ำหน้ำท่ี
คน 8,412 5,935 7,999 5,855  8,487 6,586 8,553 6,770

ร้อยละ 13.46 9.50 12.18 8.91 12.18 9.45 11.83 9.36

- คนงำน
คน 18,821 23,933 20,361 25,932 21,473 27,432 21,971 29,175

ร้อยละ 30.11 38.29 31.00 39.48 30.81 39.36 30.38 40.34

จ�าแนกตามอายุ

- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี 
คน 11,229 9,964 11,885 10,994 12,362 11,966 12,729 13,209

ร้อยละ 17.97 15.94 18.09 16.74 17.74 17.17 17.60 18.27

- อำยุ 30-50 ปี 
คน 17,959 19,667 18,455 20,324 19,306 21,005 19,398 21,610

ร้อยละ 28.73 31.47 28.10 30.94 27.70 30.14 26.82 29.88

- อำยุมำกกว่ำ 50 ปี
คน 1,718 1,966 1,808 2,216 2,206 2,845 2,354 3,019

ร้อยละ 2.75 3.15 2.75 3.37 3.17 4.08 3.26 4.17

อื่นๆ

- พนักงำนทุพพลภำพ
คน ND ND 744 757

ร้อยละ ND ND 1.07 1.05

GRI 401-1 การจ้างงาน

พนักงาน

จ�ำนวนกำรจ้ำงใหม่ คน
1,281 922 1,835 1,425

706 575 521 401 1,001 834 803 622

อัตรำกำรจ้ำงใหม่ คน
6.42 4.71 9.14 6.79

3.54 2.88 2.66 2.05 4.98 4.15 3.83 2.96
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GRI Stadards ข้อมูล หน่วย

2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 401-1 จ�าแนกตามอายุ

- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี 
คน 544 464 417 334 765 707 629 535

ร้อยละ 2.73 2.33 2.13 1.71 3.81 3.52 3.00 2.55

- อำยุ 30-50 ปี 
คน 160 109 97 65 160 94 147 81

ร้อยละ 0.80 0.55 0.50 0.33 0.80 0.47 0.70 0.38

- อำยุมำกกว่ำ 50 ปี
คน 2 2 7 2 76 33 27 6

ร้อยละ 0.01 0.01 0.04 0.01 0.38 0.16 0.13 0.03

คนงาน

จ�ำนวนกำรจ้ำงใหม่ คน
10,505 15,425 26,639 16,136

5,277 5,228 7,341 8,084 12,296 14,343 7,247 8,889

อัตรำกำรจ้ำงใหม่ ร้อยละ
24.77 34.64 55.97 32.26

12.44 12.33 16.49 18.16 25.83 30.13 14.49 17.77

จ�าแนกตามอายุ

- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี 
คน 2,532 1,888 4,849 4,906 8,568 9,438 4,719 5,332

ร้อยละ 5.97 4.45 10.89 11.02 18.00 19.83 9.43 10.66

- อำยุ 30-50 ปี 
คน 2,701 3,302 2,409 3,101 3,598 4,667 2449 3421

ร้อยละ 6.37 7.79 5.41 6.96 7.56 9.80 4.90 6.84

- อำยุมำกกว่ำ 50 ปี
คน 44 38 83 77 130 238 79 136

ร้อยละ 0.10 0.09 0.19 0.17 0.27 0.50 0.16 0.27

การลาออก

พนักงาน

จ�ำนวนกำรลำออก คน
2,007 1,941 1,627 1,786

1,185 822 1,148 793 910 717 1,038 748

อัตรำกำรลำออก ร้อยละ
10.06 9.92 8.10 8.51

5.94 4.12 5.87 4.05 4.53 3.57 4.95 3.56

จ�าแนกตามอายุ

- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี 
คน 503 471 484 405 369 376 423 379

ร้อยละ 2.52 2.36 2.47 2.07 1.84 1.87 2.02 1.81

- อำยุ 30-50 ปี 
คน 442 267 382 274 370 258 365 257

ร้อยละ 2.22 1.34 1.95 1.40 1.84 1.28 1.74 1.23

- อำยุมำกกว่ำ 50 ปี
คน 251 73 282 114 171 83 250 112

ร้อยละ 1.26 0.37 1.44 0.58 0.85 0.41 1.19 0.53
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GRI Stadards ข้อมูล หน่วย

2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 401-1 คนงาน

จ�ำนวนกำรลำออก คน
12,248 11,983 12,521 14,620

5,493 6,755 5,298 6,685 5,439 7,082 6,582 8,038

อัตรำกำรลำออก ร้อยละ
28.88 26.91 26.31 29.23

12.95 15.93 11.90 15.01 11.43 14.88 13.16 16.07

จ�าแนกตามอายุ

- อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี 
คน 3,516 4,340 3,463 4,221 3,561 4,397 4,012 4,793

ร้อยละ 8.29 10.23 7.78 9.48 7.48 9.24 8.02 9.58

- อำยุ 30-50 ปี 
คน 1,841 2,029 1,685 2,007 1,737 2,264 2,365 2,664

ร้อยละ 4.34 4.78 3.78 4.51 3.65 4.76 4.73 5.33

- อำยุมำกกว่ำ 50 ปี
คน 136 386 150 457 141 421 205 581

ร้อยละ 0.32 0.91 0.34 1.03 0.30 0.88 0.41 1.16

GRI 404-1 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ค่ำเฉลี่ยเวลำกำรฝึกอบรม
พนักงำนท้ังหมด

ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี

18 15 9 14

19 16 17 12 12 7 16 12

จ�าแนกตามระดับ

- ผู้บริหำรระดับสูง

ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี

36 54 25 64

ND ND ND ND 26 24 65 52

- ผู้บริหำรระดับกลำง
42 41 25 39

ND ND ND ND 26 24 40 32

- ผู้บริหำรระดับต้น
43 46 31 35

ND ND ND ND 31 30 34 36

- เจ้ำหน้ำท่ี
30 27 19 22

ND ND ND ND 22 15 25 20

- คนงำน
10 7 4 8

ND ND ND ND 4 4 8 8

หมายเหตุ:
• ND = ไม่มีข้อมูล
• บริษัทไม่มีพนักงำนจำกกำรจ้ำงงำนไม่เต็มเวลำ (Part-time) ไม่มีพนักงำนชั่วครำว ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนตำมฤดูกำล และข้อมูลถูกรวบรวมจำกระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของบริษัท 

(GRI 102-8)
• คนงำน หมำยถึง พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในโรงงำนหรือฟำร์มของบริษัท
• จ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมไม่นับรวมกำรส่งพนักงำนไปศึกษำต่อระดับปริญญำโทและปริญญำเอกท้ังในและต่ำงประเทศ รวมถึงหลักสูตรกำรอบรมที่มีระยะเวลำต่อเน่ืองระหว่ำงปี 2558-2561 

(GRI 404-1)
• ปี 2560 บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลกำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำนที่แบ่งตำมระดับและเพศ (GRI 404-1)
• ปี 2561 บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงนิยำมกำรแบ่งระดับพนักงำน
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างปี 2558-2561

GRI 
Standards ข้อมูล หน่วย

2558 2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 403-2 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

พนักงำนและคนงำน
รำย 

ต่อ 200,000 ชั่วโมง 
กำรท�ำงำน

0.25 0.35 0.36 0.31

0.29 0.23 0.39 0.33 0.43 0.30 0.37 0.25

ผู้รับเหมำอิสระ
0.01 0.01 0.00 0.00

0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ

พนักงำนและคนงำน
วันหยุดงำน 

ต่อ 200,000 ชั่วโมง 
กำรท�ำงำน

2.07 2.93 2.96 2.64

2.54 1.76 3.39 2.50 3.62 2.39 3.44 1.95

ผู้รับเหมำอิสระ
0.04 0.15 0.00 0.00

0.05 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราการบาดเจบ็ทุกประเภท

พนักงำนและคนงำน
รำย 

ต่อ 200,000 ชั่วโมง 
กำรท�ำงำน

3.51 7.52 8.19 4.33

3.69 3.39 6.45 8.51 7.14 9.10 4.04 4.58

ผู้รับเหมำอิสระ
0.02 0.03 0.01 0.07

0.03 0.00 6.45 8.51 0.01 0.00 0.08 0.00

อัตราการขาดงาน

พนักงำนและคนงำน

ร้อยละ

1.29 1.30 1.78 1.42

0.95 1.62 1.10 1.70 1.43 2.11 1.11 1.74

ผู้รับเหมำอิสระ
ND ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND

อัตราการเจ็บป่วยโรคจากการท�างาน

พนักงำนและคนงำน
รำย 

ต่อ 200,000 ชั่วโมง 
กำรท�ำงำน

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผู้รับเหมำอิสระ
0.00 0.00 0.00 NA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA NA

หมายเหตุ:
• ND = ไม่มีข้อมูล
• NA = ไม่เกี่ยวข้อง
• ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจำกกำรท�ำงำนทั้งหมด 2 รำย แบ่งเป็น พนักงำนและคนงำน ชำย 1 รำย และผู้รับเหมำอิสระ ชำย 1 รำย อันเนื่องมำจำกไฟฟ้ำดูด (GRI 403-2)
• จ�ำนวนกำรเจ็บป่วยหรือโรคจำกกำรท�ำงำนอ้ำงอิงจำกกำรรำยงำนกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคจำกกำรท�ำงำนหรือตำมใบรับรองจำกแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ (GRI 403-2)

° จ�ำนวนวัน คือ Scheduled Day

° กำรบำดเจ็บ (Injury) คือ กำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุในกำรท�ำงำนตั้งแต่เล็กน้อย (First Aid) และหยุดงำนตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

° กำรบำดเจ็บถึงขั้นหยุดงำน คือ กำรบำดเจ็บที่ท�ำให้หยุดตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปโดยเริ่มนับวันหยุดถัดจำกวันที่เกิดอุบัติเหตุ

° ควำมรุนแรง นับจำกจ�ำนวนวันที่หยุดงำนจริง

° ในปี 2561 มีกำรปรับข้อมูลกำรค�ำนวณอัตรำกำรขำดงำน (Absentee Rate) โดยไม่รวมพนักงำนที่ท�ำงำนในส�ำนักงำน (GRI 403-2)
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ข้อมูลส่ิงแวดล้อมระหว่างปี 2558-2561

GRI Standards ข้อมูล หน่วย 2558 2559 2560 2561

พลังงาน

GRI 302-1 พลังงำนท่ีใช้ท้ังหมดภำยในองค์กร ล้ำนกิกะจูล 10.38 9.59 10.35 10.92

พลังงำนท่ีใช้แล้วหมดไป ล้ำนกิกะจูล 3.87 3.25 3.51 3.48

- ถ่ำนหิน ล้ำนกิกะจูล 0.90 0.82 0.89 0.76

- น�้ำมันเตำ ล้ำนกิกะจูล 0.49 0.55 0.55 0.72

- น�้ำมันดีเซล ล้ำนกิกะจูล 0.34 0.32 0.35 0.33

- น�้ำมันเบนซิน ล้ำนกิกะจูล 0.02 0.02 0.02 0.02

- เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว ล้ำนกิกะจูล 0.28 0.27 0.30 0.27

