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World

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

หรือ "ซีพี เอฟ" ได้พัฒนาธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร

ครอบคลุมประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร 

ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เปด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถ

จาํแนกประเภทธรุกจิเปน 3 ประเภท คอืธรุกจิ

อาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป และ

ธรุกจิอาหาร รวมทัง้ประกอบกจิการชอ่งทาง

จําหน่ายอาหาร ซีพีเอฟให้ความสําคัญกับ

1
  ธุรกิจอาหารสัตว์

  การผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์

4
  ช่องทาง
  จําหน่ายอาหาร

  การเพิ่มช่องทาง
  การจําหน่ายสินค้า

การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีการผลิต

ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย 

ถูกหลักโภชนาการ สามารถตรวจสอบ

ย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่าง

เปนระบบ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเปนมิตรกับ

ชุมชน อีกทั้งร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโต

ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

รู�จักซีพีเอฟ
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ด�วยวิสัยทัศน� “ครัวของโลก” ซีพีเอฟส�งมอบอาหารปลอดภัย
สามารถตรวจสอบย�อนกลับได� พร�อมดูแลสิ่งแวดล�อม
ด�วยความใส�ใจในทุกรายละเอียด ทุกข้ันตอน
ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู�บริโภค

2
  ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป 

  การเพาะพันธุ์สัตว์
  การเลี้ยงสัตว์
  และการแปรรูปเนื้อสัตว์
  ขั้นพื้นฐาน

3
  ธุรกิจอาหาร

  การผลิต
    ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
  แปรรูปกึ่งปรุงสุก  
  และปรุงสุก
  และอาหารพร้อม  
  รับประทาน
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ธุรกิจของบริษัท

ซีพีเอฟขยายกิจการไปยัง
ประเทศต�างๆ ครอบคลุม 

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

ซีพีเอฟดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยจําแนกประเภทธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑ์เปน 3 ประเภทคือ 

1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed Business) ได้แก่ การผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป  (Farm-Processing 

Business) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน และ 3) ธุรกิจอาหาร (Food Business) ได้แก ่

การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และอาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการช่องทางการจําหน่ายอาหารและ

ร้านอาหาร โดยคํานึงถึงสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ขอบเขตในการดาํเนนิธรุกจิจาํแนกออกเปน 2 สว่นหลกั 

• กิจการประเทศไทย (Thailand Operations) 

 ประกอบด้วย ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

 แบบครบวงจรเพื่อจําหน่ายในประเทศ และเพื่อส่งออก

 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูป และอาหารพร้อม

 รับประทาน ไปยังต่างประเทศมากกว่า 30 ประเทศ 

 ใน 5 ทวีปทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ํา

 ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เปด กุ้ง และปลา 

• กิจการต่างประเทศ (Overseas Operations) 

 เปนการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

 ในต่างประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม อังกฤษ อินเดีย 

 สหรัฐอเมริกา กัมพูชา รัสเซีย ตุรกี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 

 ลาว เบลเยียม ศรีลังกา โปแลนด์ บราซิล และแคนาดา
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ทวีปเอเชีย

ฐานการผลิตของซีพีเอฟ 17 ประเทศ

ทวีปยุโรป

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาใต้

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร

ประเทศ

สุกร สัตว์ปีก สัตว์น้ํา
ไทย

จีน

ไต้หวัน

เวียดนาม

อินเดีย

กัมพูชา

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

ลาว

ศรีลังกา

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร

ประเทศ

สุกร สัตว์ปีก สัตว์น้ํา

อังกฤษ

รัสเซีย

ตุรกี  
เบลเยียม

โปแลนด์

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร

ประเทศ

สุกร สัตว์ปีก สัตว์น้ํา

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร

ประเทศ

สุกร สัตว์ปีก สัตว์น้ํา

บราซิล
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คุณสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผู้บริหาร
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สารจากผู�บรหิาร

บนความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ได้ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ความท้าทายใหม่ๆ ขึ้นมากมาย อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ การดํารงอยู่อย่างปกติของ
โลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับหลักคิดและแนวปฏิบัติ
อันเหมาะสม ที่มีต่อทรัพยากรอันจํากัดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
อย่างพอเพียง บนพื้นฐานแห่งความยั่งยืน

จากความท้าทายและแนวโน้มที่ เกิดขึ้น บริษัทจึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่

การเปน “ครัวของโลก” บนหลักสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ การรักษาความสามารถใน

การแข่งขันและมีผลตอบแทนที่ดี เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการแสดงบทบาท

ความเปนผู้นําของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจรอย่างยั่งยืน สมดุล

ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยการดําเนินงานด้านความยั่งยืนที่เปนประเด็นสําคัญในปี 2562 ประกอบด้วย มิติด้าน

เศรษฐกิจ บริษัทมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตไป

จนถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ความพึงพอใจให้อยู่เหนือความคาดหวังของ

ลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยการสร้างนวัตกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ก่อตั้งศูนย์วิจัย

และพัฒนาอาหารซีพีเอฟให้เปนศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารที่ทันสมัย 

แม่นยํา รวดเร็ว และให้ความสําคัญต่ออาหารเพื่อสุขภาพ ดังเช่น “ไก่เบญจา” ผลิตภัณฑ์ไก่สด

รายแรกของโลกที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้อง ซึ่งเปนตัวอย่างการใช้นวัตกรรมในการผลิตอาหาร 

บนพื้นฐานของความปลอดภัยและคุณภาพ สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อันเปนประเด็น

ความยั่งยืนที่บริษัทให้ความสําคัญในปี 2562 และสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ

บริษัทในฐานะผู้นําธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร

สําหรับมิติด้านสังคม บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านแรงงานที่สอดคล้องตามหลักพื้นฐาน

ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาต ิควบคูไ่ปกบัการดแูลและพฒันาทรพัยากร

บุคคล อันได้แก่ การเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่ (Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ๆ (Reskill) 

ของพนักงานให้ทันและครอบคลุมต่อการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ (Digital 

Transformation) อีกทั้งการสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจผ่านการสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ให้เติบโตอย่างม่ันคงไปด้วยกัน การยกระดับความรู้เกษตรกรคู่ค้า รวมถึงการดูแลชุมชน

รอบสถานประกอบการ
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และมิติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทนําหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

มาบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด ได้แก่ การแสวงหา

แนวทางการลดปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหารในกระบวนการดําเนินธุรกิจ 

การใช้พลังงานและน้ําให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงมีแผนจัดการพลังงานและ

แผนบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ํา ใช้พลังงานหมุนเวียน 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งตลอดห่วงโซ่คุณค่า

รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารให้เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วม

แก้ไขปญหาขยะพลาสติก ซึ่งเปนปญหาระดับโลก นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญต่อ

การปกปองฟื้นฟูปาชายเลนและปาต้นน้ําอันเปนฐานทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ 

อันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารให้กับคนทุกคน

บริษัทเชื่อว่า การดําเนินโครงการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดความเส่ียงจากการดําเนินงาน ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดและ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่น การผลักดันการประมงอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ Seafood Taskforce 

และ SEABOS การสร้างและการขับเคลื่อนสู่การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนผ่าน

โครงการ FReSH ของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business 

Council for Sustainable Development: WBCSD) และการผลักดันแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย 

(Global Compact Network Thailand: GCNT) ทั้งหมดนี้ เปนการดําเนินการ

ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อนําไปสู่การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ผลจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทยังคงได้รับคัดเลือกให้เปนสมาชิก

ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices:

DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ ประจําปี 2562 ต่อเนื่องเปนปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกให้เปน

สมาชิก FTSE4Good Emerging Indices ประเภทตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่องเปนปีที่ 3

ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนรางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended in 

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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Sustainability Awards) และได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand 

Sustainability Investment (THSI) ประจําปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกเหนือจากรางวัลด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล

ในอนาคต บริษัทยังคงขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางของอาหารเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย มีคุณภาพ 

ในราคาที่เข้าถึงได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เปนไป

ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท) ที่บริษัทยึดถือเปนปรัชญา

ในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด และสอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืน 3 เสาหลัก “อาหาร

มั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ําปาคงอยู่” ซึ่งบริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ

โภชนาการขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคที่ได้มาตรฐานโลก ไปจนถึงการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์

เรื่องความมั่นคงทางอาหาร สารอาหารที่เหมาะสมและการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตโปรตีน

จากพืช (Plant-Based Protein) เพื่อเปนการตอกย้ําความมุ่งมั่นของบริษัทในการเปนผู้นํา

ด้านความยั่งยืนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรต่อไป

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น 

ชุมชน คู่ค้าธุรกิจ ผู้จัดหาปจจัยการผลิต เกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนทางการเงิน องค์กร

เอกชน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝาย ที่มีส่วนร่วมในการจุดประกาย พัฒนา และสนับสนุนให้

เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์คุณค่า

ให้กับสังคม และคืนสมดุลสู่ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทตระหนักดีว่าธุรกิจของบริษัท

เปนส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่มวลมนุษยชาติ ดังนั้นบริษัทขอให้

คํามั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคํานึงถึงดุลยภาพของสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อเปนองค์กรที่มีความยั่งยืนและอยู่เคียงข้างกับประเทศและประชาชนในฐานะ 

“ครัวของโลก” ที่ยั่งยืนสืบไป

คุณสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผู้บริหาร
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532,573

47,551

18,456

2.18

4,897
iii

13,785 60,318

6,028
ii

11.06%

3.82%

i

i  กําไรสุทธิ = กําไรส่วนที่เปนของบริษัทใหญ่
ii  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่าย
 เงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเปนมูลค่ารวม 6,028 ล้านบาท
iii  ภาษีเงินได้จ่ายตามงบกระแสเงินสดในงบการเงินรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

จุดเด�นในรอบป� 2562
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ได้รับการคัดเลือกให้เปนสมาชิกดัชนีความย่ังยืนของดาวโจนส์อย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปจจุบัน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร และได้รับรางวัลความ
ยั่งยืนระดับ SAM Silver Class ซึ่งแสดงไว้ใน the Sustainability Yearbook 
2020

จาก SAM และ S&P Dow Jones Indices

รางวัลแห�งความสําเร็จ

ได้รับการคัดเลือกเปนสมาชิก FTSE4Good Emerging Indices 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปจจุบัน

จากการประเมินโดยองค์กร FTSE Russell

ได้รับรางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” รางวัล “ซีเอฟโอ

ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

แห่งเอเชีย” และรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”

ในงาน Asian Excellence Award 2019 ครั้งที่ 9 

จากนิตยสาร Corporate Governance Asia 

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นย่ังยืน (Thailand Sustainability 
Investment: THSI) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปจจุบัน 
และได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่นต่อเนื่องเปนปีที่ 2

จาก SET Awards 2019 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทให้อยู่ในระดับดีเลิศ 
(Excellent CG Scoring) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปจจุบัน

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
of Directors: IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ซี.พี. เวียดนาม ได้รับรางวัลธุรกิจยั่งยืน CSI 100 บริษัทระดับประเทศ ต่อเนื่องเปนปีที่ 2

จากสภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนาม (VBCSD) 
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การกํากับดูแล
กิจการสู่ความย่ังยืน

ปรัชญา 3 ประโยชน์

การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ดินน้ําป่าคงอยู่

สังคมพึ่งตน

อาหารมั่นคง

คํานึงถึง

สร้างสรรค์

ดูแล

ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมอาหาร

บุคลากร

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

บรรจุภัณฑ์
ยั่งยืน

สวัสดิภาพสัตว์

คู่ค้าธุรกิจ

การเข้าถึงอาหาร
และความรู้

เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

ชุมชน

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) 
และหลักสากล 10 ประการตามแนวทาง

ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
(UN Global Compact) 

กลยุทธ�ความย่ังยืนของซีพีเอฟ
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SELF-SUFFICIENT SOCIETY

FOOD
SECURITY

SUSTAINABILITY
GOVERNANCE

HUMAN RIGHTS &
LABOR PRACTICES

BALANCE OF
NATURE

การสนับสนุนเป�าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืแห�งสหประชาชาตขิองซีพเีอฟ

ซพีเีอฟไดบ้รูณาการเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืแหง่สหประชาชาต ิ
(Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับการดําเนินงาน
ด้านความยั่งยืนของเรา ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน 3 เสาหลัก 
ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ําปาคงอยู่  โดยเปนการ
สนับสนุนทางตรง 11 เปาหมาย จาก 17 เปาหมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับขีดความสามารถและศักยภาพของเราที่จะร่วมก้าวเดินสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Global Compact: UN Global Compact) ในฐานะสมาชิก ภายใต้หลักสากล 10 
ประการ และเพื่อเปนการขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยให้ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิน

ธุรกิจตามหลักการดังกล่าว เราจึงร่วมเปนหนึ่งใน 15 องค์กรสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT)

การผนวก SDGs เข้ากับกลยุทธ์ความยั่งยืนทําให้เราสามารถระบุ
ประเด็นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกหรืออย่างน้อยลด
ผลกระทบเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเราได้เชื่อมโยง
ประเด็นที่มีนัยสําคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issues) กับ 
SDGs เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมใดในห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟ
ที่ เหมาะสมที่สุดและสามารถสนับสนุนเปาหมายไม่ว่าจะเปน
ทางตรงหรือทางอ้อม
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ผลการดําเนินงานเพ่ือสนับสนนุเป�าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
แห�งสหประชาชาตขิองซีพเีอฟ ณ ป� 2562

36%
ของปริมาณ
การดึงน้ํา
มาใช้ต่อ
หน่วย
การผลิต
ลดลงเทียบ
กับปีฐาน
2558

21%
สัดส่วน
การนําน้ํา
กลับมาใช้ใหม่
หรือใช้ซ้ํา

ร่วม “โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

และสุขภาพที่ดี (Food Reform for Sustainability 

and Health: FReSH)” โดยมีสภาธุรกิจโลกเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for 

Sustainable Development: WBCSD) และมูลนิธิอีท 

(EAT Foundation) เปนแกนนําสําคัญ

ดําเนินนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง

สหประชาชาติว่าด้วยการดําเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

(UN Guiding Principle on Business and Human 

Rights: UNGP) ส่งเสริมการยุติปญหาแรงงานบังคับ

และประณามการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

42,090
ราย 
ของเกษตรกร
ผู้ประกอบ
การรายย่อย
และกลุ่ม
เปราะบาง
ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ
และคุณภาพ
ชีวิต

2.88
ล้านกิกะจูล 
มาจากการใช้
พลังงาน
หมุนเวียน

99.99%
ของปริมาณ
การใช้
บรรจุภัณฑ์
พลาสติกที่มี
คุณสมบัติ
สามารถใช้ซ้ํา
หรือใช้ใหม่ 
หรือเปน
สินค้าใหม่หรือ
ย่อยสลายได้

291,997
ราย
ของเด็ก 
เยาวชน 
รวมถึง
ผู้บริโภค 
สามารถ
เข้าถึงอาหาร
และการ
เรียนรู้ 
หรือทักษะ
เกี่ยวกับ
อาหาร

มีการ
ตรวจสอบ
ด้านสิทธิ
มนุษยชน
อย่างรอบ
ด้านทั่วทั้ง
องค์กรและ
ครอบคลุม
ห่วงโซ่อุปทาน

481,000
ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์
(CO

2
) เทียบเท่า 

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่
สามารถลด
และกักเก็บ
ได้ต่อปี

34% ของ
ผลิตภัณฑ์
ใหม่ มุ่งเน้น
สุขโภชนาการ 
สุขภาพ และ
สุขภาวะที่ดี

2,964
ล้านบาท เปน
ค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและ
พัฒนา

2,388 ไร่ 
พื้นที่ปา
ชายเลนที่ได้
รับการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู

94% ของ
ผู้บริหารและ
พนักงาน 
ผ่านการอบรม
พัฒนาความรู้
และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความยั่งยืน

757 ราย 
ของจํานวน
การจ้างงาน
ผู้พิการ

5,971 ไร่ 
พื้นที่ปาบกที่
ได้รับการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู

48:52 
จํานวน
พนักงานชาย
ต่อพนักงาน
หญิง

14:9
ค่าเฉลี่ยเวลา
ฝึกอบรม
พนักงานชาย
ต่อพนักงาน
หญิง

98% 
ของเสีย
ที่เกิดขึ้น
ถูกนํากลับ
มาใช้
ประโยชน์

PLANET: การอนุรักษ�โลก PEACE: การสร�างสันติภาพ

PARTNERSHIP: การเป�นหุ�นส�วนเพ่ือความร�วมมือ

PEOPLE: การส�งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน PROSPERITY: การสร�างความเจริญก�าวหน�า

14 รายงานความย่ังยืน ประจําปี 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



ประเด็นสําคัญด�านความย่ังยืน

  1. การกํากับดูแล การบริหาร
   ความเสี่ยงและการปฏิบัติ
   ตามกฎหมาย

  2. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
   ด้านแรงงาน

ความสําคัญต่อซีพีเอฟ
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สูงมาก

ต่ํา

สูงมากต่ํา

เปนประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักให้ความสนใจสูงสุด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
สูงมากทั่วทั้งองค์กร ถ้าไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งเปนประเด็นที่มีการกําหนด
เปาหมาย และมีการบริหารจัดการผลการดําเนินงานอย่างเร่งด่วน

เปนประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียหลักให้ความสนใจเปนอย่างมากและอาจก่อให้ เกิด
ความเสี่ยงสูงทั่วทั้งองค์กร ถ้าไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งเปนประเด็นที่มี
การกําหนดเปาหมาย และมีการบริหารจัดการผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด

เปนประเดน็ทีก่ลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีบางกลุม่ใหค้วามสนใจ และอาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่องคก์ร 
ถ้าไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งมีการวัดผลการดําเนินงานและเปิดเผยข้อมูลเท่าที่
จําเปน

เปนประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียน้อยกลุ่มให้ความสนใจ และอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อองค์กร อีกทั้งมีการวัดผลการดําเนินงานและเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จําเปน

ระดับ

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

คําอธิบาย

 9. การจัดการทรัพยากรบุคคล

 10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 11. การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

 12. การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

 13. การจัดการบรรจุภัณฑ์

 14. การจัดการการเปลี่ยนแปลง
  สภาพภูมิอากาศ

 15. การจัดการพลังงาน 

 16. การจัดการของเสีย

 17. การจัดการน้ํา

 18. ความหลากหลายทางชีวภาพ
  และระบบนิเวศ

 3. การจัดการนวัตกรรม
 4. สุขภาพและโภชนาการ
 5. สวัสดิภาพสัตว์
 6. คุณภาพและความปลอดภัย
  ของอาหาร
 7. การตลาดอย่างรับผิดชอบ
  และฉลากผลิตภัณฑ์
 8. การจัดการการสูญเสียอาหาร
  และขยะอาหาร 

พ้ืนฐานการพัฒนา
อย่างย่ังยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ําปาคงอยู่
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หัวข้อ ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน

การกํากับดูแลกิจการ
สู่ความยั่งยืน

การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย

การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

นวัตกรรมอาหาร
การจัดการนวัตกรรม

สุขภาพและโภชนาการ

สวัสดิภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์

การเข้าถึงอาหารและความรู้
เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

การตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์

การจัดการการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร

บุคลากร

การจัดการทรัพยากรบุคคล

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คู่ค้าธุรกิจ การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

ชุมชน การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน การจัดการบรรจุภัณฑ์

ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การจัดการพลังงาน

การจัดการน้ํา

การจัดการของเสีย

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

ขอบเขตผลกระทบประเด็นสาํคญัด�านความยัง่ยนื

ดินน้ําปาคงอยู่

สังคมพึ่งตน

อาหารมั่นคง

พื้นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

16 รายงานความย่ังยืน ประจําปี 2562
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การตอบสนองต่อประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
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ดาํเนนิธรุกจิตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุคนปฏบิตังิานดว้ยจรรยาบรรณ
ธุรกิจที่ดี บนพื้นฐานของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ค่านิยมพื้นฐาน 6 ประการ (CPF Way) และ 
"จรรยาบรรณธุรกิจซีพีเอฟ’’ (CPF Code of Conduct)

       

มุง่เนน้การจดัการประเดน็ดา้นสทิธมินษุยชนในหว่งโซอ่ปุทาน เชน่ แรงงานบงัคบั แรงงานตา่งดา้ว และ
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาในสถานประกอบการ        

สนับสนุนพนักงานในทุกสายงานให้เปนนวัตกร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อให้
องค์กรเปนสถานที่แบ่งปนความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์อันนําไปสู่การเปนองค์กรแห่งนวัตกรรม

      

สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง       

จัดการฟาร์มด้วยวิธีการที่เปนมิตรต่อสัตว์ และสนับสนุนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ
และสมเหตุสมผล

 

เพิม่คณุภาพและความปลอดภยัของอาหารโดยอาศยัการวจิยัและพฒันาทีท่นัสมยัผา่นการดาํเนนิงาน
ตามมาตรฐานสากล ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานอิสระ ควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์และประเมิน ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการเรียกคืนสินค้า

       

สนับสนุนการเข้าถึงอาหารอย่างยั่งยืนในเด็ก เยาวชน และผู้บริโภค พร้อมสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
อย่างรับผิดชอบ

  

เพ่ิมมูลค่าให้กับอาหารท่ีสูญเสียไปในกระบวนการผลิต และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับการดําเนินงาน
จากอาหารที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถช่วยยืด
อายุของอาหารได้ เพื่อปองกันไม่ให้เกิดขยะอาหาร

       

สรรหา พัฒนา และรักษา “คนดี คนเก่ง” ขององค์กร ส่งเสริมความเปนผู้นําและการเติบโตในอาชีพ
ของพนกังาน สรา้งใหเ้ปนองคก์รแหง่การเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพแกพ่นกังานทกุคนตลอดชว่งชวีติ
การทํางาน บนพื้นฐานการดําเนินงานเพื่อความยั่งยืนและเปน “บ้านแห่งความสุข” ของพนักงาน
ทุกคน

   

ดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมความเปนอยู่ที่ดีในสถานประกอบการให้กับพนักงานตามนโยบาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รวมทั้งทบทวนผลการดําเนินงานด้าน
ความปลอดภัยของซีพีเอฟเปนประจําทุกปี เพื่อพัฒนาการจัดการกรณีฉุกเฉิน

      

สนบัสนนุใหคู้ค่า้ดาํเนนิธรุกจิทีส่อดคลอ้งตามนโยบายดา้นการจดัหาอยา่งยัง่ยนืและแนวปฏบิตัสิาํหรบั
คู่ค้าธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความรู้กับคู่ค้าธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกันและดําเนินงานอย่างยั่งยืน

    

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและกลุ่มเปราะบาง ผ่านการดําเนินโครงการต่างๆ 
ตามกลยุทธ์ “4 ผสานสู่ความยั่งยืน: ขีด+คิด+ร่วม+ข่าย”

     

พฒันาการออกแบบและการจดัการบรรจภุณัฑย์ัง่ยนืตามหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีนตลอดหว่งโซค่ณุคา่ 
เพือ่ลดขยะจากบรรจภุณัฑ ์และเพือ่สง่เสรมิการใชว้สัดสุาํหรบัผลติบรรจภุณัฑท์ีเ่ปนมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

     

ให้ความสําคัญกับการหาวิธีการลดผลกระทบและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

       

ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน     

ประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน้ํา เพื่อจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงด้านน้ํา และสนับสนุน
การนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการดึงน้ํามาใช้ในสถานประกอบการ

   

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการลดการเกิดของเสีย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการต่างๆ และสร้างคุณค่าจากของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิต

  

ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพผ่านโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปน ปอง ปาชายเลน และโครงการ
ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการประมงและการเกษตร
อย่างยั่งยืน ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามนโยบายด้านการจัดหาอย่าง
ยั่งยืนฯ

 

ธุรกิจของซีพีเอฟ
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เพราะซีพีเอฟเข้าใจดีว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้โดยลําพัง แต่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุน เราจึงร่วมกันทํางานกับเครือข่าย สมาคม สถาบันภายนอก ภาครัฐ และภาคประชาสังคม สนับสนุน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติการ อันเปนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศที่เรา
ดําเนินกิจการ ซึ่งเปนการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง โดยมุ่งสู่เปาหมายความยั่งยืนระดับนานาชาติ

การประมงไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป 

ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนการทําประมงที่ใช้เครื่องมือประมงที่

ถูกกฎหมาย โดยเปนผู้นําคณะทํางานกลุ่มย่อยที่ 4 เรื่องการ

ติดตามพฤติกรรมเรือประมง (Sub Group 4: Vessel 

Behavior Monitoring) ในเครอืขา่ย Seafood Task Force 

ทาํใหห้นว่ยงานภาครฐัสามารถพฒันาระบบตดิตามเรอืประมง 

(Vessel Monitoring System: VMS) ที่มีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งด้านการติดตาม การควบคุม และ

การเฝาระวัง (Monitoring, Control and Surveillance: 

MCS) ซึ่งมีความสําคัญต่อการพิจารณาปลดใบเหลือง

การประมงไทยของสหภาพยุโรป 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยได้

รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD 
ครั้งที่ 3 จากผลงาน “Fish Product Traceability System: 
the Key Tool for Combating IUU Fishing of Thailand” 

ทีก่รมประมงไดส้ง่เขา้ประกวดกบัองคก์ร International MCS 

Network ระหว่างการประชุม  Global  F isheries 
Enforcement Training Workshop ครั้งที่ 6 ณ กรุงเทพฯ 

ความก้าวหน้าในรอบปี 2562

ประเทศไทย การไดร้บัรางวลัเปนผลจากการดาํเนนิการพฒันา
ระบบตรวจสอบย้อนกลับของประเทศไทยทั้งระบบที่ได้นํา

ระบบอเิลก็ทรอนกิสม์าใชใ้นการควบคมุ และตรวจสอบสตัวน์้าํ

ที่จับจากเรือประมงไทยและสัตว์น้ําที่นําเข้าจากต่างประเทศ 
ซึ่งระบบติดตามเรือประมง เปนกลไกหลักอันหนึ่งของระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับดังกล่าว

การจัดต้ังศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาล แรงงานประมง (Fisherman’s Livelihood Enhancement Center: 

FLEC) เพื่อขจัดปญหาแรงงานผิดกฎหมายในเรือประมง พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงและครอบครัว สามารถ
สร้างผลลัพธ์ที่เปนรูปธรรมทั้งด้านปญหาแรงงานที่เปนภาพลักษณ์ของประเทศและสามารถขยายเครือข่ายการปองกัน
ปญหาได้มากขึ้น อันเปนส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการสนับสนุนให้การประมงไทยได้รับการปลดใบเหลืองจาก

สหภาพยุโรป โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านแรงงาน ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ ด้านสิทธิและ
สวัสดิการ การบริการห้องพยาบาลและกล่องพยาบาลประจําเรือ แก่แรงงานประมงรวมทั้งสิ้น 2,089 ราย

เครือข�ายความร�วมมือสู�ความยัง่ยนื

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ “ความยั่งยืน” 
เรื่อง "เครือข่ายความร่วมมือสู่ความยั่งยืน"

18 รายงานความย่ังยืน ประจําปี 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



จากความสําเร็จในการดําเนินงานร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ายและซีพีเอฟจนทําให้สหภาพ
ยุโรปยกเลิกใบเหลืองกรณี IUU Fishing 
ซีพีเอฟได้ร่วมนําเสนอประสบการณ์เรื่อง
การเคารพสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ ด้วย
การส่งเสริมความร่วมมือของผู้มีส่วน
ได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานกับเครือข่าย 
Seafood Task Force ผ่านสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global 
Compact Network Thailand: GCNT) 
ในเวทีการประชุมสหประชาชาติ (United 

Nations: UN) ว่าด้วยความสําคัญของการ

รว่มมอืระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ ในการสง่เสรมิ

การคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน ที่ 

สํานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซีพีเอฟร่วมทํางานกับคณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย (Thai Sustainable Fisheries 

Roundtable: TSFR) ในนามสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ดําเนินโครงการประมงอวนลากในทะเลไทยทั้ง 

2 ฝ่ง ในส่วนฝ่งอ่าวไทยได้มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน Global Standard for Responsible Supply (IFFO RS) 

Version 2.0 ซ่ึงเปนฉบับล่าสุดในการประเมินและพัฒนาแผนงาน FIPs ท้ังยังร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับองค์กร
ปลาปนและน้ํามันปลาสากลพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการประมงอวนลากสําหรับสัตว์น้ําหลากหลาย
สายพันธุ์ (Mixed Trawl Fisheries) เพื่อนําร่องสร้างมาตรฐานความยั่งยืนด้านการประมงมาตรฐานแรก
ของโลกที่ใช้ได้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเหมาะสม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บท “สังคมพึ่งตน” หัวข้อ 
กรณีศึกษา: การพัฒนาความยั่งยืน ณ แหล่งทรัพยากรต้นทางวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ําและส่งเสริมคู่ค้าปลาปน

เข้าสู่มาตรฐาน Global Standard for Responsible Supply (IFFO RS) (หน้า 63)

SeaBOS และ Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST) ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 60 บริษัททั่วโลก 
ได้แถลงความร่วมมือร่วมกันของสองกลุ่มด้านความยั่งยืนทางทะเลระดับโลก ในงาน Seafood Exhibition of North 
America (SENA) ณ เมอืงบอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา มจีดุประสงคเ์พือ่สรา้งมาตรฐานความยัง่ยนืใหมใ่หก้บัอตุสาหกรรม
อาหารทะเลโลก ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าอาหารทะเลที่รับประทานนั้น 

มาจากการผลิตที่มีคุณภาพ มีความอย่างยั่งยืน ตลอดจนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
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ซีพีเอฟ และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ร่วมเปน
เจ้าภาพจัดการประชุมประจําปีของ Seafood Business 
For Ocean Stewardship (SeaBOS) ภายใต้ชื่องานว่า 
Global Connectivity – Consolidating and Accelerating 
Change และได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันในการต่อสู้
กับแรงงานทาสยุคใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน
ของทั้งสองบริษัทปราศจากแรงงานที่ผิดกฎหมาย โดย
ผูร้ว่มประชมุตกลงทีจ่ะสนบัสนนุการเชือ่มโยงทางวทิยาศาสตร์
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มการผลิตอาหารทะเลที่ยั่งยืน
และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี

ทุกคนยังตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือต่อสู้กับ IUU Fishing 

และการบงัคบัใชแ้รงงาน การปรบัปรงุการตรวจสอบยอ้นกลบั

ของอาหารทะเล และการทํางานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน

การจัดการการทําประมง

การร่วมเปนหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนําระดับโลก ดําเนิน 
“โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหารท่ีย่ังยืนและสุขภาพ
ท่ีดี (Food Reform For Sustainability and Health: 

FReSH)” โดยในปี 2562 ซีพีเอฟได้กําหนดเปาหมาย
และแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการการสูญเสีย

อาหารและขยะอาหารอย่างเปนรูปธรรม สามารถอ่าน
เพิ่มเติมได้ที่บท “อาหารมั่นคง” หัวข้อ กรณีศึกษา: 

การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (หน้า 48)

ความร่วมมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับ
ประเทศไทยใน “เครอืขา่ยเพือ่ความยัง่ยนืแหง่ประเทศไทย 

(Thailand Responsible Business Network: TRBN)” 

ซึ่งครอบคลุมการส่งเสริมเรื่องสําคัญ 3 เรื่องใหญ่ คือ 

ธุรกิจที่ปล่อยมลพิษต่ํา ธุรกิจที่เปิดโอกาสอย่างทั่วถึง และ
ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุน
ธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะแบ่งออกเปนกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social 

and Governance: ESG) โดยซีพีเอฟได้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมในด้าน Circular Economy และ Climate 
Change

ซีพีเอฟร่วมทํางานกับกลุ่มเครือข่าย Global Dialogue On 
Seafood Traceability (GDST) เพื่อพัฒนา “ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
(Interoperable Traceability Systems)” เพื่อดูความ
เหมาะสมและประสิทธิภาพการใช้งานในสถานการณ์จริง 
โดยการบันทึกข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์
กุ้งของซีพีเอฟ ตามรายการข้อมูลเพื่อการทวนสอบย้อนกลับ 
(Key Data Elements - KDEs) ที่ร่วมพัฒนากับกลุ่ม
เครอืขา่ย GDST โดยไดด้าํเนนิการทดสอบการเกบ็และวเิคราะห์
ข้อมูลตาม KDEs เปนที่เรียบร้อยแล้ว และ GDST จะส่งเสริม

การใช้งานจริงในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

ในปี 2563 นี้

SEAFOOD BUSINESS FOR
OCEAN STEWARDSHIP

การร่วมจัดตั้งและเข้าร่วมเปนคณะกรรมการดําเนินงานของ มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน (Sustainable 

Fisheries Research And Development Institute: SFRD) ซึ่งเปน

การต่อยอดจาก “โครงการทะเลสะอาด” เพ่ือช่วยลดปญหาขยะในท้องทะเล 

และสร้างความย่ังยืนในระยะยาว สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บท “ดินน้ําปา

คงอยู”่ หวัขอ้ การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละการมสีว่นรว่มในการจดัการ

ขยะพลาสติก (หน้า 83)

20 รายงานความย่ังยืน ประจําปี 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



การดําเนินงานเพ่ือความย่ังยนื
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ภาพรวมการดําเนินงานด�านความย่ังยืน

อา
หา
รม
ั่นค
ง

 ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่เปนผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ
 และสุขภาวะที่ดี ภายในปี 2563

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
  เพื่อสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีขึ้น 

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม  

 สร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

 ร้อยละ 100 ของสัตว์ได้รับการเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับหลักอิสระ 5 ประการ
 และมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล**

มุ่งสู่ระบบการเลี้ยงแบบคอกขังรวมสําหรับฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้อง

พัฒนาไปสู่ระบบการเล้ียงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน หรือ Cage Free 

 มีเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์กํากับดูแลด้านฟาร์มไก่เนื้อในทุกประเทศ
   (Poultry Welfare Offi cer: PWO)  

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพ่ือวัตถุประสงค์ปองกันโรคและลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
  ชนิด Shared-Class เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต

 1,300,000 รายของเด็ก เยาวชน รวมถึงผู้บริโภค สามารถเข้าถึงอาหาร การเรียนรู้ และทักษะ
 เกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านการโภชนาการ และการบริโภคอย่างยั่งยืน ภายในปี 2563

ส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  

ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงการเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับอาหาร
   ความรู้ด้านโภชนาการ  

ส่งเสริมผู้บริโภคให้เข้าถึงการเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับอาหาร
  ความรู้ด้านโภชนาการ และการบริโภคอย่างยั่งยืน

 ลดสัดส่วนการสูญเสียอาหาร และขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste)

สัง
คม
พ
ึ่งต
น

 ร้อยละ 100 ของผู้นําและพนักงานผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจ
 เกี่ยวกับความยั่งยืน ภายในปี 2563

พัฒนาพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่จําเปนเพื่อพัฒนาตนเอง
  และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน   

ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทํางาน
  (ครอบคลุมพนักงานและผู้รับเหมา)

 ความก้าวหน้า:    กําลังดําเนินการ   บรรลุเปาหมาย

นวัตกรรม
อาหาร

สวัสดิภาพสัตว์

บุคลากร 

การเข้าถึง
อาหาร
และความรู้
เพื่อการบริโภค
อย่างยั่งยืน
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สัง
คม
พ
ึ่งต
น

 ร้อยละ 100 ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครื่องปรุง
 และบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน ภายในปี 2563

สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจให้มีการตรวจประเมินตนเองด้าน
  ความยั่งยืน 

ตรวจประเมินความยั่งยืนคู่ค้าธุรกิจหลัก

 50,000 รายของเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง ได้รับการส่งเสริม
 อาชีพและคุณภาพชีวิต ภายในปี 2563

สร้างคุณค่าทางสังคม โดยการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร
  ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง

ดิน
น้ํ
าป
าค
งอ
ยู
่

 ร้อยละ 100 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นํามาใช้บรรจุอาหารสามารถนํากลับมาใช้ซ้ํา
 หรือนํามาใช้ใหม่ หรือนําไปผลิตเปนสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้ ภายในปี 2568 และ ปี 2573*

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน 

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จําเปนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

 ร้อยละ 25 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วย
 การผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 ภายในปี 2568

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดกระบวนการผลิต  

ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน  

จัดการความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ํา

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ําตลอดกระบวนการผลิต  

บริหารจัดการแหล่งน้ําร่วมกับชุมชน  

สนับสนุนการนําของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เพิ่มสัดส่วนรายได้สีเขียว (CPF Green Revenue) ที่มาจากผลิตภัณฑ์
  อาหารที่ยั่งยืน  

 9,000 ไร่ของพื้นที่ปาชายเลนและปาต้นน้ําในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศรวมถึงพื้นที่สีเขียว
 ในสถานประกอบการ ได้รับการอนุรักษ์ ปกปอง และฟื้นฟู ภายในปี 2563

การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบ 

ส่งเสริมการทําการเกษตรอย่างยั่งยืน  

อนุรักษ์ ปกปอง และฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
  บนบกและทางทะเล

ชุมชน

คู่ค้าธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์
ยั่งยืน

ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ความหลาก
หลายทาง
ชีวภาพ

หมายเหตุ: หากไม่ระบุไว้ หมายถึง ขอบเขตกิจการประเทศไทย
  * หมายถึง ขอบเขตกิจการต่างประเทศ
  ** หมายถึง ขอบเขตกิจการประเทศไทยและต่างประเทศ
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พืน้ฐานการพัฒนาอย�างยัง่ยนื