- ก๊ำซธรรมชำติ ล้ำนกิกะจูล 1.83 1.27 1.40 1.38

พลังงำนหมุนเวียน ล้ำนกิกะจูล 2.44 1.98 2.21 2.69

- ไบโอดีเซล ล้ำนกิกะจูล 0.00 0.00 0.00 0.00

- แกลบ ล้ำนกิกะจูล 0.00 0.00 0.00 0.01

- ซังข้ำวโพด ล้ำนกิกะจูล 0.21 0.18 0.18 0.19

- กะลำปำล์ม ล้ำนกิกะจูล 0.03 0.02 0.02 0.15

- ฟืน/เศษไม้/ไม้สับ ล้ำนกิกะจูล 1.03 0.99 1.18 1.47

- ขี้เลื่อย ล้ำนกิกะจูล 0.06 0.09 0.13 0.11

- ถ่ำนไม้ ล้ำนกิกะจูล 0.03 0.01 0.00 0.01

- เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพำนต์ ล้ำนกิกะจูล 0.03 0.02 0.01 0.00

- ก๊ำซชีวภำพ ล้ำนกิกะจูล 0.49 0.61 0.59 0.71

- อื่นๆ ล้ำนกิกะจูล 0.56 0.05 0.07 0.04

ไฟฟ้ำท่ีซื้อเข้ำ ล้ำนกิโลวัตต์-ชั่วโมง 1,134 1,212 1,285 1,319

ล้ำนกิกะจูล 4.08 4.36 4.63 4.75

GRI 302-3 ค่ำกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิต กิกะจูลต่อตันกำรผลิต 1.39 1.24 1.23 1.30

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 + 2 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ

0.88 0.91 0.92 0.92

GRI 305-1 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ

0.22 0.24 0.26 0.25

GRI 305-2 ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 2 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ

0.66 0.67 0.67 0.67
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GRI 305-4 ค่ำก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วยกำรผลิต กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำต่อตันกำรผลิต

118.25 117.01 110.00 109.31

ปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำร 
เผำไหม้เชื้อเพลิงชีวภำพ (Biogenic)

ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ

ND 0.18 0.20 0.25

น�้า

GRI 303-1 ปริมำณกำรดึงน�้ำมำใช้ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 201.36 195.14 174.20 154.77

- น�้ำผิวดิน ล้ำนลูกบำศก์เมตร 157.71 143.18 137.91 119.89

- แม่น�้ำ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 16.96 17.50 18.66 17.76

- คลอง ล้ำนลูกบำศก์เมตร 85.37 76.54 86.29 73.37

- ทะเล ล้ำนลูกบำศก์เมตร 42.22 44.38 28.20 24.74

- แหล่งน�้ำผิวดินอื่นๆ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 13.16 4.76 4.76 4.02

- น�้ำบำดำล ล้ำนลูกบำศก์เมตร 15.08 16.51 15.98 19.50

- น�้ำฝน ล้ำนลูกบำศก์เมตร 20.62 27.11 10.85 7.62

- น�้ำเสียจำกภำยนอก ล้ำนลูกบำศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

- น�้ำประปำ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 6.38 6.57 6.49 6.65

- น�้ำซื้ออื่นๆ (ท่ีไม่ใช่น�้ำด่ืม) ล้ำนลูกบำศก์เมตร 1.56 1.77 2.97 1.11

GRI 303-3 ปริมำณน�้ำท่ีน�ำกลับมำใช้ใหม่ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 34.59 24.16 24.15 27.64

ร้อยละของปริมำณกำรใช้น�้ำ
ทั้งหมด

17.18 12.38 13.86 17.86

น�้าทิ้ง

GRI 306-1 น�้ำที่ปล่อยออกสู่ภำยนอก

น�้ำทิ้งทั้งหมด ล้ำนลูกบำศก์เมตร 81.88 94.41 100.87 93.17

- ทะเล ล้ำนลูกบำศก์เมตร 25.75 29.60 27.00 23.32

- แม่น�้ำ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 5.76 7.16 8.24 9.04

- คลอง ล้ำนลูกบำศก์เมตร 45.56 51.32 56.23 50.39

- ล�ำรำงสำธำรณะ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 3.69 4.34 8.40 6.23

- อื่นๆ ได้แก่ ทะเลสำบ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 1.12 1.99 0.99 4.19

คุณภำพน�้ำทิ้ง

ค่ำ BOD

- ธุรกิจอำหำรสัตว์บก มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 24.75
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- ธุรกิจอำหำรสัตว์น�้ำ มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 10.41

- ธุรกิจไก่เน้ือ มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 9.11

- ธุรกิจเป็ด มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 14.09

- ธุรกิจสุกร มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 14.81

- ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 4.68

- ธุรกิจอำหำรส�ำเร็จรูป มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 7.60

- ธุรกิจห้ำดำวและร้ำนอำหำร (ห้ำดำวผลิต) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 30.23

ค่ำควำมเข้มข้นไนโตรเจน

- ธุรกิจอำหำรสัตว์บก มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 29.35

- ธุรกิจอำหำรสัตว์น�้ำ มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 49.43

- ธุรกิจไก่เน้ือ มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 24.37

- ธุรกิจเป็ดเน้ือ มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 6.84

- ธุรกิจสุกร มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 31.74

- ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำ มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 2.14

- ธุรกิจอำหำรส�ำเร็จรูป มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 5.18

- ธุรกิจห้ำดำวและร้ำนอำหำร (ห้ำดำวผลิต) มิลลิกรัมต่อลิตร ND ND ND 14.35

- ปริมำณ BOD พันตัน 0.61 0.58 1.18 0.49

- ปริมำณค่ำไนโตรเจน พันตัน 0.58 0.49 0.55 0.45

ของเสีย

GRI 306-2 ปริมำณของเสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น ล้ำนตัน 0.44 0.44 0.51 0.93

ปริมำณของเสียท่ัวไปท่ีเกิดขึ้น ล้ำนตัน 0.44 0.44 0.51 0.93

- น�ำกลับไปใช้ซ�้ำ พันตัน 0.24 1.14 2.81 2.86

- น�ำกลับไปใช้ใหม่ พันตัน 31.04 13.73 20.49 21.74

- ท�ำปุ๋ย พันตัน 282.20 333.20 367.10 799.50

- น�ำไปเป็นอำหำรสัตว์ พันตัน ND ND 73.33 62.92

- น�ำไปใช้เป็นวัสดุผสม พันตัน ND ND 0.26 5.48

- เผำด้วยเตำเผำ พันตัน 3.30 2.62 2.07 1.59

- ฝังกลบ พันตัน 26.66 23.22 28.38 24.06

- กักเก็บไว้ในภำชนะบรรจุ พันตัน ND ND 0.44 0.07
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-	 น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม พันตัน ND ND 0.26 0.08

-	 กักเก็บไว้ในหน่วยงำน พันตัน ND ND 0.05 0.00

-	 คงค้ำงไว้ในหน่วยงำนรอกำรก�ำจัด พันตัน 40.70 10.72 18.10 9.80

ปริมำณของเสียอันตรำยที่เกิดขึ้น พันตัน 0.67 1.16 1.80 1.12

-	 น�ำกลับไปใช้ซ�้ำ พันตัน 0.02 0.27 0.28 0.06

-	 น�ำกลับไปใช้ใหม่ พันตัน 0.39 0.64 0.69 0.75

-	 เผำด้วยเตำเผำ พันตัน 0.02 0.07 0.07 0.07

-	 ฝังกลบ พันตัน 0.11 0.13 0.37 0.24

-	 คงค้ำงไว้ในหน่วยงำนรอกำรก�ำจัด พันตัน 0.13 0.05 0.40 0.00

หมายเหตุ:  
•	 ND	=	ไม่มีข้อมูล
•	 กำรค�ำนวณเป็นไปตำมดัชนีวัดประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และสิ่งแวดล้อมของบริษัท	(CPF	SHE&En	KPIs)	(GRI	302-1)

°	 ปริมำณพลังงำนเชื้อเพลิงที่ใช้	=	ผลรวมของ	(ปริมำณเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละประเภท	X	ค่ำควำมร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท)	 
โดยมีหน่วยวัด:	กิกะจูลต่อเดือน	(ค่ำ	Conversion	Factors	มำจำกรำยงำนพลังงำนของประเทศไทยรำยปี	กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน)

°	 ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้	=	ผลรวมของปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้	(กิโลวัตต์ชั่วโมง)	X	3.6	 
โดยมีหน่วยวัด:	กิกะจูลต่อเดือน

°	 ปริมำณพลังงำนรวมที่ใช้ทั้งหมด	=	ปริมำณพลังงำนเชื้อเพลิงที่ใช้	+	ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ทั้งหมด	 
โดยมีหน่วยวัด:	กิกะจูลต่อเดือน

•	 ค่ำกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิต	ครอบคลุมกำรใช้พลังงำนที่ใช้แล้วหมดไป	ได้แก่	ถ่ำนหิน	น�้ำมันดีเซล	น�้ำมันเบนซิน	น�้ำมันเตำ	เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว	ก๊ำซธรรมชำติ	พลังงำนหมุนเวียน	ได้แก่	
ก๊ำซชีวภำพ	ชีวมวล	(อำทิ	แกลบ	ถ่ำนไม้	เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพำนต์	เศษไม้	ซังข้ำวโพด	กะลำปำล์ม	และขี้เลื่อย	เป็นต้น)	ไบโอดีเซล	และพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้ภำยในองค์กรเท่ำนั้น	(GRI	302-3)

•	 กำรก�ำหนดขอบเขตกำรรวบรวมแหล่งปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็นแบบกำรควบคุมด�ำเนินงำน	(Operational	Control)	(GRI	305-1	และ	GRI	305-2)
•	 กำรรำยงำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	ครอบคลุมก๊ำซ	CO

2
	CH

4
	และ	N

2
O	โดยกำรค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำในกำรท�ำให้เกิดภำวะโลกร้อน	(Global	Warming	

Potential:	 GWP)	 ท่ีก�ำหนดโดย	 IPCC	 ขณะที่ค่ำสัมประสิทธิ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	 (Emission	 Factors)	 อ้ำงอิงข้อมูลจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก	 (องค์กำรมหำชน)	
และส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	กระทรวงพลังงำน	(GRI	305-1,	GRI	305-2	และ	GRI	305-4)