“ซีพี เอฟกํากับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนตาม
โครงสร้ างการกํ ากับดู แลด้ านความยั่ งยืน
เพื่อให้การดําเนินงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร”

“คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และ
คนงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงนโยบายและ
ข้อปฏิบัติ เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง”

“ซีพีเอฟได้ทบทวนและดําเนินกระบวนการตรวจ
ประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence) ครอบคลุม
ทกุกลุม่ รวมถงึกลุม่ผูเ้ปราะบาง (Vulnerable Group) 
ครอบคลุมทุกสายธุรกิจในกิจการประเทศไทยและ
ห่วงโซ่อุปทาน”
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การกํากับดูแลกิจการสู�ความยัง่ยนื
ความมุ�งม่ัน: พฒันาองค�กรอย�างยัง่ยนืบนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

เพื่อให้การดําเนินงานด้านความยั่งยืนมุ่งไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
องค์กร นอกจากการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเชิงนโยบายแล้ว ซีพีเอฟ
ได้กําหนดโครงสร้างการกํากับดูแลด้านความยั่งยืนอันประกอบ
ดว้ยคณะกรรมการความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอยา่ง
ย่ังยืนทําหน้าท่ีกําหนดทิศทาง กลยุทธ์ และติดตามผลการดําเนินงาน

สู่ความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีประธาน
คณะผู้บริหารขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านความยั่งยืนผ่าน
หน่วยงานและคณะทํางานเฉพาะทางด้านต่างๆ รวมถึงการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดําเนินงานได้รับการสื่อสาร
สู่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างถูกต้องและโปร่งใส

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com

“การกํากับ
ดูแลกิจการ”

“การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน”

“ปจจัยความเสี่ยง”
ในเล่มรายงานประจําปี 

2562 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ “ความยั่งยืน” 
เรื่อง “การกํากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน”
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โครงสร�างการกํากับดูแลด�านความยัง่ยนืของซีพเีอฟ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการ

สํานักทรัพยากรบุคคล

สํานักเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ

สํานักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน

สํานักสื่อสารองค์กร
และประชาสัมพันธ์

สํานักความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สํานักความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

เศรษฐกิจ
- คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
- คณะทํางานโครงการทบทวน
 จรรยาบรรณธุรกิจ
- คณะทํางานด้านการเปลี่ยนแปลง
 ทางดิจิทัล
- คณะทํางานระบบการตรวจสอบ
 ย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัล
- คณะทํางานสวัสดิภาพสัตว์
- คณะกรรมการพิจารณาพัฒนา
 ผลิตภัณฑ์ใหม่
- คณะกรรมการขับเคลื่อน  
 โครงการและคณะทํางานโครงการ
 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สังคม
- คณะทํางานบริหารความยั่งยืน
 ในห่วงโซ่อุปทาน
- คณะทํางานศึกษาและจัดตั้งธุรกิจ
 เพื่อสังคม

สิ่งแวดล้อม
- คณะทํางานบริหารด้านความ
 ปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม 
 และพลังงาน
- คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม
 ยั่งยืน
- คณะทํางานขับเคลื่อนบรรจุภัณฑ์
 ยั่งยืน
- คณะทํางานยุทธศาสตร์ปาชายเลน
- คณะทํางานรักษ์นิเวศ

คณะทํางานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 
ความมุ�งม่ัน: เคารพสิทธิมนุษยชนและมีแนวทางปฏบัิตดิ�านแรงงาน

ในปี 2562 พนักงานของซีพีเอฟได้รับการ
อบรมด้านสิทธิมนษุยชนในรปูแบบ Real-Life 
Situation ซึ่งเปนการเรียนรู้แบบกลุ่มที่
มีการแสดงความคิดเห็นผ่านประเด็นที่เกิดขึ้น

จรงิ ทาํใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูท้ีม่กีารโตต้อบ

ระหว่างผู้ เรียนและวิทยากร (Interactive 

Learning) ตามประเดน็การใหค้วามรูด้า้นสทิธิ

มนุษยชน และช่องทางการร้องเรียนหรือ

ขอความช่วยเหลือในภาษาต่างๆ จากมูลนิธิ

เครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (Labor 

Protection Network: LPN) แก่พนักงาน

จํานวน 20 รุ่น รุ่นละ 3 ชั่วโมง โดยเปน

พนักงานต่างด้าวร้อยละ 79 หลังการอบรม

พนักงานกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ

การเคารพและผดุงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 
44

 
ก่อนเข้ารับการอบรม เปนร้อยละ 88 

หลังเข้ารับการอบรม

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com “ความยั่งยืน” 

เรื่อง “การเคารพสิทธิมนุษยชน”
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การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ในปี 2562 ซีพีเอฟได้ทบทวนและดําเนินกระบวนการตรวจ
ประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human 
Rights Due Diligence) ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่ม
ผู้ เปราะบาง (Vulnarable Group) เช่น ชนกลุ่มน้อยทาง
เชื้อชาติและศาสนา ผู้บกพร่องทางร่างกาย และเด็ก เปนต้น
และครอบคลุมทุกสายธุรกิจในกิจการประเทศไทย โดยประเด็น

ด้านสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ (Salient Human Rights Issues) 
มี 7 ประเด็น ประกอบด้วย

• สภาพการจ้างงาน

• สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

• สุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน

• ข้อมูลส่วนบุคคล

• การใช้แรงงานผิดกฎหมาย (เช่น แรงงานเด็ก 

 แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว) ในห่วงโซ่อุปทาน

• สุขภาพและความปลอดภัยของคู่ค้าและผู้รับเหมา

• มาตรฐานการครองชีพและความปลอดภัย

 ของชุมชนในห่วงโซ่อุปทาน

โดยในปีนี้ ซีพีเอฟได้รับรายงานจาก LPN ผ่านทาง Labor 

Voices Hotline จํานวน 4 สาย จากพนักงานคนไทยและต่างด้าว 
ซึ่งเปนเรื่องการสอบถามข้อมูลและการร้องเรียน โดยการ
สอบถามข้อมูลเปนเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขตามกระบวนการจ้าง

แรงงานตา่งดา้วผา่น บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (Memorandum 

of Understanding: MOU) และในส่วนของเรื่องร้องเรียน
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีสาเหตุมาจากความกังวล
และความเข้าใจผิดของแรงงานเรื่องกฎระเบียบและขั้นตอน

การปฏิบัติงานต่างๆ ซีพีเอฟจึงได้อธิบายและชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝายรับทราบตามหลักสิทธิมนุษยชนทีซ่ีพีเอฟยึดเปนแนวปฏิบัติ
เสมอมา

นอกจากนี ้ซพีเีอฟยงัทาํการสาํรวจการรบัรูช้อ่งทางการรอ้งเรยีน

ผ่านศูนย์ Labor Voices Hotline by LPN ด้วยแบบสอบถามใน
พื้นที่ 6 โรงงาน ซึ่งเปนสถานประกอบการของซีพี เอฟที่มี
คนงานต่างด้าวทํางานอยู่เปนจํานวนมาก พบว่า ร้อยละ 75 

มีการรับรู้ และทราบช่องทางการร้องเรียนผ่านศูนย์ LPN

กระบวนการเฝ�าระวังในเร่ือง
สิทธิมนุษยชนอย�างรอบด�าน

(Human Rights Due Diligence)

ความมุ�งมั่น

การปลูกฝ�งในองค�กร

การประเมินผลกระทบ

การบูรณาการ

การติดตามประสิทธิผล

การสื่อสาร

การมีส�วนร�วมกับ
ผู�มีส�วนได�เสีย

การเยียวยา
รับข�อร�องเรียน
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38,58435,35748% 52%

73,941 ด้วยนโยบายสนับสนุนให้ พนักงานทุกระดับ
และทุกสายงาน เข้าร่วมเปนสมาชิกคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (สปก.) เพื่อ

ทําหน�าที่ตัวแทนพนักงาน ในการ
เสนอแนะ ให้บริษัทพิจารณา ปรับปรุงสวัสดิการ
ที่เป�นประโยชน�และสภาพแวดล�อมการทํางาน
ณ ปี 2562 มีพนักงานกว่า  74% ได้รับประโยชน์จาก
การปรับปรุงแล้ว

การบริหารความหลากหลาย
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อาหารมัน่คง

ฟาร์มไก่ไข่ในกิจการประเทศไทย
นําร่องระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ
ในโรงเรือน (Cage-Free)

ไม�มี เหตุการณ์เรียกคืนสินค้าที่ส่งผลต่อ  
 สุขภาพของสาธารณชน

100% ฟาร์มไก่เนื้อในทุกประเทศ
 มีเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์
 กํากับดูแลด้านฟาร์มไก่เนื้อ

100% กิจการประเทศไทย ไม่มีการใช้
 ยาปฏิชีวนะเพื่อวัตถุประสงค์
 การปองกันโรค และไม่มีการใช้
 ยาปฏิชีวนะชนิด Shared-Class
 เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญ 
 เติบโต

41% ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องกิจการ
 ประเทศไทย

28% ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องกิจการ
 ต่างประเทศ

 เลี้ยงในระบบคอกขังรวม

34% ของผลิตภัณฑ์ใหม่เปนผลิตภัณฑ์
 ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ
 และสุขภาวะที่ดี 

291,000 ราย ของเด็ก เยาวชนและ
ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงอาหาร
และการเรียนรู้หรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้
ด้านโภชนาการและการบริโภคอย่างยั่งยืน
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นวตักรรมอาหาร
ความมุ�งม่ัน: พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีด�านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซีพีเอฟจึงมุ่งสร้างสรรค์ พัฒนา และคิดค้นสิ่งใหม่อยู่เสมอเพื่อ
ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารโลก โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟเปนศูนย์กลางการ
ขับเคลื่อน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารได้ที่หัวข้อ กรณีศึกษา: นวัตกรรมอาหาร
(หน้า 35)

1 TRIZ คือ ทฤษฎีการแก้ปญหาเชิงประดิษฐกรรม หรือ Theory of Invention Problem Solving เปนทฤษฎีจัดการด้านความคิดที่ให้ความสําคัญกับการทําความ
 เข้าใจกลไกของปญหา การมีกระบวนการแก้ปญหา และการ “วิเคราะห์” ปญหาด้วยชุดเครื่องมือต่างๆ โดยไม่ถูกบดบังจากรากฐานความคิดตามธรรมชาติของมนุษย์
 ซึ่งปจจุบันเปนที่สนใจอย่างกว้างขวาง ถูกพัฒนาขึ้นโดย นาย Genrich S. Altshuller

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ซีพีเอฟร่วมสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดีด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะที่ดีกว่าด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียมและไขมันทั้งหมดลดลง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม

ซีพีเอฟส่งเสริมและปลูกฝงให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถพัฒนาเปนนวัตกร

ตามแนวทาง TRIZ1 ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมต่างๆ ตามค่านิยมองค์กร CPF Way และได้นํามาตรฐานระบบการจัดการ

นวัตกรรมระดับสากลอย่าง European Committee for Standardization (CEN) CEN/TS16555 Innovation Management 
Standards มาเปนแนวทางในการจัดทํา รักษา และพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการนวัตกรรมอย่างเปนระบบ เพื่อมุ่งสู่การเปนองค์กร

แห่งนวัตกรรม

โซเดียมลดลง

(น้อยกว่า 600 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งหน่วย

บริโภค*)

ไขมันทั้งหมดลดลง

(ไม่เกิน 3 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค*)

ประเภท ผลิตภัณฑ์

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ "ความยั่งยืน"

เรื่อง "นวัตกรรมอาหาร"

*เทียบจาก ปริมาณสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคต่อวัน สําหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes: Thai RDI) 
จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

"ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารซีพีเอฟ"
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 การปรับปรุง

 ปรับปรุงเพื่อให้ได้สภาวะที่ดีสม่ําเสมอยาวนานขึ้น
 ลดปญหา ลดการใช้ทรัพยากร

 การสร้างใหม่

 สร้างสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ 
 ด้วยองค์ความรู้ภายใน/เครือข่ายภายนอก

 นวัตกรรม

 มุ่งขยายผล เพิ่มประโยชน์ให้ลูกค้า
 สร้างรายได้เพิ่มและธุรกิจใหม่

ณ ปี 2562 ซีพีเอฟสามารถพัฒนานวัตกรตามแนวทาง TRIZ 
ในองค์กรแล้ว 1,006 คน

เปาหมาย 1,000 นวัตกร 
ภายในปี 2563

เพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ภายในองค์กร 

ซพีเีอฟไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังานสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุกระบวนการ

ทํางานหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่อันไม่ใช่เพียงแค่นวัตกรรมที่สามารถ

นําไปจดเปนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้เท่านั้น ผ่านกรอบ

การให้คะแนนรายบุคคล (iScore) เพื่อเปนการตอบแทนและ

การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในองค์กร

โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม

ซีพีเอฟได้ร่วมโครงการแบ่งปนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สําหรับนวัตกรรมภายในองค์กรกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในงาน
มหกรรมบัวบาน ซึ่งงานจะจัดเปนประจําทุก 2 ปี ในปี 2562 นับเปนครั้งที่ 4 เราได้นํานักวิชาการและนวัตกรของซีพีเอฟเข้าประชุม

วิชาการทางนวัตกรรม เช่น นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะทาง นวัตกรรมด้านวิศวกรรมภายในกระบวนการผลิต นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนต้น

ให้รางวัลแก่ผู้ที่ได้คิดค้นสิ่งใหม่ให้แก่องค์กร อันสามารถต่อยอด

สู่การพัฒนาบุคลากรสู่การเปนนวัตกรตามแนวทาง TRIZ ต่อไป 

ดังนั้น เราจึงจัดประเภทการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้วยการ

จัดประเภทตามกรอบ 3i (Improvement, Invention, 

Innovation)

จํานวนผลงาน ณ ปี 2562

i1  6,524 ผลงาน

 188 ผลงาน

 38 ผลงาน

i2

i3
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ระบบล้างทําความสะอาดท่อน้ําให้ไก่กินอัตโนมัติ
โดย คุณสุพจน์ ประวัติ

หนึ่งในนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อลดการสะสมตะกอน
ลดการสะสมของเชื้อโรค และรักษาคุณภาพน้ําในระบบท่อ
ให้น้ําไก่กินในโรงเรือน ให้มั่นใจว่าไก่ได้กินน้ําที่สะอาดอยู่เสมอ

จากผลการตรวจน้ําพบว่าสามารถ
ลดปริมาณโคลิฟอร์ม (Coliform Count) 
และแบคทีเรีย (Bacterial Count)
กว่า 99% ในน้ําหลังล้างท่อ

การเตรียมความพร้อมนําองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง 

เพื่อเตรียมบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนเข้าสู่การทํางานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซีพีเอฟจึงได้จัดให้พนักงานได้
พัฒนาความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์และโอกาสที่จะประยุกต์นวัตกรรมเข้ากับกระบวนการทํางานในองค์กร การใช้เทคโนโลยีในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และตระหนักถึงการเข้าถึงข้อมูลทั้งของส่วนตัวและองค์กรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับภายใน 
ตลอดจนสามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใช้เปนเครื่องมือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ทําให้การทํางานรวดเร็วและแม่นยํา
มากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล ผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองและแบบประเมินการเรียนรู้หลังเรียนจบแบบออนไลน์ 

(e-Learning)

ในปี 2562 มีพนักงานผ่านการ

อบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้ว

81%

ณ ปี 2562 สร้างสรรค์

นวัตกรรมในองค์กรแล้ว

6,750 ผลงาน

จดเปนสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตรแล้ว

252 ผลงาน

ความร่วมมือเพื่อนวัตกรรม

ซีพีเอฟเห็นความสําคัญของการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสามารถแสวงหา

ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมได้ด้วย โดยการร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

Duplex Listeria ssp./Listeria monocytogenes DNA 

strip test 

ซีพีเอฟเห็นความสําคัญของแบคทีเรียในกลุ่ม Listeria ที่สําคัญ
ในคนคือ Listeria monocytogenes (LM) ซึ่งก่อให้เกิดอาการ

ท้องเสีย เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และทําให้แท้งได้ในหญิงตั้งครรภ์ จึง
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คิดค้น

ชุดทดสอบที่สามารถทดสอบได้ทั้งอาหารที่จะส่งถึงผู้บริโภค และ
สิง่ของจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เพือ่ลดตน้ทนุ เพิม่ความแมน่ยาํ
ในระดับดีเอ็นเอ และลดระยะเวลาในการตรวจเหลือเพียง 1 วัน 

โดยได้รับรางวัลนานาชาติจาก iENA 2018 ประเทศเยอรมนี 

ระดับเหรียญทอง และได้เกียรติบัตรจากคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (Journal of Chroma-

tography B: CHROMB_121834) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอจด
อนสุทิธบิตัร (เลขทีค่าํขอ 1803001735 และ 1803001736) 
และเตรียมผลิตชุดทดสอบเพื่อเชิงพาณิชย์

• ภาคการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย

DNA extraction
20 minutes

Amplification
30 minutes

1 hr

Detection
1 minute
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นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนทุกช่วงวัย

ซีพีเอฟร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ใน
ระบบทางเดินอาหาร (Human Gut Microbiome) ของคน
ไทย 3 ช่วงอายุ เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
ของคนทุกช่วงวัย นับเปนนวัตกรรมอาหารเพื่อตอบโจทย์
สังคมที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์กรสหประชาชาติ (UN 
SDGs) ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และช่วยกระตุ้นการ
เติบโตของเศรษฐกิจตามนโนบายของรัฐบาล และเปนการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายๆ 
ศาสตร์ อาทิ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
การอาหาร เปนต้น 

• ภาคเอกชน อาทิ โครงการพัฒนานวัตกรรมผ่านโครงการ Spin-Off

ศูนย์บริการ One Stop Service

ด้วยเล็งเห็นถึงระยะเวลาอันยาวนานที่ต้องใช้ในการออก

ผลติภณัฑใ์หมข่องกลุม่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ ศนูยว์จิยั

และพัฒนาอาหารซีพีเอฟจึงใช้ความเชี่ยวชาญและศักยภาพ

ที่มีในการตั้งศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อช่วยลด

ระยะเวลาในการคิดสินค้าใหม่ การทดลองผลิตสินค้า รวม

ถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จากเดิมที่อาจใช้

เวลาถึง 30 วัน ให้เหลือประมาณ 3 วัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

ของศูนย์ฯ ให้คําแนะนําทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกัน บุคลากร

ของศูนย์ฯ ก็ได้พัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ เพิ่มเติมจาก

การให้บริการนี้เช่นกัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

CPF
BUSINESS
SOLUTION

ด้านพัฒ
นาสิน

ค
้า

วัยเด็ก/วัยรุ่น
(สุขภาพดี/โรคภูมิแพ้)

วัยผู้ใหญ่
(สุขภาพดี/ภาวะอ้วน,
คอเลสเตอรอล)

วัยสูงอายุ
(สุขภาพดี/อัลไซเมอร์, 

ภูมิคุ้มกัน)

กลุ่มจุลินทรีย์
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กรณีศึกษา: นวัตกรรมอาหาร

จากการคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเปน 9.7 พันล้านคน 
ในปี 25932 ส่งผลให้ความต้องการอาหารของโลกเพิ่ม
สูงขึ้นร้อยละ 70 หรือเทียบเท่าการบริโภคเนื้อสัตว์สูงถึง 470 
ล้านตัน3 อุตสาหกรรมอาหารจึงต้องเตรียมความพร้อมในการ
ผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการอาหารทั่วโลก นอกจากนี้
การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Food 
Waste) ที่สูงถึง 1.3 พันล้านตัน/ปี หรือประมาณ 1 ใน 3 ของ
อาหารที่บริโภคทั่วโลก4 ก็เปนวิกฤติสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางอาหารโลก และเปนสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวัตกรรมอาหารจึงเข้ามา

มีบทบาทสําคัญในฐานะเครื่องมือของอุตสาหกรรมอาหาร 
โดยนวัตกรรมด้านโปรตีนจากพืชและเซลล์สัตว์ (Plant-Based 
and Cell-Based Protein) เปนหนึ่งในแนวโน้มด้านอาหาร
ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ด้วยตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมจาก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ รวมถึง
กลุ่ม Flexitarian5 และกลุ่ม Vegan6 ที่เพิ่มจํานวนขึ้นเกือบ 
3 เท่าตัว ต้ังแต่ปี 2557 ถึงปี 25627 และยังมีการคาดการณ์ว่า
ยอดขายของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้น
จากร้อยละ 1 เปนร้อยละ 10 ของยอดขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ทั้งหมดในอีก 10 ปีข้างหน้า8 

ด้วยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

อาหารให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และมีวิถีการใช้ชีวิตที่มีความสุข รวมถึงการร่วมมือ

กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ได้แก่

   นวัตกรรมการผลิต เช่น หุ่นยนต์, ซอฟต์แวร์, การลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) เปนต้น

   นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น 

  •  Advanced/Upgraded Core Products: ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

  •  Value-Added Co-Products: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ร่วม 

  •  Innovative Products: ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก

ทําจากวัตถุดิบชั้นดี จากธรรมชาติ

2UN News, United Nations.
3Global agriculture towards 2050, Agricultural Development Economics Division, FAO, 2009.
4Food and Agriculture Organization of the United Nations, Global Food Losses and Food Waste, 2011.
5กลุ่มผู้รับประทานมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น โดยลดการบริโภคเนื้อสัตว์
6กลุ่มผู้รับประทานมังสวิรัติแบบไม่มีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย ซึ่งรวมถึงการไม่ใช้เครื่องอุปโภคที่ผลิตจากสัตว์ด้วย
7The European market for meat substitutes, Rabobank, 2019.
8Euromonitor alternative meat market in Europe and USA, Barclays Bank.