•	 ก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตที่	1	(Scope	1)	ครอบคลุมเฉพำะกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง	(Fuel	Combustion)	แต่ไม่รวมถึงกำรเผำไหม้ที่หอเผำทิ้ง	(Flare)	(GRI	305-1	และ	GRI	305-4)
•	 ค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อหน่วยกำรผลิต	ครอบคลุมปริมำณก๊ำซเรือนกระจกขอบเขตที่	1	(Scope	1)	และขอบเขตที่	2	(Scope	2)	(GRI	305-4)
•	 ปริมำณกำรน�ำน�้ำมำใช้ทั้งหมดรวบรวมข้อมูลจำกมิเตอร์	ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน	ค�ำนวณจำกอัตรำไหลของปั๊ม	และปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยของกรมอุตุนิยมวิทยำ	(GRI	303-1:	2016	Version)
•	 ปริมำณน�้ำ	Reuse/Recycle	รวบรวมข้อมูลจำกมิเตอร์	และกำรค�ำนวณจำกอัตรำไหลของปั๊ม	(GRI	303-3:	2016	Version)
•	 ค่ำ	Biochemical	Oxygen	Demand	(BOD)	คือ	ปริมำณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องกำรใช้ในกำรย่อยสลำยอินทรีย์สำรที่มีอยู่ในน�้ำ	ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดควำมสกปรกของน�้ำ	(GRI	306-1)
•	 ค่ำ	BOD	และไนโตรเจน	(Total	Kjeldahl	Nitrogen:	TKN)	ได้มำจำกค่ำเฉลี่ยผลกำรวิเครำะห์น�้ำทิ้งจำกแหล่งก�ำเนิดโดยห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง	ISO/IEC	17025	(GRI	306-1)
•	 ปริมำณ	BOD	ค�ำนวณจำก	ปริมำณของน�้ำทิ้ง	X	ควำมเข้มข้นเฉลี่ยของ	BOD	(GRI	306-1)
•	 ปริมำณ	TKN	ค�ำนวณจำก	ปริมำณของน�้ำทิ้ง	X	ควำมเข้มข้นเฉลี่ยของไนโตรเจน	(GRI	306-1)	
•	 ปริมำณน�้ำทิ้งได้มำจำกมิเตอร์วัดน�้ำทิ้งส�ำหรับหน่วยงำนที่มีกำรติดตั้งมิเตอร์วัดค่ำ	BOD	แบบออนไลน์	 (BOD	Online)	 และกำรประเมินปริมำณน�้ำทิ้งจำกประสิทธิภำพเครื่องสูบน�้ำทิ้งในกรณีไม่มี

กำรติดตั้งมิเตอร์	(GRI	306-1)
•	 วิธีกำรค�ำนวณน�้ำทิ้ง	(GRI	306-1)

°	 ธุรกิจอำหำรสัตว์	(Feed)	ได้แก่	น�้ำเสียจำกโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์น�้ำใช้ระบบตะกอนเร่ง	(Activated	Sludge)
°	 ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์	 (Farm)	 ได้แก่	 น�้ำเสียจำกฟำร์มสุกรบ�ำบัดโดยระบบบ�ำบัดแบบไม่ใช้อำกำศ	 (Anaerobic	 Digestion)	 ตำมด้วยระบบบ่อผึ่งธรรมชำติ	 (Oxidation	 Pond)	 และน�้ำเสีย 

จำกฟำร์มเลี้ยงสัตว์น�้ำบ�ำบัดโดยระบบบ่อผึ่งธรรมชำติ	(Oxidation	Pond)

°	 ธุรกิจอำหำร	(Food)	ได้แก่	น�้ำเสียจำกโรงงำนผลิตอำหำรบ�ำบัดโดยระบบตะกอนเร่ง	(Activated	Sludge)
•	 ปริมำณของเสียทั่วไปและปริมำณของเสียอันตรำยที่เก็บไว้ภำยในบริษัทเป็นปริมำณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่ำนมำ	(GRI	306-2)
•	 ปริมำณของเสยีท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น	คดิรวมเฉพำะปริมำณของเสยีท่ัวไปและของเสยีอนัตรำยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปี	โดยปริมำณของเสยีท่ีเกบ็ไว้ภำยในบริษทัในแต่ละปีค�ำนวณได้จำกปริมำณของเสยีสะสม

ในปีปัจจุบัน–ปริมำณของเสียสะสมในปีที่ผ่ำนมำ	(GRI	306-2)
•	 ข้อมูลวิธีกำรก�ำจัดของเสียได้มำจำกกำรยืนยันวิธีกำรก�ำจัดจำกผู้รับก�ำจัดหรือจำกเอกสำรใบก�ำกับกำรขนส่งขยะจำกผู้รับก�ำจัด	(GRI	306-2)
•	 ในปีที่ผ่ำนมำปริมำณน�้ำทิ้งจำกฟำร์มสุกรที่น�ำไปใช้ในพื้นที่เพำะปลูกของเกษตรกรถูกรำยงำนรวมอยู่ในปริมำณน�้ำทิ้งอื่นๆ	 โดยในปี	 2561	 ปริมำณน�้ำทิ้งประเภทนี้ถูกน�ำมำรวมกับปริมำณของเสีย

ทั่วไปที่น�ำไปท�ำปุ๋ย
•	 ข้อมูลของเสียท่ีน�ำไปก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	 ในปี	 2558	 ปริมำณ	 55.92	 พันตัน	 และปี	 2559	 ปริมำณ	 54.32	 พันตัน	 ไม่ถูกรำยงำนอย่ใูนตำรำงข้อมูลของเสีย	 เนื่องจำกไม่สำมำรถระบุวิธีก�ำจัด 

ได้ตำมที่จ�ำแนกไว้ดังแสดงในตำรำง
•	 ข้อมูลปริมำณของเสียคงค้ำงไว้ในหน่วยงำนรอกำรก�ำจัดมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรค�ำนวณของข้อมูลในปี	2558-2560
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GRI Content Index