*สารไนไตรต์เปนสารก่อมะเร็งและทําให้เกิดสีชมพูในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

✓ ไม่ใส่สารไนไตรต์*

✓ ปลอดภัย ไม่ใส่สารกันเสีย

✓ ไม่ใส่ผงชูรส

ซีพีเอฟพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
จากวตัถดุบิคณุภาพพรเีมีย่ม “เนือ้ไกเ่บญจา” 

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  เพื่อ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า 
รสชาติอร่อย และทานง่าย เหมาะสําหรับ
ทุกคนในครอบครัว
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นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจ

สุขภาพ ผู้สูงวัย และกลุ่มผู้ปวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) ที่กําลังเพิ่มสูงขึ้น และด้วยความคิด
ที่จะ “ผลิตอาหารให้เปนยา” เราในฐานะผู้ผลิตอาหารเห็นถึงโอกาสในการช่วยสนับสนุนผลิตอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพและตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภคกลุ่มนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมของร่างกายในแต่ละช่วงวัย โดยมีศูนย์วิจัย

และพัฒนาอาหารซีพีเอฟเปนศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาอาหาร

ด้วยความมุ่งมั่นในการเปน “ครัวของโลก” ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟมีวิสัยทัศน์
ในการผลิตอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย รสชาติดี
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสร้างสุนทรีย์ให้กับผู้บริโภค ซึ่งความยั่งยืนเกิด

จากการพฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหท้นัสมยัและทนัตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

✓ อร่อย สะอาด คุณภาพดี

✓ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

✓ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

✓ โปรตีนสูง

✓ ใยอาหารสูง

✓ ไม่มีคอเลสเตอรอล

100% 
PLANT-BASED

PROTEIN

ซีพีเอฟพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ร่วม  (Co-Products) จากผลิตภัณฑ์
ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ 
เพื่อใช้ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดการ
สูญเสียอาหารในกระบวนการผลิต และทําให้
เกิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ผู้บริโภคด้วย อาทิ ผลิตภัณฑ์หนังปลากรอบ 
จากกิจการในประเทศเวียดนาม

ซีพีเอฟพัฒนานวัตกรรมด้านโปรตีนทดแทน

จากพืช ที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม 

Flexitarian ที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการ

ด้านเทรนด์สุขภาพของผู้บริโภค
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สวสัดิภาพสตัว�
ความมุ�งม่ัน: ดําเนินธุรกิจตามหลกัสวสัดภิาพสตัว�และการใช�ยาปฏชิวีนะอย�างรบัผดิชอบ
และสมเหตุสมผล

การสังเกตการณ์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ 

ระบบสังเกตการณ์ทางไกล (Remote Monitoring)

ซีพีเอฟให้ความใส่ใจปศุสัตว์ที่ เลี้ยงด้วยการเฝาติดตามไก่เนื้อ

เปดเนื้อ และไก่ไข่ ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ

Real-Time ทําให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสัตว์

เหล่านี้ในฟาร์มของเราได้ตลอดเวลา และสามารถสังเกตอาการ

ปวยเบื้องต้นได้หากพบความผิดปกติของพฤติกรรมที่แสดงออก

ทางรา่งกายและอารมณข์องสตัว ์รวมถงึความผดิปกตขิองอปุกรณ์

ภายในฟาร์มด้วย

• การเลี้ยงไก่โดยไม่ตัดจะงอยปาก (No Beak Trimming)

ซีพีเอฟส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติของไก่ที่ชอบ
คุ้ยเขี่ยและจิกเล่น ด้วยการมีวัสดุสําหรับจิกเล่นในโรงเรือน ทําให้

ไม่มีความจําเปนตอ้งตดัจะงอยปากของไกเ่พือ่ปองกนัการจกิกนัเอง

อนันาํมาซึง่การบาดเจบ็และทรมานของสตัว ์ในกรณทีีจ่าํเปนสาํหรบั
ไก่พ่อแม่พันธุ์เพศผู้และไก่ไข่ เราใช้เทคโนโลยีอินฟราเรด (Infrared 

Beak Treatment) เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดการบาดเจ็บ
ให้น้อยที่สุด

• การเลี้ยงแม่พันธุ์กุ้งโดยไม่ตัดก้านตา (Female Non 

Eyestalk Ablation)

สําหรับธุรกิจเพาะฟกและอนุบาลลูกกุ้งของซีพีเอฟ เนื่องด้วย
ซีพีเอฟนํานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ทําให้แม่พันธุ์กุ้งสร้าง

และวางไข่ได้ตามธรรมชาติ จึงไม่มีความจําเปนต้องตัดก้านตา

 100%
ของประเทศที่

ดําเนินกิจการ

ไก่เนื้อ

การเลี้ยงสัตว์ตามลักษณะทางกายภาพ (Physical Alterations)

ผลจากการดูแลอย่างใกล้ชิดและการเสริมสภาพแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ที่ดี ส่งเสริมให้สัตว์ทุกชนิดที่ซีพีเอฟและเกษตรกรในโครงการ

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ดูแลเติบโตได้อย่างแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี และลดการทําให้สัตว์เจ็บปวด โดยปจจุบันได้มีการดําเนินการจัดการดังนี้

ซีพีเอฟมุ่งพัฒนาและยกระดับแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ เปนมิตรต่อสัตว์ตามแนวปฏิบัติสากล “หลักอิสระ 5 ประการ (Five 
Freedoms)” และบ่มเพาะจิตสํานึกบุคลากรในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ทั้งในฟาร์มของเราและฟาร์มของเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยได้ประกาศนโยบาย รวมถึงจัดทําคู่มือและมาตรฐานสําหรับการดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์
อย่างชัดเจนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่ เปด สุกร และสัตว์นํ้า สําหรับกิจการในทุกประเทศ เพ่ือปองกันความหิว
และกระหาย ความไม่สบายกาย ความทุกข์ทรมาน การบาดเจ็บ และสนับสนุนการแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์์

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ "ความยั่งยืน"

เรื่อง "สวัสดิภาพสัตว์"
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ความจําเปนในการตอนเพศผู้

อัณฑะของสุกรเพศผู้จะผลิตสารที่
ทําให้เกิดกลิ่นตัว ส่งผลให้เนื้อสุกรมี
กลิ่นสาบ หลายประเทศจึงนิยมตอน
เพศผู้ด้วยการตัดอัณฑะ เพื่อกําจัด
กลิน่อนัไมเ่ปนทีพ่งึประสงคต์อ่ผูบ้รโิภค

ความจําเปนในการตัด/กรอฟน

ด้วยสุกรมีนิสัยขี้เล่น ชอบเคี้ยวกัด
บอ่ยครัง้ทีล่กูสกุรมกัจะกดัหวันมของ
แม่สุกร กัดหางของสุกรตัวอื่น หรือ
กัดกันเอง หลายประเทศจึงนิยมตัด
เขี้ยวหรือกรอฟนของสุกรไม่ให้คม
พอที่จะทําร้ายสุกรตัวอื่น

ความจําเปนในการตัดหาง

จากนิสัยชอบเคี้ยวกัด หางสุกรที่ยื่น
ออกมาจึงเปนหนึ่งสิ่งที่มักโดนสุกร
ตัวอื่นกัดหรือเคี้ยวเล่น และหลาย
ประเทศมักแก้ปญหาด้วยการตัดหาง
สุกรตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อปองกันการ
อกัเสบจากแผลทีจ่ะโดนสกุรตวัอืน่กดั

โดยในปี 2562 ธุรกิจสุกรในกิจการประเทศไทยได้ยกเลิกการตอนลูกสุกรกว่า 721,000 ตัว ยกเลิกการตัดเขี้ยวลูกสุกรกว่า 2.1 
ล้านตัว ยกเลิกการตัดหางลูกสุกรกว่า 3,000 ตัว และยกเลิกการตัดใบหูกว่า 3.2 ล้านตัว จากการผลิตลูกสุกรทั้งสิ้นกว่า 5.4 ล้านตัว

• การเลี้ยงสุกรตามหลัก 3’Ts (No Testicles, No Teeth Clipping and No Tail Docking)

ซีพีเอฟให้การเลี้ยงดูสุกรในโรงเรือนระบบปิดที่มีการระบายอากาศได้ดี และพยายามลด ละ เลิก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของสัตว์ในรูปแบบของการทําหมันเพศผู้ การตัด/กรอฟน และรวมถึงการตัดหาง

ไม่ตัด/กรอฟน
ไม่ตัดหาง

ไม่ตัด/กรอฟน
ไม่ตัดหาง

ไม่ตัด/กรอฟน
ไม่ตัดหาง

ไม่ตอนเพศผู้
ไม่ตัด/กรอฟน
ไม่ตัดหาง

ไม่ตอนเพศผู้

ไม่ตอนเพศผู้

ของกิจการในประเทศมาเลเซีย
และไต้หวัน ไม่ตัด/กรอฟนสุกร

 100%
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การวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพ (Welfare Outcome Measures: WOMs)

ปศุสัตว์ที่ได้รับการจัดการที่ดีมีศักยภาพในการส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อประเมินว่าสัตว์เหล่านี้ได้รับสวัสดิภาพ
ขั้นสูงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ วิธีการวัดผลการเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมที่ดี
ของสัตว์จึงเปนสิ่งสําคัญ ซีพีเอฟมีวิธีการวัดผลการเสริมสวัสดิภาพปศุสัตว์ที่เลี้ยงทั้งในกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศ 
ดังนี้ี ้

อัตราการเลี้ยงรอด อัตราสูญเสีย คุณภาพซาก ความกลัว ความสบายและการแสดงออก
พฤติกรรมทางธรรมชาติ

ตัวอย่างวิธีการวัดผลการเสริมสวัสดิภาพ (WOMs)

อัตราสูญเสีย ความกลัว ความสบาย และการแสดงออกพฤติกรรมทางธรรมชาติ

พฤติกรรมการกินน้ํา กินอาหาร ไม่ซึม ไม่หมอบ และความสนใจต่อสภาพแวดล้อม

การแสดงออกพฤติกรรมทางธรรมชาติ ความเครียด ความกลัว สุขภาพ บาดแผล รอย

ขีดข่วน ปริมาณและคุณภาพซาก

อัตรารอด คุณภาพซาก อัตราการเติบโต และบาดแผล

การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในห่วงโซ่คุณค่า

เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติที่เปนมิตรต่อสัตว์ของผู้บริโภค กิจการของซีพีเอฟในแต่ละประเทศได้กําหนดอัตราความหนาแน่นทั้ง

ฟาร์มของบริษัท และ/หรือฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยพิจารณาปจจัยทั้งด้านรูปแบบโรงเรือน 

การเจริญเติบโต สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน โดยเราได้ประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านสวัสดิภาพสัตว์ในผลิตภัณฑ์หลักของซีพีเอฟตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลก ดังนี้

การประเมินผลการดําเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ในผลิตภัณฑ์หลักของซีพีเอฟตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ร้อยละการผลิตทั่วโลก

เนื้อไก่สด

ที่ความหนาแน่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 กก./ม.2 35*

ไข่ไก่สด
จากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน 1**

เนื้อหมูสด
จากแม่สุกรที่เลี้ยงแบบคอกขังรวม 32

* ความหนาแน่นของประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 33 กก./ม.2 และของประเทศในทวีปยุโรปเฉลี่ยอยู่ที่ 38 กก./ม.2 
** กิจการในประเทศไทยเริ่มดําเนินการเลี้ยงไปแล้วที่ฟาร์มไก่ไข่ จังหวัดสระบุรี และกิจการในต่างประเทศอยู่ในระหว่างดําเนินการ
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การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุ
สมผล 

ซีพีเอฟมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และ
อย่างยั่งยืนด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะด้วยความรับผิดชอบและ
สมเหตุสมผล เปนหลักปฏิบัติหนึ่งเดียวทุกกิจการปศุสัตว์ในทุก
ประเทศ ตลอดทั่วทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเราและของเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดย

• ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่านการรับรองให้ใช้เฉพาะใน
 คนเท่านั้น (Human-Only Antibiotics)

• ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่านการรับรองให้ใช้ทั้งในคน
 และสัตว์ (Shared-Class Antibiotics) ที่สําคัญทางการแพทย์
 ของมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต (Growth
 Promotor)

• ปราศจากการใช้ฮอร์โมน เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต

 (Growth Promotor)

โดยซพีเีอฟมเีปาหมายในการยกเลกิการใชย้าปฏชิวีนะชนดิ Shared-

Class เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโตในสัตว์ทุกประเภท

และในทุกประเทศ ภายในปี 2569 และเปาหมายในการยกเลิกการ

ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อวัตถุประสงค์การปองกันโรคในสัตว์ทุกประเภท

และในทุกประเทศ ภายในปี 2573 ปจจุบันกิจการประเทศไทยไม่มี

การใช้ยาปฏิชีวนะชนิด Shared-Class เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการ

เจริญเติบโตในสัตว์ทุกประเภทแล้ว นอกจากนี้ กิจการประเทศ

เวียดนาม กัมพูชา และตุรกี ก็ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะชนิด Shared-

Class เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโตในสัตว์ทุกประเภท

แล้วเช่นกัน

นวัตกรรมด้านสวัสดิภาพสัตว์ 

ซีพีเอฟให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อช่วยยกระดับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก 

• ในปี 2561 ซีพีเอฟพัฒนาฟาร์มไก่ไข่ในประเทศไทยสู่ระบบ
 การเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage-Free) 
 ที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ จังหวัดสระบุรี โดยการปรับปรุงโรงเรือน
 เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อเดิม

• ในปี 2562 สายธุรกิจสุกรส่งบุคลากรเข้าร่วมเปนหนึ่งใน
 คณะกรรมการโครงการ 3Ts-Alliance (Teeth, Tails and 
 Testicles) ที่ดําเนินการโดย World Animal Protection
 ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมลดความเจ็บปวดของสุกรใน
 อตุสาหกรรมสกุรของโลก จากการระดมความรูแ้ละประสบการณ์
 ของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั่วโลก

• ในปี 2562 สายธุรกิจไก่เนื้อเริ่มศึกษาการนําระบบ Smart

 Farm มาใช้ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิต และส่งเสริม

 สวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่เนื้อ โดยดําเนินการติดตั้งเครื่อง

 วัดความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดความร้อนตัวไก่ 

 (Thermal Scan Camera) เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย (NH
3
) 

 เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) รวมถึงติดตั้งระบบ

 ปรับระดับอุปกรณ์ให้อาหารและน้ําไก่อัตโนมัติ โดยสามารถ

 ควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดผ่านระบบคอมพิวเตอร์และกล้อง

 วงจรปิด (IP Camera) อีกทั้งสามารถนําฐานข้อมูลที่เกิดขึ้น

 มาทําการวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ Big Data เพื่อการ

 พัฒนาในอนาคต
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การบริโภคไข่ไก่กําลังเพิ่มจํานวนมากขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก ด้วยไข่เปนแหล่งอาหารที่อุดมด้วยโปรตีน และมีการคาดการณ์ว่า ปริมาณ
การบริโภคไข่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 2558 ถึงปี 2578 โดยไข่ที่บริโภคส่วนใหญ่ในตลาดโลกมาจากการเลี้ยงแบบขังกรง 
(Conventional Cage) ขณะที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งกําลังเรียกร้องไข่ไก่ที่มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด ด้วยความ
ตระหนักเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ที่ เพิ่มมากขึ้น9 ซีพีเอฟเริ่มนําร่องการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิดในปี 2562 
ที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ จังหวัดสระบุรี และให้ผลผลิตรุ่นแรกในเดือนมีนาคม 2562 โดย

กรณีศึกษา: ไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ
ในโรงเรือนระบบปิด (Cage-Free) 

เราเช่ือว�า“แม�ไก�ท่ีสขุภาพดี จะให�ไข�ท่ีมีคุณภาพดี”

• เลี้ยงตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming 

• ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู 

• ตามหลักอิสระ 5 ประการ โดยแม่ไก่อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี 

 อยู่อย่างสบาย ได้รับน้ําและอาหารอย่างพอเพียง และแสดงพฤติกรรม

 ตามธรรมชาติได้อย่างอิสระในโรงเรือน

• เลี้ยงที่ความหนาแน่น 7 ตัว/ม.2 (น้อยกว่ามาตรฐานกําหนดที่ 9 ตัว/ม.2)

• ใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษจากอเมริกา

• แม่ไก่มีอิสระในการปฏิสัมพันธ์กันเอง สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ จึงไม่จําเปน

 ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

• ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโรงฟกลูกไก่ไข่ 

• ควบคุมกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

• ห้องเก็บไข่ไก่ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม 

• กําลังการผลิต 5 ล้านฟอง ในปี 2562

9 WATT Executive Guide to World Poultry Trends 2017, The Statistical Reference for Poultry Executives, www.WATTAgNet.com

ไข�มีความสดกว�าไข�ไก�ท่ัวไปวิตามิน B1 เสริมสร�างการเจริญ
เติบโตของร�างกาย บํารุงสมอง 
กล�ามเน้ือ

อุดมด�วยสารอาหารที่มีประโยชน�
ต�อร�างกาย

ไข�แดงมีสีส�มสด นูนสวย

ไข�ขาวเป�นวงชัด

ไม�มีกล่ินคาว

วิตามิน A ช�วยเพิ่มความชุ�มชื้น
ให�ผิวหนังและบํารุงสายตา
ช�วยในการมองเห็น

โปรตีนสูง ช�วยเสริมสร�างการ
เจริญเติบโต สร�างกล�ามเน้ือ 
ซ�อมแซมส�วนที่สึกหรอวิตามิน B2 ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น บรรเทา

อาการอ�อนล�าของสายตา บํารุงผิวพรรณ เล็บ และเส�นผม
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การเข�าถงึอาหารและความรู�เพ่ือการบริโภคทีย่ัง่ยนื 
ความมุ�งม่ัน: ส�งเสรมิการเข�าถงึอาหารและการเรียนรู�หรอืทักษะเก่ียวกับอาหาร
ความรู�ด�านโภชนาการและการบริโภคอย�างยัง่ยนื

การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ

อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยมาจากการควบคุมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ในระดับสากลอย่างเคร่งครัด

• โรงงานอาหารสัตว์บก: GMP, HACCP, ISO 9001
 และ AI Compartment10 (เฉพาะฟาร์มส่งออก)

• โรงงานอาหารสัตว์น้ํา: GMP, HACCP และ BAP
 (เฉพาะโรงงานอาหารกุ้ง)

• โรงงานส่วนผสมล่วงหน้า (Pre-Mixed): FAMI QS11

การรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในปี 2562

10 AI Compartment (Avian Infl uenza Compartment) มาตรฐานคอมพาร์ทเมนท์ปลอดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์
11 FAMI QS (Feed Additives and Pre-Mixtures Quality System) ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยส่วนผสมอาหารสัตว์
12 โรงงานผลิตอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน โรงงานอาหารแปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และโรงงานอาหารสําเร็จรูป
 (อาหารพร้อมรับประทาน)

• ฟาร์มไก่ไข่ ไก่เนื้อ เปด และสุกร: GAP

• ฟาร์มไก่เนื้อและเปดส่งออก: Genesis GAP

• ฟาร์มกุ้ง: GAP/CoC กรมประมง และ BAP
 (เฉพาะฟาร์มส่งออก)

• โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานไก่และเปดส่งออก:
 Genesis GAP

• โรงงานผลิตอาหาร12: GMP

• โรงงานอาหารแปรรูป จากเนื้อไก่ ไข่ เปด หมู
 และกุ้งส่งออก: HACCP และ ISO 9001

• โรงงานผลิตอาหาร จากเนื้อไก่ เปด ไข่
 และกุ้ง ส่งออก: BRC

ธุรกิจอาหารสัตว์

ธุรกิจเล้ียงสัตว์-แปรรูป

ธุรกิจอาหาร

100%
ครอบคลุมท้ั

ง

3 ธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ “ความยั่งยืน”

เรื่อง “การเข้าถึงอาหารและความรู้เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน”
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2539

2562 2563

2557

2560

2561

2562

2563

ซีพีเอฟเริ่มกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานสากลด้านความ
ปลอดภัยอาหารขององค์กรมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ (CODEX)

75 %

การรับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ

ซีพีเอฟพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
แบบดิจิทัลตลอดห่วงโซ่คุณค่า (ครอบคลุมธุรกิจ
อาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป และธุรกิจ

อาหาร)

กิจการประเทศไทยนําระบบฯ มาใช้ในสายธุรกิจ

ไก่เนื้อตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้สําเร็จ 

กิจการประเทศเวียดนามนําระบบฯ มาใช้ใน

สายธุรกิจไก่เนื้อตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้สําเร็จ 

กิจการประเทศไทยนําระบบฯ มาใช้ในสายธุรกิจกุ้ง

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้สําเร็จ

กิจการประเทศอินเดียนําระบบฯ มาใช้ในสายธุรกิจ

ไก่เนื้อตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้สําเร็จ

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลของซีพีเอฟ

กิจการประเทศไทยมีแผนขยายผลไปสายธุรกิจอื่น

ซีพีเอฟจัดทํามาตรฐานอาหารซีพีเอฟเปนผลสําเร็จ 

ครอบคลุมด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเนื้อสัตว์ปีกตลอดห่วงโซ่

คุณค่า (ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ 
-แปรรูป และธุรกิจอาหาร) ของซีพีเอฟ

ของสายธุรกิจในประเทศไทย
นําระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าแบบดิจิทัลของซีพีเอฟ
มาใช้ได้สําเร็จ

มีแผนนําไปปฏิบัติในสายธุรกิจไก่เนื้อและเปดเนื้อตลอด

ห่วงโซ่คุณค่า 
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2532

2549

2558

2562

การส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและความรู้ด้านโภชนาการและการบริโภคอย่างยั่งยืน

การขยายโอกาสและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการเข้าถึงอาหาร

ซีพีเอฟสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการเข้าถึงอาหาร โดยมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างทักษะในด้านการผลิต
อาหาร และ/หรือด้านการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการ

ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท (โดยเครือเจริญ

โภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน) และภาคีเครือข่ายต่างๆ 

ริเริ่ม “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

นักเรียน” เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งโปรตีน

อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

ริเริ่ม “โครงการเปิดโลกการเรียนรู้” เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่มี

คุณภาพ ปลอดภัย และถูกหลักโภชนาการแก่เด็กและ

เยาวชนทั่วประเทศ 

ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ริเริ่ม “โครงการ

ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” เพื่อร่วมสร้าง

โภชนาการที่ดีแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงาน
และฟาร์มของบริษัท

ส่งเสริมเด็กและเยาวชน

• โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน 
 สะสมรวม 772 โรงเรียน

• โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต สะสมรวม 
 80 โรงเรียน

• ช่วยบรรเทาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่ร่วม
 โครงการฯ จาก ร้อยละ 15 เหลือ ร้อยละ 11 
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การสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น

ซีพีเอฟสนับสนุนให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มซีพี บาลานซ์ (CP Balance) 
ซึง่เปนอาหารสาํเรจ็รปูทีช่ว่ยสรา้งสมดลุใหผู้บ้รโิภค มคีณุคา่
โภชนาการครบ 5 หมู่ แคลอรี่ต่ํา และมีใยอาหาร (ไฟเบอร์) 
สูง ขณะที่ปริมาณโซเดียม และไขมันอิ่มตัวต่ํา โดยผู้บริโภค
สามารถอ่านฉลากคุณค่าทางโภชนาการแบบจีดี เอ 
(Guideline Daily Amounts: GDA) ที่แสดงถึงพลังงาน 
น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมบนบรรจุภัณฑ์ก่อนเลือกบริโภคได้

สร้างสมดุล 

ครบคุณค่าโภชนาการ ไม่หวาน มัน เค็ม
Low baddies, High goodies

ซีพีเอฟยังร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รณรงค์โครงการ “การปรับลดปริมาณโซเดียมในอาหารโดยสมัครใจ”

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจการดูแลสุขภาพ ด้วยการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้ในการลด

การบริโภคเกลือหรือโซเดียมในอาหาร

ผลิตภัณฑ์ซีพี บาลานซ์ (CP Balance)

หมายเหตุ: เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เปนสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายที่แสดงบนด้านหน้าบรรจุภัณฑ์อาหาร แสดงถึงผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม (เกลือ) ที่เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจง่ายสําหรับผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณโซเดียม น้ําตาล และ/หรือไขมันต่ําลง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) 
ได้สะดวกยิ่งขึ้น
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การสนับสนุนการเรียนรู้หรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ซีพี เอฟเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการของผู้บริโภคแต่ละช่วงวัย 
อันนํามาซึ่งสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น บนฉลากผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การโฆษณา 
ณ จุดขาย และการให้ความรู้ทางสื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ขององค์กร, ซีพี แบรนด์ไซต์, เฟซบุ๊ก หรือยูทูป เปนต้น

www.benjachicken.com www.cpbrandsite.com

cpbrand thailand CP Brand
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นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก ประเภททานเล่น อาทิ ปีกไก่เม็กซิกัน ไก่อบเทอริยากิ นักเก็ตไก่ คลาสสิค ตราซีพี อกไก่นุ่ม 

ตราซีพีดีไลท์ เปนต้น ที่กฎหมายไม่ได้บังคับ แสดงฉลากแบบจีดีเอด้วย

ฉลากแบบจีดีเอ

100% 
ของผลิตภัณฑ์อาหารมื้อหลัก

ประเภทจานเดียวซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
หรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจําหน่าย

ภายใต้เครื่องหมายการค้า 

และ Smart Meal ทัง้หมด แสดงขอ้มลูฉลากโภชนาการ 
ค่าพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ
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แนวทางในการดําเนินงานด้านการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารของซีพีเอฟ

ความร่วมมือ

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและกลยุทธ์การจัดการของเสีย

การวัดผลและการรายงาน : ติดตาม > ตรวจสอบ > ปรับปรุง

การตลาดและการสื่อสาร

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

การสูญเสียอาหาร
(Food Loss)

การผลิตภาค
การเกษตรและ
การเก็บเกี่ยว

การเพาะปลูก

การสูญเสีย
หลังการเก็บเกี่ยว

การค้าปลีกอาหาร

อาหารส่วนเกินและขยะอาหาร

กระบวนการผลิต
และการขนส่ง ร้านค้าปลีก ร้านอาหารและ

การจัดเลี้ยง ผู้บริโภค

การผลิตอาหาร

ของเสียจาก
กระบวนการผลิต

การจําหน่ายอาหาร การบริโภค

อาหารส่วนเกินและ
ขยะอาหาร

ขยะอาหาร (Food Waste)

ปจจุบันมีอาหารเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการบริโภคราว
ร้อยละ 30 ทั่วโลก แต่ขณะเดียวกันมีประชากรอีกจํานวนมากอยู่
ในภาวะอดอยาก ประเด็นดังกล่าวทําให้วิกฤติการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) กลายเปน
ประเดน็สาํคญัระดบัโลก อนัสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงทางอาหาร
ไม่เพียงเท่านั้น อาหารที่ถูกทิ้งเปนขยะยังสร้างก๊าซเรือนกระจก
สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตและการบริโภคของโลก ซีพีเอฟ

จึงสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ข้อที่ 

12.3 (UN SDG 12.3) ในการลดการสูญเสียอาหาร เราใน

ฐานะผู้ดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร

กรณีศึกษา: การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ได้ดําเนินการเพื่อลดการสูญเสียอาหารและการจัดการขยะอาหาร
ในกระบวนการและห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารผ่านโครงการ
และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ โดยได้นําแนวทางการรายงานและ
การจดัการการสญูเสยีอาหารและขยะอาหาร ทีพ่ฒันาโดยองคก์าร
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: FAO) สภาธุรกิจ
โลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council
for Sustainable Development: WBCSD) และสถาบัน
ทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) มาปรับใช้

ให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของซีพีเอฟ เพื่อสร้างคุณค่า

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคํานึงถึงผู้มี

ส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารของเรา

กลยุทธ์

การสูญเสีย

กระบวนการ

ประเภท

ห่วงโซ่คุณค่า
ของซีพีเอฟ
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ความมุ่งมั่นและเปาหมายการดําเนินงาน:

การสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร

1. ลดการสูญเสียอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต 
 เพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 แห่งสหประชาชาติ (UN SDGs) ข้อที่ 12.3 

2. ลดปริมาณขยะอาหาร ภายในกระบวนการดําเนินธุรกิจ
  ของบริษัท ให้เปนศูนย์ (Zero Food Waste) ภายใน

  ปี 2573

การดําเนินงานและกิจกรรมเพื่อลดการสูญเสียอาหารและอาหารส่วนเกินในปี 2562

• ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) - โครงการลดการสูญเสีย

 ในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด ซีพีเอฟ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพ

 โปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการลดการสูญเสียใน

 หว่งโซอ่ปุทานการผลติขา้วโพด ซึง่ถอืเปนตน้ทางของกระบวนการ

 ผลิตอาหารของซีพีเอฟเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนัก

 แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เกษตรกรและผู้รวบรวม) และส่งเสริม

 การลดการสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

• ในกระบวนการผลติตลอดหว่งโซค่ณุคา่ซพีเีอฟ (CPF Process 

 and Product Value Chain) – ซีพีเอฟมุ่งมั่นบริหารจัดการ

 วัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Food Loss และ Food Waste เปนประเด็นปญหาที่สําคัญของโลก หากมีการจัดการที่ดีตลอด

ห่วงโซ่การผลิต ก็จะลดการสูญเสียทรัพยากรและลดปญหาขยะ การนําผลพลอยได้และของเสีย
จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์นั้น ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
สอดคล้องตามเศรษฐกิจหมุนเวียน อีกทั้งการวางแผนการผลิตและการนําสินค้าไปจําหน่าย

ให้เพียงพอกับความต้องการ ไม่เหลือทิ้ง จะช่วยลดปริมาณขยะ เปนการสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร (Food Security) และตอบสนองต่อเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
(UN SDGs)

คุณกุหลาบ กิมศรี

รองกรรมการผู้จัดการสํานักระบบมาตรฐานสากล

การผลิตภาค
เกษตรกรรม

กระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว

กระบวนการผลิต
และบรรจุ

การขนส่งสินค้า ร้านค้า การบริโภค
ในครัวเรือน

 และสนับสนุนให้เกิดโครงการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่ เปน

 ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการสูญเสีย

 ในโรงงานของซีพีเอฟ ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

• การเก็บรวบรวมข้อมูลการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร 

 - ซีพีเอฟได้วางแผนงานที่จะเริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี 2563

 โดยใช้วิธีการตามมาตรฐานสากลของ FAO ซึ่งเริ่มโครงการ
 นําร่องในธุรกิจไกเ่นือ้ซึง่เปนธรุกจิทีม่ปีรมิาณการสง่ออกสงูสดุ

 เพื่อเปนต้นแบบ (Best Practice) ของการดําเนินงาน และ

 จะขยายผลไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ พร้อมกับการกําหนดกรอบ
 นโยบายในการลดการสูญเสียอาหารพร้อมกับการเกิดของเสีย
 ให้ได้น้อยที่สุดต่อไป
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สงัคมพ่ึงตน

คู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรอง
ในกิจการประเทศไทยได้รับการตรวจประเมิน

ด้านความย่ังยืนแล้ว

86%

100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกิจการประเทศไทย
 ได้ผ่านการประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง
 ด้านความยั่งยืนสําหรับคู่ค้าธุรกิจ

พัฒนาผู้นําและพนักงานในกิจการประเทศไทยให้มีความรู้และทักษะที่จําเปน เพื่อพัฒนาตนเองและสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว 94%

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี

42,090ราย
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บุคลากร
ความมุ�งม่ัน: เป�นองค�กรแห�งการเรียนรู�และพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร

มีผู้นําองค์กรรุ่นใหม่แล้ว 

243 คน

ซีพีเอฟเตรียมความพร้อมทดแทน
ตําแหน่งสําคัญของบริษัทได้แล้ว

100%

การบริหาร ‘คนเก่ง คนดี’

โครงการ Management Trainee

เพื่อพัฒนาให้พนักงานผู้มีความสามารถเปนผู้นํารุ่นใหม่ในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจ
ภาพรวมของธุรกิจ และสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร ซีพีเอฟ
จึงมุ่งมั่นสร้าง คนเก่ง-คนดี รุ่นใหม่ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยการพัฒนาทักษะ

ที่หลากหลายทั้งการบริหารธุรกิจ ภาวะผู้นํา รวมถึงการวางแผนความก้าวหน้าในสาย

อาชีพตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้แก่พนักงาน 

การบริหารการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Management)

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร

ซีพี เอฟได้ เตรียมความพร้อมทดแทนตําแหน่งสําคัญๆ ของบริษัทด้วยการจัดทํา

“กรอบการบริหารการสืบทอดตําแหน่ง” (Succession Management Framework) 

ให้พนักงานที่มีผลงานและศักยภาพที่โดดเด่น (Talent) ของเรา ได้มีความรู้และทักษะ

ที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหน่งสําคัญในอนาคต ทั้งยังสามารถรักษาและจูงใจให้พนักงาน

คนเก่ง-คนดีอยู่คู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน

การพัฒนาบุคลากร

ซีพีเอฟได้พัฒนาบุคลากรในแง่ทักษะวิชาชีพ มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการพัฒนาทักษะความเปนมืออาชีพในสาขาเฉพาะด้าน

(Functional and Technical Competency) ผ่านศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) สายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับ

การพัฒนาบุคลากรเชิงลึกในธุรกิจที่สําคัญๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความเปนผู้นําให้กับผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นก้าวขึ้นดํารงตําแหน่งผู้บริหาร (Localization) และมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ
ระดับโลก

ซีพีเอฟพัฒนาบุคลากรตามกรอบความสามารถ (Competency-Based) 
ควบคู่ไปกับการพัฒนามุมมองของจิตสํานึก (Mindset)
และส่งเสริมค่านิยมอันดีขององค์กร (CPF Way)

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ “ความยั่งยืน” 

เรื่อง “บุคลากร”
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ณ ปี 2562 ซีพีเอฟได้รับโรงเรียนในการดูแล

จากภาคเอกชนกว่า 550 คน ทั่วประเทศ

การพัฒนาผู้นําองค์กรผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ “CONNEXT ED”

โดย SP ของซีพีเอฟ
กว่า 53 คน

การสง่เสรมิการสรา้งความผกูพนัในการทาํงาน

ซีพีเอฟจะสามารถประสบความสําเร็จก้าวสู่การเปนองค์กรระดับ

โลกได้นั้น ส่วนหนึ่งย่อมมาจากกลุ่มบุคลากรที่มีความผูกพันทุ่มเท
กับการทํางาน ผ่านการดูแลบุคลากรขององค์กรตั้งแต่แรกเข้า
ด้วยกระบวนการ On-Boarding ซึ่งเปนการดูแลพนักงานที่เข้า