GRI 102: General Disclosures 2016

Disclosures Page/ Website/ Omission
External

Assurance

Organizational Profile

102-1 Name of the organization Page 2, 102 -

102-2 Activities, brands, products, and services Page 2-3 -

102-3 Location of headquarters Page 106 -

102-4 Location of operations Page 4-5 -

102-5 Ownership and legal form Page 2-3, 102, 106 -

102-6 Markets served Page 2-3 -

102-7 Scale of the organization Page 4-5, 8, 46, 107
Annual Report 2018 (Key Financial Performance)
https://www.cpfworldwide.com/en/product
https://www.cpbrandsite.com/product

-

102-8 Information on employees and other workers Page 107 -

102-9 Supply chain Page 2-3 -

102-10 Significant changes to the organization and  
its supply chain

Page 103
Annual Report 2018 (Business Overview) 
(https://www.cpfworldwide.com/th/investor)
There was no material change in the location  
of suppliers and structure of supply chain.

-

102-11 Precautionary principle or approach Page 92 -

102-12 External initiatives Page 75-78 -

102-13 Membership of associations Page 17 -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker Page 6-7 -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities Page 18

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour Page 36-37
Annual Report 2018 (Business Overview) 
(https://www.cpfworldwide.com/th/investor)

-

Governance

102-18 Governance structure Annual Report 2018 (Management) 
(https://www.cpfworldwide.com/th/investor)

-

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups Page 105-106 -
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Disclosures Page/ Website/ Omission
External

Assurance

102-41 Collective bargaining agreements Page 46
CPF does not have a trade union. However,  
CPF has its welfare committee which is composed  
of representatives from all levels of employees. 
Their responsibilities are similar to a trade union.

-

102-42 Identifying and selecting stakeholders Page 105 -

102-43 Approach to stakeholder engagement Page 105-106 -

102-44 Key topics and concerns raised Page 105-106 -

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

Page 103
Annual Report 2018 (Business Overview) 
(https://www.cpfworldwide.com/th/investor)

-

102-46 Defining report content and topic boundaries Page 104 -

102-47 List of material topics Page 18-19 -

102-48 Restatements of information Page 114 -

102-49 Changes in reporting Page 18 -

102-50 Reporting period Page 102 -

102-51 Date of most recent report Our previous Sustainability Report was published in 
April 2017.

-

102-52 Reporting cycle Page 102 -

102-53 Contact point for questions regarding the report Page 106 -

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards

Page 102 -

102-55 GRI content index Page 115-122 -

102-56 External assurance Page 102, 124-126 -

Material Topics

GRI Standards Disclosure Page/ Website Omission/ Note
External 

Assurance

Economic Performance 2016

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Annual Report 2018 
(Business Overview)

- -

103-2 The management approach 
and its components

Annual Report 2018 
(Business Overview)

- -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Annual Report 2018 
(Business Overview)

- -
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GRI Standards Disclosure Page/ Website Omission/ Note
External 

Assurance

GRI 201: Economic 
Performance 2016

201-1 Direct economic value 
generated and distributed

Page 8
Annual Report 2018 
(Business Overview)

- -

Anti-corruption 2016

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 36-37 -

103-2 The management approach 
and its components

Page 36-38 -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 37-38 -

GRI 205: 
Anti-corruption 
2016

205-2 Communication and 
training about anti-corruption 
policies and procedures

Page 37 -

Energy

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 85 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 86-87, 89-91 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 87, 89 - -

GRI 302:  
Energy 2016

302-1 Energy consumption 
within the organization

Page 111, 114 - 3

302-3 Energy intensity Page 90, 111, 114 - 3

Water

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 85, 87 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 86-87, 89-90, 92 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 87, 89, 92 - -

GRI 303: Water 2016 303-1 Water withdrawal by source Page 90, 112, 114 - 3

303-3 Water recycled and reused Page 112, 114 - 3

Biodiversity

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 85, 87 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 86-87, 95-96, 98 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 89, 96-98 - -
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GRI Standards Disclosure Page/ Website Omission/ Note
External 

Assurance

GRI 304: 
Biodiversity 2016

304-3 Habitats protected or 
restored

Page 95-98 - -

Emissions

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 85, 87 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 86-87, 89-91 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 87, 89 - -

GRI 305:  
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions

Page 112-114 Reporting scope of GHG 
scope1 includes GHG 
emission from fuel 
combustion sources only, 
but excludes biogas 
combustion from flaring. 

3

305-2 Energy indirect (Scope 2) 
GHG emissions

Page 112-114 Energy indirect (Scope 2) 
GHG Emission is not 
reported the location based 
method (Electricity grid) and 
market based method 
separately, since the 
emission factor cannot be 
obtained from the market 
based provider.

3

305-4 GHG emissions intensity Page 90, 112, 114 - -

Effluents and Wastes

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 85, 87 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 86-87, 89, 92-93 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 87, 89 - -

GRI 306:  
Effluents and 
Waste 2016

306-1 Water discharge by quality 
and destination

Page 112-114 - 3

306-2 Waste by type and 
disposal method

Page 113-114 - 3

Supplier Environmental Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 65, 67 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 66-67, 69 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 69-70 - -
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GRI Standards Disclosure Page/ Website Omission/ Note
External 

Assurance

GRI 308:  
Suppliers 
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

Page 71 100% of new animal feed 
suppliers, that were sourced 
and used in Thailand, were 
screened on ESG criteria. 
Other new suppliers are 
going to start doing the 
online supplier 
self-assessment in 2019.

-

Employment

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 44-45, 48 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 44-45, 48 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 48-49 - -

GRI 401: 
Employment 2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover

Page 107-109 - -

Occupational Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 44-45, 50 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 44-45, 50-51 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 51 - -

GRI 403: 
Occupational 
Health and Safety

403-2 Types of injury and rates 
of injury, occupational diseases, 
lost days, and absenteeism, and 
number of work-related fatalities

Page 51, 110 - 3

Training and Education

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 44-45, 47 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 44-45, 47 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 47 - -

GRI 404:  
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training 
per year per employee

Page 47, 109 - -
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GRI Standards Disclosure Page/ Website Omission/ Note
External 

Assurance

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 44-46 - -

103-2 The management 
approach and its components

Page 44-47 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 46-47 - -

GRI 405: Diversity 
and Equal 
Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance 
bodies and employees

Page 107
Annual Report 2018 
(Management)

Human Rights Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 39, 40 - -

103-2 The management 
approach and its components

Page 39- 41 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 41 - -

GRI 412:  
Human Rights 
Assessment 2016

412-2 Employee training on 
human rights policies or 
procedures

Page 40 - -

Local Communities

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 65, 67 - -

103-2 The management 
approach and its components

Page 66-67, 69, 80 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 80-81 - -

GRI 413:  
Local Communities 
2016

413-1 Operations with local 
community engagement, impact 
assessments, and development 
programs

Page 80 - -

Supplier Social Assessment

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 65, 67 - -

103-2 The management 
approach and its components

Page 66-67, 69 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 69-70 - -
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GRI Standards Disclosure Page/ Website Omission/ Note
External 

Assurance

GRI 414:  
Suppliers Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were 
screened using social criteria

Page 71 100% of new animal feed 
suppliers, that were sourced 
and used in Thailand, were 
screened on ESG criteria. 
Other new suppliers are 
going to start doing the 
online supplier 
self-assessment in 2019. 

Customer Health and Safety

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 20, 53, 55 - -

103-2 The management 
approach and its components

Page 20, 25, 53-55, 57-59 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 57, 59 - -

GRI 416:  
Customer Health 
and Safety 2016

416-2 Incidents of non-compliance 
concerning the health and safety 
impacts of products and services

Page 37 - -

Sector-specific 
Indicator 2014

G4-FP5 Percentage of production 
volume manufactured in sites 
certified by an independent third- 
party according to internationally 
recognized food safety 
management system standards

Page 57 - -

Marketing and Labeling 

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 20 - -

103-2 The management 
approach and its components

Page 20 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 23 - -

GRI 417:  
Marketing and 
Labeling 2016

417-1 Requirements for product 
and service information and 
labeling

Page 23 - -

Healthy and Affordable Food

GRI 103: 
Management 
Approach 2016 & 
Food processing 
sector disclosure 
2014

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 53, 55 - -

103-2 The management 
approach and its components

Page 53-55, 57, 61-62 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 62 - -
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GRI Standards Disclosure Page/ Website Omission/ Note
External 

Assurance

Animal Welfare

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 26 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 26 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 26 - -

Sector-specific 
Indicator 2014

G4-FP11 Percentage and total  
of animals raised and/ or 
processed, by species and breed 
type, per housing type

Page 28-29 - -

Innovation

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 44-45, 49 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 44-45, 49 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 49-50 - -

CPF’s Own 
Indicator

Number of innovations and 
innovators

Page 45 - -

Materials 2016

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

Page 30 - -

103-2 The management approach 
and its components

Page 30-32 - -

103-3 Evaluation of the 
management approach

Page 32 - -

GRI 301:
Materials 2016

GRI 301-2
Recycled input material used

Page 32 Percentage of recycled input 
material for packaging is 
disclosed in this report only 
excluding raw materials, 
associated process materials 
and semi-manufactured 
goods or parts. Materials of 
packaging by weight are in 
the process of data 
collection. The data will be 
available in 2019.
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United Nations Global Compact (UN Global Compact) 

Communication on Progress–Advanced Level

Criterion Description Page

1 The COP describes mainstreaming into corporate functions and 
business units

Page 26, 37, 87

2 The COP describes value chain implementation Page 37, 69-71, 73

3 The COP describes robust commitments, strategies or policies  
in the area of human rights

Page 39-41, 65-74

4 The COP describes effective management systems to integrate  
the human rights principles

Page 39-41, 65-74

5 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms  
of human rights integration

Page 39-41, 65-74

6 The COP describes robust commitments, strategies or policies  
in the area of labour

Page 39-41, 44-51, 65-74

7 The COP describes effective management systems to integrate  
the labour principles

Page 39-41, 44-51, 65-74

8 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms  
of labour principles integration

Page 39-41, 44-51, 65-74

9 The COP describes robust commitments, strategies or policies  
in the area of environmental stewardship

Page 65-74, 85-99

10 The COP describes effective management systems to integrate  
the environmental principles

Page 65-74, 85-99

11 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms 
for environmental stewardship

Page 65-74, 85-99

12 The COP describes robust commitments, strategies or policies  
in the area of anti-corruption

Page 36-38

13 The COP describes effective management systems to integrate  
the anti-corruption principle

Page 36-38

14 The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms 
for the integration of anti-corruption

Page 36-38

15 The COP describes core business contributions to UN goals and issues Page 17

16 The COP describes strategic social investments and philanthropy Page 8, 61-63, 78-83, 95-99

17 The COP describes advocacy and public policy engagement Page 6-7, 17, 75-78

18 The COP describes partnerships and collective action Page 17, 37, 40-41, 60-63, 75-83, 95-99

19 The COP describes CEO commitment and leadership Page 6-7

20 The COP describes Board adoption and oversight Page 37

21 The COP describes stakeholder engagement Page 105-106
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LRQA Assurance Statement 
Relating to Charoen Pokphand Foods Public Company 
Limited’s Sustainability Report for the calendar year 2018 
 
This Assurance Statement has been prepared for Charoen Pokphand Foods Public Company Limited in 
accordance with our contract but is intended for the readers of this Report.  