ใหมใ่หส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัเพือ่นรว่มงาน บรรยากาศการทาํงาน
เปนมิตร วัฒนธรรมองค์กร CPF Way ที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ใหเ้ปนคนด-ีคนเกง่ ประกอบกบักระบวนการดแูลและพฒันาบคุลากร
ที่เปนไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่อยู่ใน
อัตราที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมชั้นนํา โดยได้เข้าร่วม

การสํารวจระบบผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
เปนประจําทุกปีเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทํางานที่ดี สนับสนุน

1ชื่อเดิม คือ โครงการสานพลังประชารัฐ

การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแก่พนักงานตลอดระยะเวลาที่ทํางาน

ร่วมกับซีพีเอฟ จนกระทั่งพนักงานเกษียณอายุ อาทิ การให้

ความรู้เรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมภายในระหว่างพนักงาน กําหนดให้มีการตรวจร่างกาย
ประจาํป ีและอาํนวยความสะดวกดา้นสถานทีป่ฏบิตังิานและอปุกรณ์
การทํางานอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้มี Work Life 

Balance ที่ดี นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัว
พนักงานด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุตรหลาน

เรยีนด ีรวมถงึการดแูลพนกังานทีเ่จบ็ปวยดว้ยเงนิทนุในการรกัษา 
และการพยาบาลที่เหมาะสม เปนต้น

ซีพีเอฟได้ส่งเสริมและพัฒนาความเปนผู้นํา ทั้งยังสร้าง
จิตอาสาแก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเปนผู้นํารุ่นใหม่ หรือ 
School Partner (SP) ผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา 
(CONNEXT ED)1  เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย
และสร้าง “เด็กดี-เด็กเก่ง” ต่อเน่ืองเปนปีท่ี 3 โครงการดังกล่าว
เปนการทํางานร่วมกันระหว่างผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครู
และ SP ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนและการให้การศึกษา 
และเรายังได้สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนต่อการพัฒนา
การศึกษาและองค์ความรู้เฉพาะทาง เช่น ด้านเกษตรกรรม 

การสง่เสรมิอาชพี และดา้นวชิาการ เปนตน้ นอกจากนีก้ารรว่ม
ทํางานในโครงการฯ ยังเปนการส่งเสริมนโยบายยุทธศาสตร์
การลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาศักยภาพคน และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของชาติ

รวมแล้ว
249 โรงเรียน
ใน 3 จังหวัด

จากกว่า 4,700 
โรงเรียนทั่วประเทศ
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โครงการปลดหนี้ สร้างสุข และส่งเสริมการออม 

ดว้ยรบัทราบถงึปญหาการจดัการดา้นการเงนิในกลุม่พนกังาน 
ซึ่งมีปญหาหนี้บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ย
สูง ซีพีเอฟได้จัดให้มีโครงการให้ความรู้ความเข้าใจการบริหาร
การเงนิ สรา้งวนิยัการออม เสรมิความรูก้ารทาํบญัชรีายรบั-
รายจ่ายครัวเรือน ไม่สร้างหนี้เพิ่ม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
เพื่อช่วยบรรเทาปญหาภาระหนี้สินของพนักงาน สร้างกําลัง
ใจในการทํางาน ลดความเครียดและความกังวลอันสามารถ
บั่นทอนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานได้ อีกทั้ง
ยังสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ได้อีกด้วย

โครงการธุรกิจในเครือฯ เพื่อเพื่อนพนักงาน 

พนักงานเข้าร่วมรับฟง
และสนใจทําธุรกิจกว่า 110 คน
และบางส่วนได้เข้าสู่กระบวนการเริ่มทํา
ธุรกิจในเครือฯ แล้ว

เพื่อเตรียมพนักงานให้พร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็ม

รูปแบบ (Aged Society) ได้ใช้ชีวิตหลังการเกษียณอายุ

อย่างมีความสุข ลดภาระประเด็นดังกล่าวในอนาคต รวมถึง

เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของพนักงาน

ที่มีพ่อแม่อยู่ในวัยเกษียณ ในปี 2562 ซีพีเอฟได้จัดงาน

สัมมนา “โครงการธุรกิจในเครือฯ เพื่อเพื่อนพนักงาน” 

ในกลุ่มพนักงาน CPF IT Center และธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้

ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลในการเริ่มดําเนินธุรกิจโดย 10 

กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จ

ในการขยายและดําเนินธุรกิจ รวมถึงการให้สิทธิพิ เศษ
สําหรับพนักงานที่สนใจทําธุรกิจ อาทิ ธุรกิจห้าดาว ,
กาแฟมวลชน, ธรุกจิติม่ซาํของ CP RAM, 7-11, Bellinee‘s 

Bake & Brew,True Shop, ธุรกิจโชห่วยโดยแม็คโคร, 

เจียไต๋ Home Garden เพื่อการปลูกผักที่ปลอดภัยสําหรับ
บริโภคและจัดจําหน่าย, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน์ 

เพื่อให้คําแนะนําเรื่องการสรรหาบุคลากร และ CP Land 
เพื่อให้ความรู้ด้านการคัดสรรพื้นที่เพื่อทําธุรกิจ
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ในยุค Digital Disruption ที่โลกกําลังเผชิญกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานแบบเดิมๆ รวมทั้ง
การเกิดขึ้นของความรู้และทักษะใหม่ๆ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และซีพีเอฟได้กําหนด
กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร (CPF Way) ที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถนําองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนการทํางานต่างๆ ขององค์กรให้เกิดความรวดเร็วและมีคุณภาพ 
(Speed and Quality) เปนมาตรฐานไม่ซับซ้อน (Simplifi cation) และเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ (Innovativeness) รวมทั้งเสริม
ความรู้และทักษะเพิ่มเติม ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เน้นให้บุคลากร
ทํางานที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น (Value Creation) 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้บริหารระดับสูงของสายงานบัญชีและการเงิน
จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการต่างๆ ที่ตอบสนอง
กลยุทธ์ของซีพีเอฟ โดยมีโครงการที่สําคัญ ดังนี้

• การเชิญบุคลากรจากภายนอกมาให้ความรู้ สร้างทัศนคติใหม่

 ให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งการสนับสนุน

 ให้บุคลากรไปเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ ภายนอก และการ

 แบ่งปนองค์ความรู้ แนวโน้ม เทคโนโลยีใหม่ๆ ภายในสายงาน

 บัญชีและการเงิน

• การจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด

 สร้างสรรค์ ผ่านการส่งผลงานเข้าประกวด โดยผู้ชนะเลิศ

 จะได้รับโอกาสในการไปดูงานที่ต่างประเทศและแบ่งปนความรู้

 ระหว่างกัน เพื่อเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการดูงาน

 โดยประยุกต์เทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการทํางานต่อไป 

กรณีศึกษา: การพัฒนาบุคลากรสายงานบัญชีการเงิน
ในยุคดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชั่น

• การเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายและ
 การใช้ซอฟต์แวร์ Robotic Process Automation (RPA) 
 หรือซอฟต์แวร์ที่สามารถทําหน้าที่แทนคนในลักษณะงาน
 ที่ทําซ้ําๆ มีหลักการแน่นอนและเปนมาตรฐาน ซึ่งเปนโครงการ

 ที่ประสบความสํา เร็จ  เปนต้นแบบในการขยายผลไปยัง

 กลุ่มงานอื่นๆ ทั้งภายในซีพีเอฟ และบริษัทต่างๆ ในเครือฯ

 รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้สําหรับประยุกต์ 

 ใช้ เทคโนโลยี RPA ในการให้ความรู้ อบรม ให้คําแนะนํา 

 และเปนที่ปรึกษาให้กับบุคลากรในเครือฯ ที่สนใจ

• พัฒนาทักษะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มความแม่นยํา

 ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีในการช่วยวิเคราะห ์

 Data Insight

• การฝึกอบรมพนักงานสําหรับการใช้ซอฟต์แวร์ ACL (Audit

 Common Language) ในการสอบทานกระบวนการทํางาน

 และการควบคุมภายใน

ในอนาคตยังมีแผนในการพัฒนาบุคลากรสายงานบัญชีและการเงิน ทั้งด้านองค์ความรู้ ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI (Artifi cial Intelligence) และ Blockchain มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

เพื่อมุ่งสู่เปาหมายของการเปนนักบัญชีในอนาคต (Future Finance) ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและเปนคู่คิดธุรกิจ

มืออาชีพ (Business Partner)

ตัวอย่างโครงการประยุกต์ใช้ RPA สําหรับสายงานบัญชีและการเงิน

โครงการนี้เปนการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ RPA กับงานในสายงานบัญชีและการเงิน โดยเริ่มต้นใช้กับหน่วยงาน Finance 

Shared Service Center (SSC) สําหรับงานการตรวจสอบรายการซื้อสินค้าและบริการ และการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ 
เปนอันดับแรก ก่อนจะขยายผลไปยังงานด้านอื่นๆ ภายใน SSC และหน่วยงานบัญชีธุรกิจต่างๆ  โดยเปนการทํางานร่วมกัน
ระหว่างทีมพัฒนาซึ่งเปนบุคลากรของหน่วยงาน SSC เองที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมกับผู้ใช้งานที่

รับผิดชอบในกระบวนการทํางานด้านต่างๆ
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เอกสาร 4,000 - 
30,000 รายการ/วัน

แปลงข้อมูลจาก
กระดาษเปนดิจิทัล

ซอฟต์แวร์ RPA ทํางาน
ต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชม.

ข้อมูลถูกประมวลผล
พร้อมนําไปดําเนินการต่อ 
หรือส่งข้อมูลไปยังคู่ค้า 
เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน

ด้วยการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation) นักบัญชียุคดิจิทัลมีความ
จําเปนต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ทั้งด้านทัศนคติ มุมมอง ความรู้ และทักษะให้ทันต่อโลกมากขึ้น 

โดยเน้นในเรื่องของงานเพิ่มมูลค่า สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ทํางานให้มากขึ้น สามารถตอบสนองต่อธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากขึ้น ให้สมกับความเปนคู่คิดธุรกิจมืออาชีพ

คุณไพศาล จิระกิจเจริญ

ประธานผู้บริหารฝายการเงิน

ผลลัพธ์ที่ได้

พนักงานได้ทํางานที่เน้น 

การเพ่ิมคุณค�า
(Value Creation) และ Reskill 
ใช้ทักษะในเชิงวิเคราะห์

ลดเวลาและขั้นตอนในการ
ทํางาน เช่น การแจ้งหนี้ลูกค้า
จากประมาณ 2 วัน (ในเวลา
ทําการ) เปนภายใน 2 ชั่วโมง
(นอกเวลาทําการ)

เพิ่มประสิทธิภาพงานและจํานวนรอบการขายได้ ดีขึ้น

Upskill เช่น ความสามารถ
ในการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อพัฒนา RPA, ความสามารถ
ในการเปนที่ปรึกษาเพื่อนํา RPA
ไปใช้กับการทํางานของหน่วยงาน
อื่นในซีพีเอฟ, และพัฒนาความรู้
ด้านมาตรฐานด้านบัญชีการเงิน
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ 

เกิด การเปลี่ยนแปลง
โครงสร�าง และกระบวนการ
ทํางานเพื่อปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัล
อย่างยั่งยืน

ปจจุบัน SSC มีกระบวนการทํางาน
ด้วย RPA กว่า

130 กระบวนการ
15นาที

มากขึ้น

ลดเวลาและขั้นตอนการบริการด้าน
ข้อมูลวงเงินลูกค้า จาก 3 ชั่วโมง
ต่อหนึ่งรอบ เปน
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การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน (CPF SHE&En Standard) 

ด้วยความตระหนักและให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อสุขภาพอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซีพีเอฟ
จึงได้พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน (CPF SHE&En Standard) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้

CPF SHE&En Standard

ประกอบด้วยข้อกําหนด 2 ส่วนหลัก คือ 

1. มาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standard) ที่กําหนดขึ้น
  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการ
  เฉพาะด้านความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การจัดการ

  ทรัพยากรนํ้า การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการนํ้าเสีย

  และของเสีย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การบริหาร

  ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และการเตรียมพร้อมตอบโต้

  เหตุฉุกเฉิน เปนต้น 

2. มาตรฐานการจัดการ  (Management Standard) 

  เพื่อบริหารจัดการแต่ละประเด็นความเสี่ยงสําคัญตาม

  แนวคิด Plan-Do-Check-Action และนําไปสู่การพัฒนา

  อย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2562 นี้ CPF SHE&En Standard ได้ผ่านการทวนสอบ

ยืนยัน จากบริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์ เนชันแนล

(ประเทศไทย) จํากัด หรือ LRQA แล้วว่าได้รับการพัฒนาขึ้นบน

พืน้ฐานของการบรหิารความเสีย่ง มคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
สากล

5 อันตรายกับการเตรียมความพร้อม
ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน

ซีพี เอฟ ให้ความสํ าคัญอย่ างยิ่ งยวดในการ

ปองกันอันตรายและความเสี่ยงหลักขององค์กร 
ประกอบด้วย อัคคีภัย ไฟฟาดูด/ ไฟฟาช็อต 

สารเคมีหกรั่วไหล ตกจากที่สูง และการทํางาน
ในที่อับอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมทั้ง 5 อันตราย

หลัก สามารถลดการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความมั่นใจในความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ เราจึงวางมาตรการไว้ดังนี้

สารเคมีอันตราย

CPF SHE&En Standard

ISO 14001: 2015

ISO 45001: 2018
ISO 50001: 2015

อัคคีภัย

พื้นที่อับอากาศ

ตกจากที่สูง

ไฟฟา5 อันตราย
ความเสี่ยงหลัก
ของ CPF

สอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์รและประเดน็ความสนใจของประชาคม
โลกที่ เปลี่ยนแปลงไป และใช้ เปนกลไกในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
ซึ่งนําไปประยุกต์ใช้ในระดับหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของ
ซีพีเอฟทุกหน่วยงาน 
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1. จัดอบรม “5 อันตราย อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อให้ความรู้ 
  ความตระหนักถึงอันตรายจากความเสี่ยงหลักทั้ง 5 ด้าน 
  ในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจในวิธีการ
  ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นที่เหมาะสมแก่พนักงานทุกระดับ 
  โดยในปีนี้ มีพนักงานทุกระดับผ่านการอบรมนี้แล้วกว่า
  ร้อยละ 66

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย
  มากยิ่งขึ้น

3. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะ
  ฉุกเฉิน (Emergency Response Team) ตามแนวทาง
  ปฏบิตักิารจดัตัง้ทมี และอปุกรณต์อบโตภ้าวะฉกุเฉนิ ครอบคลมุ 
  ตัง้แตก่ารคดัเลอืกบคุลากร การอบรม การฝกึซอ้มการทดสอบ 
  และการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีจํานวนเพียงพอของแต่ละ
  หน่วยงาน

แนวทางปฏิบัติการการจัดตั้งทีมและอุปกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

1. การคัดเลือกบุคลากร ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม สุขภาพและ

  สมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรง พร้อมทั้งระบุบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

  ที่ชัดเจน

2. การฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมความรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการ

  และการรับมือกับความเสี่ยงหลักทั้ง 5 ของซีพีเอฟ

3. การฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน หรือจําลองเหตุการณ์

  เพื่อสร้างทักษะให้บุคลากรในทีมเปนประจํา

4. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ของบุคลากรในทีมเปนประจํา
  ทุกปี เพื่อให้มีความพร้อมทางสุขภาพและร่างกายรับภาวะฉุกเฉินได้

  อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การจดัเตรยีมอปุกรณต์อบสนอง ทีจ่าํเปนใหม้จีาํนวนเพยีงพอและบาํรงุรกัษาอยา่ง
  สม่ําเสมอเพื่อคงไว้ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน (รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการทํางาน) 

จากความมุ่งมั่นและการนํา CPF SHE&En Standard มาใช้บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่าง

ต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี (2548 – ปจจุบัน) พนักงานมีความตระหนักและลําดับความคิดด้านความปลอดภัยดีขึ้น สามารถวิเคราะห์
หาสาเหตุอย่างเปนระบบ มีการติตตามการแก้ไขเชิงปองกัน พร้อมกับจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในเชิงรุกควบคู่กันไป เช่น 
โปรแกรมค้นหาเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) การเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน (Kaizen) การให้คําปรึกษาและเน้นการมี

ส่วนร่วมของพนักงานมากขึ้น เปนต้น จนสถิติอุบัติเหตุค่อยๆ ลดลงตามลําดับ ทําให้อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time 
Injury Frequency Rate: LTIFR) ของเรามีแนวโน้มลดลง โดยลดลงจาก 0.67 รายต่อ 200,000 ชั่วโมงในปี 2551 
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เหลือ 0.35 รายต่อ 200,000 ชั่วโมง ในปี 2562 และเรามุ่งมั่นที่จะลดอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานลงเปน 0.12 รายต่อ 
200,000 ชั่วโมงภายในปี 2568 นอกจากนี้ ซีพีเอฟมีแน้วโน้มที่จะรักษาอัตราการเจ็บปวยโรคจากการทํางานให้อยู่ที่ระดับศูนย์
ให้ได้อย่างต่อเนื่อง

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

iPermit 

CPF IT Center และสาํนกัความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซีพีเอฟได้ร่วมกันพัฒนา 

Mobile Application เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การควบคมุ การปฏบิตังิาน และกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่ง
ของผูร้บัเหมาทีจ่ะเขา้มาภายในบรษิทั ทาํใหม้ัน่ใจวา่การ
ปฏบิตังิานเปนไปตามขัน้ตอนความปลอดภยัครอบคลมุ 

ต้ังแต่การขออนุญาตระหว่างหน่วยงาน การประสานงาน
ไปยังผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ การตรวจสอบอุปกรณ์

ทีน่าํเขา้มา การตรวจสอบความปลอดภยักอ่น-ระหวา่ง-
หลัง ปฏิบัติงาน สามารถติตตามสถานะได้แบบ Real 
Time ชว่ยปองกนัอบุตัเิหตจุากผูร้บัเหมาทีเ่ขา้มาทาํงาน
โดยไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย

2551 2552 2553 2554 2555 2556

LTIFR

2557 2558 2559 2560 2561 2562
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0.50
0.45
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0.35 0.36
0.31

0.35

0.12

2568

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ “ความยั่งยืน” 

เรื่อง “ผลการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
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โปรแกรมรายงานและค้นหาอุบัติการณ์ (Incident Fact Finding) 

โปรแกรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ถูกออกแบบมาใช้ในการรายงานและค้นหาอุบัติการณ์ โดยอ้างอิงวิธีวิเคราะห์
แบบ Root Cause Analysis เพื่อวิเคราะห์หาปจจัยเชิงสาเหตุที่แท้จริงอย่างเปนระบบและเปนขั้นตอน ปองกันปญหาไม่ให้
เกิดซ้ํา โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ผ่านโมเดลสาเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect) ในเชิงวิทยาศาตร์ เพื่อให้ได้การ
แก้ไขปญหาที่ถูกจุด หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนความคิดหรือความรู้สึกจากผู้สอบสวน หรือผู้ถูกสอบสวน แล้วนํามากําหนดเปนแนวทาง
แก้ไข รวมทั้งสามารถนําไปสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ประยุกต์ใช้โปรแกรม ALOHA (Ariel Location of Hazardous Atmosphere) 

ซีพีเอฟได้นําโปรแกรม ALOHA ซึ่งเปนแบบจําลองการแพร่กระจายของสารเคมีที่รั่วไหลไปในอากาศตามสภาพภูมิอากาศและ
ลกัษณะเฉพาะของสารเคมเีมือ่เกดิภาวะฉกุเฉนิทีถ่กูพฒันาโดยองคก์ารบรหิารสมทุรศาสตรแ์ละบรรยากาศแหง่ชาตสิหรฐัอเมรกิา 
(NOAA) ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมการและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของสารเคมีที่มีโอกาสรั่วไหลออกสู่ภายนอก

หน่วยงาน ทําให้สามารถประเมินขอบเขตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานหรือชุมชนรอบข้างได้ โดยข้อมูลเหล่านี้

จะนําไปใช้เพื่อวางแผนและฝึกเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป 

การมุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย

ถือว่าเปนความท้าทายอย่างยิ่งสําหรับซีพีเอฟที่มีความมุ่งหวังให้

พนักงานทุกคนภายในองค์กรมีความตระหนักและทัศนคติที่ดีกับ

ความปลอดภยั จนเกดิเปนพฤตกิรรมและวฒันธรรมความปลอดภยั

ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาวะที่ซีพีเอฟมีการจัดจ้างพนักงาน
เปนจํานวนมาก มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความรู้ การศึกษา 

สังคม เชื้อชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์

ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรให้
เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปจจุบัน การดําเนินงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ถูกผนวก
เข้าเปนส่วนหนี่งของ CPF SHE&En Standard ตั้งแต่การสร้าง
ภาวะผู้นําให้ผู้บริหารเข้าใจบทบาทหน้าที่และการเปนตัวอย่างที่ดี
ด้านความปลอดภัย การให้รางวัลความปลอดภัย เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น การพูดคุยความปลอดภัยก่อนเริ่มงานประจําวัน (Safety Talk)
การแลกเปล่ียนความรู้ (Lesson Learned) ท้ังในระดับผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารสายธุรกิจ การจัดนิทรรศการความปลอดภัย (Safety
Week) การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยที่มาจากโครงการ “คิดก่อนทํา” “เพื่อนช่วยเพื่อน” และ”การสังเกตการณ์ (Behavior - 

Based Safety Observation)” โดยมีการติดตาม ให้คําแนะนํา และสร้างแรงจูงใจในเชิงบวก เปนต้น
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Product 
4Ps

People

Process

Performance

แนวทางการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

คู�ค�าธรุกิจ
ความมุ�งม่ัน: พฒันาคู�ค�าธุรกิจให�เติบโตไปด�วยกัน

“คู่ค้าหลักในกิจการประเทศไทยได้ลงนามรับมอบนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนแล้ว 100%”

“คู่ค้าในกิจการประเทศไทยได้รับการสื่อสารนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนแล้ว 100%”

การบริหารความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

ซีพีเอฟได้สื่อสารและดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟเปนประจําต่อเนื่อง เพื่อประเมินและลดความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืน รวมถึงได้เปนส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและ
ยกระดบัมาตรฐานการดาํเนนิงานใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
ทําให้คู่ค้าธุรกิจสามารถเติบโตร่วมกันกับเราได้อย่างยั่งยืน

2%
เปนคู่ค้าจากเปนคู่ค้าจาก
ต่างประเทศต่างประเทศ98%

เปนคู่ค้า

ในไทย

ระบบการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนสําหรับคู่ค้าธุรกิจแบบออนไลน์

ซี พี เ อ ฟพร้ อ มดํ า เ นิ น ก า รสื่ อ ส า ร ใ ห้ คู่ ค้ า ธุ ร กิ จ
ทั้ ง ในกลุ่ มวั ตถุดิ บหลักและวั ตถุดิ บรองสามารถ

ประเมินตนเองด้านความยั่งยืนแบบออนไลน์ (Online 

Supplier Sustainabil ity Self-Assessment)
ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล
กจิการทีด่ ี(Environmental, Social, and Governance: 

ESG) ได้ครบท้ัง 13 กลุ่มในปี 2563 ตามเปาหมายท่ีได้
ต้ังไว้และขณะนี้เราได้ใช้แบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืน

ที่รวมหลักการ 4P ของนโยบายด้านการจัดหาอย่าง
ยั่งยืนฯ เปนเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจรายใหม่

เพื่อบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบของซีพีเอฟ

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ “ความยั่งยืน” 

เรื่อง “คู่ค้าธุรกิจ”

60 รายงานความย่ังยืน ประจําปี 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



ซีพีเอฟได้ดําเนินการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักตามเปาหมาย
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้านการดูแลคู่ค้าธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่า
คู่ค้ามีการดําเนินงานถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานการ
ดําเนินงานของเรา โดยเฉพาะคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบหลัก 
(กลุ่มวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์) และกลุ่มวัตถุดิบรอง (กลุ่ม
เครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์) ซึ่งในปี 2562 ซีพีเอฟเล็งเห็น
ถึงประเด็นที่สามารถนํามาช่วยคู่ค้าปรับปรุงหรือพัฒนาในด้าน

การตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจ

การจัดการจ่ายค่าตอบแทน การบันทึกเวลาทํางาน และความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการของคู่ค้ า 
ซึ่ งประ เด็นที่พบไม่มีนัยสําคัญต่อความร่วมมือทางธุรกิจ
ทั้งนี้เราได้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์
จากประเด็นดังกล่าวเพื่อให้คู่ค้าสามารถพิจารณาปรับปรุง

การดําเนินงานตามความเหมาะสม

 “100% ของคู่ค้าหลักที่มีความเสี่ยงสูงในกิจการประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน”

“คู่ค้าหลักในกิจการประเทศไทยเข้าร่วม
พัฒนาศักยภาพและการประชุมย่อยแล้ว

ซีพีเอฟได้ร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจในกฎหมายและการ

ปฏิบัติด้านแรงงานที่ถูกต้อง และสามารถยกระดับให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลได้ เช่น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

และองค์การสหประชาชาติ (UN) เปนต้น ในงาน Capacity Building for Partnership 2019 อีกทั้งยังได้จัดการประชุมย่อย

(Supply Chain Sustainability Focus Group) ระหว่างคู่ค้าธุรกิจหลักและตัวแทนของซีพีเอฟ เพื่อสื่อสารและหารือร่วมกัน

ในประเด็นด้านต่างๆ ที่พบในการตรวจประเมินคู่ค้า 

“ปี 2562 “คู่ค้าธุรกิจดีเด่น” 12 ราย ร่วมขับเคลื่อนสู่ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนกับซีพีเอฟ และได้แบ่งปน
ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคู่ค้า”

การยกระดับขีดความสามารถของคู่ค้า

ด้วยตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติต่อแรงงาน

ในห่วงโซ่อุปทาน ซีพีเอฟจึงได้จัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจและ

การประชุมย่อยประจําปี เพื่อช่วยสื่อสารและพัฒนาประเด็นสําคัญด้านความยัง่ยนื 

พร้อมทั้งร่วมมือกับภาครัฐในการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน

ที่ถูกต้องและหลักการและแนวปฏิบัติสากล

“คู่ค้าในกิจการ
ประเทศไทยกว่า

200 ราย

 ใน 13 กลุ่มคู่ค้าหลัก
 ได้เข้าร่วมงาน

 Capacity Building 
 for Partnership 2019”

100%”
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 “100% ของคู่ค้าหลักในกิจการประเทศเวียดนามได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน”

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ในการดําเนินงานภายใต้ “โครงการความร่วมมือพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย” เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ
แรงงานและสนับสนุนให้สถานประกอบการในห่วงโซ่อุปทานบริหารจัดการแรงงานด้วยความรับผิดชอบและถูกต้องตามกฎหมาย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและสอดรับกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ โดยมีเปาหมายภายในปี 2564 มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 300 ราย และผู้เข้าร่วมสามารถผ่านการประเมินตนเองตามข้อกําหนดของมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.8001-2553) ได้

ด้านกิจการในประเทศเวียดนาม หลังจากได้ดําเนิน

การตรวจประเมินด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจหลัก
ได้ครบตามเปาหมายแล้วในปี 2562 ซีพีเอฟได้ร่วมมือ
กบัภาครฐัของประเทศเวยีดนามจดังานอบรมเพือ่พฒันา

ศกัยภาพของคูค่า้ธรุกจิหลกั ในหวัขอ้ “การปฏบิตักิาร

ด้านแรงงานและความปลอดภัยในการทํางานตาม

กฎหมาย” ซึ่งเปนไปตามนโยบายด้านการจัดหาอย่าง
ยั่งยืนฯ ของซีพีเอฟ เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการดําเนินธุรกิจตามหลักสากล เสริมสร้างความ

ปลอดภัย และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน

“ผู้ประกอบการกว่า

120 ราย
 เข้าร่วม โครงการ
 ความร่วมมือพัฒนาคู่ค้า
 สู่ระบบมาตรฐาน

 แรงงานไทยในปี 2562”
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Fishery Improvement Projects หรือ FIPs เปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประมงโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ภาคเอกชน ภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม ผลักดันการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น 
กลไกทางการตลาด นโยบายของภาครัฐ เปนต้น ทั้งยังส่งผลให้เกิดการแก้ไขประเด็นปญหาอย่างเปนระบบ ด้วยแผนดําเนินงานที่เห็นชอบ
ร่วมกัน โดยมีการกําหนดกรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งนี้ การกําหนดแผนงานจะอ้างอิงตามมาตรฐานความยั่งยืนการ
ประมงที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เช่น มาตรฐาน Marine Stewardship Council (MSC) หรือ มาตรฐาน Global Standard
for Responsible Supply (IFFO RS) เปนต้น โดยทั่วไปแล้วในการดําเนินโครงการ FIP จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ส่วน ดังนี้

ปจจุบันมีโครงการ FIPs ทั่วโลกกว่า 100 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเปนโครงการปรับปรุงการประมงแบบสัตว์น้ําสายพันธุ์เดียว 

(Single-Species) กระจายอยู่ในหลากหลายภูมิภาค หลายโครงการ FIPs เผชิญความท้าทายเนื่องด้วยโครงการฯ จะมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เช่น องค์ประกอบของผู้เข้าร่วม ลักษณะการประมง การบริหารงาน และนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้บางโครงการ

ใช้เวลาจนกระทั่งได้การรับรองมาตรฐานหรือบรรลุเปาหมายที่ตกลงร่วมกันไว้กว่า 10 ปี

กรณีศึกษา: การพัฒนาความยั่งยืน ณ แหล่งทรัพยากรต้นทาง
วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ําและส่งเสริมคู่ค้าปลาปนเข้าสู่มาตรฐาน
Global Standard for Responsible Supply (IFFO RS)2

จัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ FIP

วิเคราะห์ช่องว่าง
และประเมินผล

พัฒนาแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ประมงของโครงการ FIP

ประกาศและดําเนินการ
ตามแผนงาน

2 Global Standard for the Responsible Supply Version 2.0 หรืออีกชื่อคือ IFFO RS Version 2.0

FIP Thailand

Location: Gulf of Thailand
Type: Trawl Fishery

FIP Vietnam
Location: Vung Tau

Type: Trawl Fishery

FIP India

Location: Goa and Maharashta States
Species: Indian Oil Sardine

ที่มาของรูป: Worldwide distribution of Fishery Improvement Projects (FIPs), 2015.
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ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างความยั่งยืน ณ แหล่งทรัพยากรต้นทาง ที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการผลิตของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาปนซึ่งเปนหนึ่งในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ําที่สําคัญ และเปนจุดเชื่อมโยงเพียงจุดเดียวของธุรกิจ
กับการประมงและทรัพยากรทางทะเล ในปี 2555 ซีพีเอฟจึงริเริ่มพัฒนาโครงการ FIPs ขึ้นในประเทศที่เรามีการดําเนินงานอยู่ 
โดยเริ่มจากประเทศไทยและเวียดนามซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีลักษณะสัตว์น้ําและการประมงแบบหลากหลายสายพันธุ์ (Mixed Trawl
Fisheries) ที่เปนเอกลักษณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งลักษณะการประมงดังกล่าวส่งผลให้การบริหาร
การประมงมีความซับซ้อนและยากลําบากกว่าการประมงสัตว์น้ําสายพันธุ์เดียว นอกจากนี้ ในขณะนั้นยังไม่มีมาตรฐานด้าน
ความยั่งยืนการประมงใดในโลกที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เลย

ในประเทศไทย ซีพีเอฟได้ดําเนินงานโครงการ FIP ในนาม
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผลักดันการรวมกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียในอุตสาหกรรมอาหารทะเลตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา

รวม 8 สมาคม3  ซึ่งถือเปนการรวมตัวกันเปนครั้งแรก

ในประวัติศาสตร์ของประเทศในนาม Thai Sustainable 

Fisheries Roundtable หรือ TSFR ผสานความร่วมมือ

กับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรอิสระด้านความยั่งยืน

ประมงสากล อาทิ Sustainable Fisheries Partnership 

(SFP) โดยได้ดําเนินโครงการในการประมงอวนลากในทะเล

ไทยทั้ง 2 ฝ่ง ในส่วนฝ่งอ่าวไทย ได้มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน 

IFFO RS Version 2.0 ซึ่งเปนฉบับล่าสุดในการประเมินและพัฒนาแผนงาน FIPs ทั้งยังร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับองค์กรปลาปน

และน้ํามันปลาสากล (IFFO RS) ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการประมงอวนลากสําหรับสัตว์น้ํา

หลากหลายสายพันธ์ุ เพ่ือนําร่องสร้างมาตรฐานความย่ังยืนการประมงมาตรฐานแรกของโลกที่ใช้ได้กับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้อย่างเหมาะสม ปจจุบัน โครงการ FIP ของอ่าวไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแผนงานปรับปรุงและ

พัฒนาการประมง (Fishery Action Plan: FAP) จากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการบริหารของ IFFO RS

ด้วยลักษณะการประมงของประเทศเวียดนามที่มีความคล้ายคลึงกัน 
ซีพีเอฟได้ต่อยอดความสําเร็จและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดําเนิน
งานโครงการ FIP ในประเทศไทยผลักดันการรวมกลุ่มของโรงงาน

ผูผ้ลติอาหารสตัวแ์ละโรงงานผูผ้ลติปลาปน ภาครฐั และภาคประชาสงัคม 
ขึ้นในนาม Vung Tau Round Table of Fishmeal Producers and 

Feed Manufacturers (VRFF) เพื่อดําเนินโครงการ FIP สร้างความ
ยั่งยืนการประมงร่วมกันในจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า (Baria-Vung Tau) 

โดยในปจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแผนงาน FAP ตามมาตรฐาน 

3 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านนํ้าไทย สมาคมผู้ผลิตปลาปนไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
 สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป สมาคมกุ้งไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
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ซีพีเอฟให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของอาหารและแหล่งที่มาของวัตถุดิบบนพื้นฐาน
ของความยั่งยืน มีการใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องตามหลักปฏิบัติสากล

ผ่านการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ และสถาบันต่างๆ 
เพื่อนําไปสู่ความพึงพอใจกับผู้มีส่วนได้เสียและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

คุณลักษมี ไพบูลย์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านวิชาการอาหารสัตว์น้ํา

IFFO RS Version 2.0 และคาดหวังว่าการดําเนินงานดังกล่าวของภาคเอกชน จะช่วยส่งเสริมการแก้ไขปญหาการทําประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)
ของภาครัฐให้สามารถปลดใบเหลืองอุตสาหกรรมการประมงในเวียดนามที่ได้รับจากสหภาพยุโรปได้

สําหรับกิจการซีพีเอฟในประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี 2560 
เราได้ผลักดันโครงการ FIP ร่วมกับคู่ค้าโรงงานปลาปน 
Omega Fishmeal and Oil Private Limited ในพื้นที่รัฐกัว 
(GOA) และรัฐมหาราษฎระ (Maharashta) เพื่อแก้ไขปญหา
การลดลงของสัตว์น้ําในน่านน้ําประเทศอินเดีย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสายพันธุ์ปลาซาร์ดีน (Indian Oil Sardine) และ

มุ่งหวังสร้างต้นแบบความยั่งยืนด้านการประมง โดยการ

ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล IFFO RS Version 2.0 สําหรับ

การประมงสตัวน์้าํสายพนัธุเ์ดยีว โดยเมือ่เดอืนตลุาคม 2562 
แผนงาน FAP ของโครงการฯ ผ่านการอนุมัติเข้าสู่ Improver Programme Accepted FIPs จาก IFFO RS และนับว่า

เปนโครงการแรกในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเปนจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการพัฒนาความยั่งยืนด้านการประมงของอินเดีย เพื่อทําให้

มั่นใจว่าวัตถุดิบปลาปนที่มีการใช้ในภาคอุตสาหกรรมมาจากการประมงที่มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ได้อย่างโปร่งใส และผลิตเปนอาหารสัตว์น้ําที่มีคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายด้านความยั่งยืนที่ซีพีเอฟ

มุ่งมั่นขับเคลื่อนและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ซีพีเอฟยังมีแผนขยายผลสู่กิจการประเทศฟิลิปปินส ์และมาเลเซีย ในลําดับต่อไป
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ชมุชน
ความมุ�งม่ัน: ส�งเสรมิคุณภาพชวีติชมุชน

การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย...พัฒนาอาชีพมั่นคงและความเปนอยู่ที่ดี

โ ครงการส่ ง เ สริ มการ เลี้ ย งสั ตว์ แก่ เ กษตรกรรายย่ อย
(Contract Farming)

ซีพีเอฟเปนภาคเอกชนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความสําเร็จในการพัฒนาโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
รายย่อยซึ่งดําเนินการมากว่า 40 ปี และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรกว่า 5,000 ราย ให้มีความเปนอยู่ที่ดีมีรายได้ที่มั่นคง 

ในการประชุมนานาชาติ Mekong Hub Knowledge and Learning 

Fair (MKLF 2019) จัดโดย FAO โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน

ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) มีตัวแทนจาก 6 ประเทศ 

ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และฟิลิปปินส์ เข้าร่วม โดยผู้เข้า

ประชุมต่างชื่นชมโครงการฯ ของซีพีเอฟเปนโมเดลที่ดีในการพัฒนา

ภาคเกษตรและมีวิธีบริหารจัดการแบบสามประสาน4 ที่มีประสิทธิภาพ

โดยหลายประเทศจะนาํไปเปนแนวทางในการบรหิารโครงการฯ ในประเทศ

ของตนต่อไป

4 โครงการสามประสาน เปนโครงการความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน (ซีพีเอฟ) และภาคประชาชน