 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Charoen Pokphand Foods Public Company 
Limited (CPF) to provide independent assurance on its Sustainability Report 2018 (“the report”) against the 
assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the 
verifier using LRQA’s verification approach.  LRQA’s verification approach is based on current best practise and 
uses the principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance 
data and processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered CPF’s and their subsidiaries’ operations and activities in Thailand and 
specifically the following requirements: 

 Confirming that the Report is in accordance with: 
 GRI’s Standard and core option 
 GRI’s Food Processing Sector Disclosure 

 Evaluating the reliability of data and information for the selected specific standard disclosures which are listed 
below:  
 GRI 302-1 Energy consumption within the organization 
 GRI 302-3 Energy intensity 
 GRI 303-1 Water withdrawal by source 
 GRI 303-3 Water recycled and reused 
 GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions (1)   
 GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 
 GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 
 GRI 306-2 Waste by type and disposal method 
 GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 

number of work-related fatalities 
Notes:  
(1)   Reporting scope of Direct GHG emission includes emission from sources of fuel combustion only but exclude direct GHG 

emission from flaring of biogas and other sources of direct GHG emission 
 
Our assurance engagement excluded the data and information of CPF’s operations and activities outside of 
Thailand and its associated and jointly-controlled entities both in Thailand and overseas. Our assurance 
engagement also excluded the safety, occupational health and environmental (SHE) indicators of its head offices, 
other offices and other business units apart from feed, farm, food processing, whole sale and retail food products 
and restaurant in Thailand. Our engagement of SHE indicators for restaurant in Thailand also excluded CP 
Kitchen and CP Food World. 
 
LRQA’s responsibility is only to CPF.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the 
end footnote. CPF’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and 
information within the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the 
Report is derived.  Ultimately, the Report has been approved by, and remains the responsibility of CPF. 

 
LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that CPF has not: 

 Met the requirements above. 

 Disclosed reliable performance data and information for the selected specific standard disclosures. 

 Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report. 
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier.  

Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 
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LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following 
tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

 Assessing CPF’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 
captured correctly. We did this through reviewing documents and associated records. 

 Reviewing CPF’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their Report.  We did this by benchmarking reports written by CPF and its peers to ensure that 
sector specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material 
issues to evaluate whether CPF makes informed business decisions that may create opportunities that 
contribute towards sustainable development.  

 Auditing CPF’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions 
and systems, including those for internal verification.  We also spoke with those key people responsible for 
compiling the data and drafting the Report. 

 Visiting CPF’s sites at: 
 Pakthongchai Feed Mill in Nakhon Ratchasima Province 
 Kumyai Broiler Farm in Saraburi Province 
 Minburi 2 Food Processing Plant in Bangkok 
 Sriracha Feed Mill in Chonburi Province 
 Bangsraklao Farm in Chanthaburi Province, and  
 Rayong 2 Swine Farm in Rayong Province  
to verify the documentary evidence and data made available for the selected specific standard disclosures.  

Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data 
reported by individual locations 

 
 
Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

 Stakeholder inclusivity: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from CPF’s stakeholder 
engagement process.  The Report content, as well as CPF’s visions for addressing sustainability 
development, has then been informed by the views and expectations of these stakeholders. 

 Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning CPF’s sustainability performance that have been 
excluded from the Report. CPF’s process for identifying and determining their material issues considers 
factors such as stakeholder concerns, potential impact to the economy, society and the environment as well 
as global trends based on CPF’s analysis of international standards, media coverage, business risks and 
issues addressed by peers. These material issues have then been prioritised and influenced CPF’s 
performance disclosures. 

 Responsiveness:  
CPF and its subsidiaries have processes for responding to concerns from various stakeholder groups. We 
believe that these communication processes are effective in explaining CPF’s aim in contributing towards 
sustainable development.  However, the reporting scope of direct GHG emissions should be extended to 
cover all direct GHG emission sources, as currently it is limited to combustion sources only. Reporting 
complete data and information will enhance the responsiveness of CPF’s contribution towards addressing this 
global material issue. 

 Reliability: 
Data management systems are established and centralized for the data and information collection and 
calculation associated with the selected specific standard disclosures listed above. We believe that each 
business unit should consider more systematic and regular internal verification of its data and information to 
ensure the reliability of data and information aggregated at corporate level and prevent any errors being 
reported. 
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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 

respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 

assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 

or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 

the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 

in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 
versions translated into other languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 

Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2019.  A member of the Lloyd’s Register Group. 

 
 

 
LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior 
management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 

This report verification is the only work undertaken by LRQA for CPF and as such does not compromise our 
independence or impartiality. 
 
 
Signed   
 
 
 
 
 
         Dated: 26 February 2019 
Paveena Hengsritawat           
LRQA Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND) 
 
LRQA reference: BGK405157 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของท่าน
มีความหมาย
เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของเรา

รายงานฉบับน้ีพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองและ
พิมพ์บนกระดาษที่จัดหาอย่างรับผิดชอบ
เพ่ือให้เป็นรายงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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