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ "ความยั่งยืน"

เรื่อง "ชุมชน"
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หัวข้อการอบรม ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม

ด้านสวัสดิภาพสัตว์

ความสําคัญและหลักปฏิบัติด้านสวัสดิภาพ กฎหมายและระเบียบด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง การควบคุมและ
ตรวจสอบสภาพภายในโรงเรือน การคํานวณการให้วัคซีน วิตามิน
และยาปฏิชีวนะ

ด้านคุณภาพ

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มาตรฐานฟาร์ม เช่น QS, Global GAP, 

Codex, Halal เปนต้น สภาวะโรคและการปองกันโรค เช่น โรคไข้หวัดนก 

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เปนต้น การบ่งชี้และการสอบย้อนกลับ

กระบวนการผลิต

ด้านประสิทธิภาพ

การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิต การบันทึกและควบคุมเอกสาร

การปองกันการทุจริตภายในโครงการฯ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการเลี้ยงสัตว์

รายได้ ภาษี และการออม การจ่ายผลตอบแทนล่วงหน้าแก่เกษตรกร

ด้านแรงงาน การปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชน การลดใช้พลังงาน
จากก๊าซชีวภาพ (Biogas)

ด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการทํางานและในฟาร์ม การเตรียมความพร้อมรับมือ

ภาวะฉุกเฉิน เช่น การขาดน้ํา ขาดอาหาร ไฟฟาดับ สารเคมีรั่วไหล ไฟไหม้
แก๊ส LPG รั่ว อุปกรณ์มีปญหา เปนต้น สุขอนามัยและสุขาภิบาลส่วนบุคคล

การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

ในปี 2562 ซีพีเอฟถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในโครงการฯ ในรูปแบบของการประชุม การสนทนากลุ่ม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอบรม การตรวจเยี่ยมฟาร์ม และการให้คําปรึกษา ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

โดยในปีนี้มีเกษตรกรในโครงการฯ ใช้บริการช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มมิ่งซีพีเอฟ (02-000-1888) 
รวม 28 ราย ซึ่งเปนการใช้บริการสอบถามข้อมูลและเสนอแนะข้อคิดเห็นจากเกษตรกรถึงผู้บริหารโดยตรง นอกเหนือจากการสื่อสาร

กับพนักงานในพื้นที่ อาทิ การติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลสัญญาเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนขอสินเชื่อธนาคารเพิ่มในการนําไปปรับปรุง
ฟาร์ม เปนต้น

67



ตู้หมูชุมชน   

ตู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์
เนื้อหมูปลอดภัยอย่างเดียว

CP Pork Shop   

ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เนื้อหมูปลอดภัยอย่างเดียว

ตู้เย็นชุมชน   

ตู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด 

(เนื้อหมู เนื้อไก่ กุ้ง และไข่ไก่)

CP Fresh Shop   

ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด

และสินค้าประเภทสําเร็จพร้อมรับประทาน

การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย...สร้างอาชีพเถ้าแก่เล็ก
ในปี 2562 ซีพีเอฟได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่มี
ความประสงค์เปนเจ้าของธุรกิจด้วยเงินลงทุนต่ํา (โครงการเถ้าแก่เล็ก) ในรูปแบบของแฟรนไชส์ในชื่อ “ซีพี ตู้เย็นชุมชน” และ “ซีพี 
เฟรชชอป” โดยขยายขอบเขตสินค้าที่ให้บริการจากเดิมที่มีแต่ผลิตภัณฑ์หมูสด เปนผลิตภัณฑ์สินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ไก่สด 
หมูสด และไข่ไก่สด รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทสําเร็จพร้อมรับประทาน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

รู
ป
แบ
บ
เด
ิม

รู
ป
แบ
บ
ให
ม
่

โมเดลร้านตู้เย็นชุมชน โมเดลร้าน CP Fresh Shop

68 รายงานความย่ังยืน ประจําปี 2562
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



ในขณะที่กลุ่มธุรกิจห้าดาว ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการเถ้าแก่เล็ก ก็ได้ปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย

• มุ่งเน้นการขยายงานในรูปแบบร้านอาหาร
 (Restaurant Format)

• ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ ทั้งในเครือฯ
 และนอกเครือฯ ซีพี เพื่อพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ

• ขยายฐานลูกค้าด้วยการสร้างธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น 
 สตาร์ คอฟฟี่ (Star Coffee) และละมุน ชาบาร์

• พัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการขาย เช่น 
 ไก่ทอดเกลือ และข้าวกล่องต่างๆ 

• ผนึกกําลังกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 นําเทคโนโลยีมารองรับการจ่ายเงินด้วยระบบ 

 True Money Wallet

• พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• พัฒนาช่องทางสื่อสารการตลาดบนสังคมออนไลน์เพื่อ

 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่

• สร้างยอดขายด้วยระบบส่งถึงบ้าน (Home Delivery)

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนรอบโรงงานและฟาร์ม

โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟทุกแห่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการลงพื้นที่สํารวจลักษณะและความต้องการของชุมชนโดยรอบ
ตลอดจนระบุประเด็นผลกระทบด้านชุมชน ก่อนริเริ่มและดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชนสอดคล้องกับวิถีความเปนอยู่และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ในปี 2562 ซีพีเอฟได้สนับสนุนความเปนอยู่ที่ดีของชุมชน

ผ่านการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวนกว่า 600 โครงการ/กิจกรรม อาทิ

• ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง

 บ้านดอนวัว ชุมชนบ้านดอนวัว ตําบลลาดบัวขาว อําเภอ
 สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ชุมชนบ้านดอนวัวยึดอาชีพการเกษตรเปนส่วนใหญ่ และประสบ

ปญหาต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ทําให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ซีพีเอฟ จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย 

เกษตรอําเภอ และหมอดินประจําอําเภอ ให้คําแนะนําในการปลูก
พืชหมุนเวียนแบบผสมผสาน ให้ความรู้กับเกษตรกร และพัฒนา

69



เปนแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดอนวัวและชุมชน
อื่นๆ และต่อยอดด้วยการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเปน
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน “ลาดบัวขาวโมเดล” เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
ให้กับสมาชิกของศูนย์ฯ ทําให้ชุมชนมีชีวิตความเปนอยู่ที่ดีขึ้น 

• บ่อก๊าซชีวภาพชุมชนจังหวัดชัยนาท 

ซีพีเอฟเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนรอบฟาร์ม จึงสนับสนุน

ให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพและ

นําก๊าซชีวภาพที่เกิดจากกระบวนการบําบัดของเสียจากการเลี้ยงสุกรมาใช้

ประโยชน์ และเกษตรกรในโครงการฯ ที่ต้องการแบ่งก๊าซชีวภาพที่ผลิต

ได้มากกว่าปริมาณที่ต้องการใช้ภายในฟาร์มของตนให้กับคนในชุมชนใช้แทน

ก๊าซหุงต้ม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือก๊าซหุงต้มประมาณ 250 บาทต่อ

ครัวเรือนต่อเดือน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ 

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ และการ

สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปศุสัตว์

จังหวัดชัยนาท กรมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

การทํางานร่วมกับชุมชน ต้องเข้าใจความต้องการของชุมชน และช่วยกันคิดว่าจะช่วยพัฒนาและ
แก้ปญหาต่างๆ ให้กับชุมชนได้อย่างไร

คุณอรวรรณ โชติชื่น 

ผู้จัดการฝายระบบสนับสนุน ธุรกิจไก่พ่อ-แม่พันธุ์ โคราช สายธุรกิจไก่เนื้อ ซีพีเอฟ

ริเริ่มโครงการ “ซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัย” เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุรอบโรงงานและฟาร์มที่อายุ 55 ปี
ขึ้นไป ที่ถูกทอดทิ้งตามลําพัง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ

การส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง...เสริมพลังสังคมเข้มแข็ง

จัดตั้ง “กองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย”

ปรับเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้สูงวัยจากอายุ 55 ปี เปน 60 ปีขึ้นไป
ร่วมช่วยเหลือและดูแลผู้สูงวัย รวม 833 ราย ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ

นอกจากนี้ กิจการในประเทศอินเดียเองก็ได้ริเริ่มโครงการในลักษณะเดียวกันตั้งแต่ปี 2561 เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้สูงอายุ

และผู้มีปญหาทางร่างกาย โดยในปี 2562 ได้ร่วมสนับสนุนแล้ว 65 ราย ในพื้นที่เมืองโชดาวารามและเมืองคานิเมตตา

กองทุนคืนสุขผู้สูงวัย

2554

2555

2562
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การสนับสนุนกิจกรรมด้านชุมชนและสังคม

ซีพีเอฟมุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีในการสร้างผลกระทบเชิงบวก

ให้กับสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย เพื่อร่วมสร้างสังคมให้มั่นคงและเปนประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2562 

เราร่วมสนับสนุนสังคม ดังนี้

การจ้างงานคนพิการ ในปี 2562

การจัดให้สัมปทาน
จําหน่ายสินค้าภายในบริษัท

ลูกจ้าง
ในสถานประกอบการ

ลูกจ้างเพื่อทํางานให้ชุมชนหรือ
องค์กรสาธารณประโยชน์

สินค้าที่จําหน่าย เช่น เสื้อผ้า 
รองเท้า อาหาร เปนต้น

3%

งานด้านบัญชี งานด้านวางแผน 
เช่น Demand Planning
งานสุขศาสตร์ในโรงงาน
หน่วยงานคลัง  เช่น คลังอาหาร
สําเร็จรูป

24%

งานเกษตร, งานปศุสัตว์, 

งานธุรการ, งานช่าง, 

งานทําความสะอาด, 

งานผู้ช่วยคุณครู เปนต้น

73%

การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

รูปแบบการสนับสนุนทางสังคม (ล้านบาท)

เงินสด 495.91

สิ่งของและบริการ 14.93

ชั่วโมงการทําจิตอาสา 95.07

ค่าบริหารจัดการ 14.36

รวม 620.27

หมายเหตุ: การสนับสนุนสังคมทั้งในรูปแบบตัวเงินและสิ่งของแยกเปนการบริจาค 30% การลงทุนสนับสนุนชุมชน 46% และเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางการตลาด 24%

ชาย   63%
หญิง 37%

757คน

การจ้างงานผู้พิการ ปี 2562
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กรณีศึกษา: การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุนแบบประกันรายได้ ธุรกิจสุกร 

ด้วยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีแรงงานในภาคเกษตรกว่าร้อยละ 67 
ในช่วงปี 2516-25205 และคาดว่าจะลดลงเหลือร้อยละ 44.5 
ในช่วงปี 2554-25586 ปจจัยหนึ่งมาจากการจ้างงานในภาค
เกษตรมีรายได้ไม่ต่อเนื่อง7 โดยครัวเรือนที่ยากจนมีรายได้เฉลี่ย 
18,417 บาทต่อคนต่อปี8 ซีพีเอฟมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร อันเปนรากฐานสําคัญของ
เศรษฐกิจประเทศ จึงสนับสนุนให้เกิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
สุกรขุนแก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่าง
สม่ําเสมอและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรจากโครงการฯ ซึ่งเริ่มต้นมา
ตั้งแต่ปี 2518 และยังดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้าง

ความยัง่ยนืใหก้บัประเทศและสอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญา 3 ประโยชน ์

คือ การสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน

และประโยชน์ต่อบริษัท

ความท้าทายหนึ่งในการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย
ในประเทศไทย คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ ซีพีเอฟ
เขา้ใจถงึปญหาดงักลา่ว จงึเปนตวักลางเชือ่มโยงระหวา่งเกษตรกร
กับธนาคารดําเนินการด้านสินเชื่อ ช่วยให้เกษตรกรแก้ไขอุปสรรค
ขั้นแรกในการประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ซีพีเอฟมีแผนจะดําเนิน
โครงการ “ปลดหนี้ สร้างสุข และส่งเสริมการออม” เพื่อให้ความรู้
ในการทาํบญัชคีรวัเรอืนและการบรหิารการเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ
กับเกษตรกรด้วย

ขั้นตอนการร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน แบบประกันรายได้

✔ ปี 2562 มีเกษตรกร
  เข้าร่วมโครงการฯ รวม 3,570 ราย

✔ เกษตรกรกว่า 1,850 ราย
  เข้าร่วมโครงการฯ
  เปนเวลานานกว่า 10 ปี

5 ข้าวไทย: การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทางการกระจาย, สมพร อิศวิลานนท์, 2553
6 จํานวนประชากรภาคเกษตร ปี 2554-58, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559
7 การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานสู่ภาวะขาดแคลนแรงงาน, นิพนธ์ พัวพงศกร และปทมาวดี ซูซูกิ, 2535
8 ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2556/57, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562
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ฟาร์มสุกรที่เปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม จะต้องผ่านการทําประชาคมจากชุมชน และอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งน้ําธรรมชาติเพียงพอ 
เพื่อไม่เปนการสร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ มีการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพเพื่อบําบัดมูลสุกรและน้ําใช้ที่เกิดจากการเลี้ยงสุกร
ช่วยลดกลิ่นและลดก๊าซมีเทนที่ออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยตั้งเปาหมายไม่ปล่อยน้ําทิ้งออกภายนอกฟาร์ม (Zero Discharge) ซึ่งจะนํา
น้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วไปเปนปุยให้กับต้นไม้ ส่งผลให้ฟาร์มอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข 

ผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ เปนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
มีรายได้ที่สม่ําเสมอ ความเสี่ยงต่ํา พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร

อยู่ได้อย่างยั่งยืน

คุณสมควร ชูวรรธนะปกรณ์

ประธานกลุ่มธุรกิจสุกร
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9 เส้นความยากจน (Poverty Line) หมายถึง ระดับรายได้ขั้นต่ําสุดที่ทําให้บุคคลหรือครัวเรือนในประเทศหนึ่งๆ มีความพอเพียงในการครองชีพ
 โดยวัดจากจํานวนเงินที่ต้องจ่ายสําหรับสิ่งต่างๆ ที่เปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล และเครื่องอุปโภคอื่นๆ 
10 เส้นความยากจนในปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,710 บาท/คน/เดือน, สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคม มูลค่าแท้จริง 

ซีพีเอฟทําการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการสง่เสรมิการเลีย้งสกุรขนุ แบบประกนัรายได ้กบัเกษตรกร
จํานวน 3,570 ราย ที่มีการเลี้ยงสุกรขุนกว่า 4.7 ล้านตัว
ทั่วประเทศ ตามแนวทางของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable 
Development: WBCSD) โดยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างและ

มีการตั้งสมมติฐาน ซึ่งได้ผลการประเมินเปนมูลค่าแท้จริง (True 
Value) ในเบื้องต้นเทียบเปนจํานวนเงินกว่า 390 ล้านบาท 
โดยนอกจากรายได้ที่มั่นคงของเกษตรกรแล้วยังพบว่า 

✔ เกษตรกรมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น
  2.4 ชั่วโมงต่อวัน 

✔ สัดส่วนเกษตรกรที่ดํารงชีพต่ํากว่าเส้นความยากจน9 
  ลดลงจากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 010

✔ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า
  168,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

392,206,715
 บาท

รายได้สุทธิ
ของเกษตรกร

ต้นทุนทาง
สังคมคาร์บอน 

(จากไฟฟา)

ต้นทุนทาง
สังคมคาร์บอน 
(จากเชื้อเพลิง)

ต้นทุนทาง
สังคมคาร์บอน 
(จากมูลสุกร)

เงินเดือนที่
สูงขึ้นของ
เด็กในอนาคต
จากการได้รับ
การศึกษา
สูงขึ้น

ลดปญหา
เนื่องจาก

ยาเสพติดในเด็ก

มูลค�าแท�จริง (True Value)

+108.74

-0.63 -0.19

+2.11

+267.08
+15.09 +392.21

สามารถศึกษาวิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่
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2.1.

ตั้งแต่ปี 2552 โรคตายด่วนในกุ้ง หรือ EMS (Shrimp 
Early Mortality Syndrome) เกดิระบาดในหลายประเทศ
แถบเอเชยี ไดส้รา้งความเสยีหายเปนวงกวา้งตอ่เกษตรกร
ผู้ เพาะเลี้ยงกุ้งกว่า 1 ล้านรายและส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งจากการตายของกุ้ง ทําให้
ผลผลิตกุ้งสูญเสียประมาณ 3 ล้านตัน คิดเปนมูลค่า 
13.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ11 เพื่อแก้ปญหาการระบาด
ของโรค EMS ฟื้นฟูความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

และบรรเทาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง 

ซีพีเอฟจึงวิจัยและพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งที่สามารถ

ปองกันโรคระบาด รวมทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตและ

ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกัน 

ซีพีเอฟมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งแบบ “CPF 

Combine” ซึ่งรวมนวัตกรรมที่ เราพัฒนาขึ้นตลอด

ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจการเลี้ยงกุ้งเข้าไว้ด้วยกัน

อันประกอบไปด้วย

การจัดแผนผังโครงสร้างฟาร์มให้มีระบบการจัดการน้ําโดยแบ่งพื้นที่สําหรับ

บ่อเตรียมน้ํา บ่อเลี้ยงกุ้ง และบ่อบําบัดน้ําหลังการเลี้ยงกุ้งอย่างเปนสัดส่วน 

การปรับรูปแบบการเลี้ยงโดยแยกบ่ออนุบาลลูกกุ้งและบ่อเลี้ยงกุ้งออกจากกัน
เพื่อง่ายต่อการทําความสะอาด

เพื่อง่ายต่อการควบคุมคุณภาพการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการเลี้ยงกุ้งทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของผลผลิต และสามารถลดปริมาณ
การใช้น้ําลง ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา: CPF Combine 

การจัดการฟาร์ม

ภายใต้ระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity) 

เพื่อปองกันโรคจาก
ภายนอกฟาร์ม

11 FAO

75



ซีพีเอฟนําระบบการเลี้ยงกุ้ง “CPF Combine” ที่พัฒนาขึ้นนี้ส่งเสริม

ให้เกษตรกรนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจาก

โรคระบาดในการเลี้ยงกุ้ง และยังสามารถส่งต่อผลผลิตกุ้งที่มีคุณภาพ

และปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม ซึ่งนําไปสู่ความมั่นคงของ

อตุสาหกรรมการเลีย้งกุง้ โดยนาํไปประยกุตใ์ชค้รัง้แรกในฟารม์เกษตรกร

ทีป่ระเทศเวยีดนามในป ี2558 พรอ้มกบัการเริม่สง่เสรมิผา่นคูค่า้ธรุกจิ

ที่เปนตัวแทนจําหน่ายพันธุ์กุ้งและอาหารกุ้งที่มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งเปนของตัว
เองและมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เปนฟาร์มตัวอย่างได้ จากนั้นจึงให้
เกษตรกรหรือตัวแทนจําหน่ายฯ รายอื่นๆ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อจูงใจให้

ปรับวิธีการเลี้ยงกุ้งมาเปนระบบ “CPF Combine” แต่อย่างไรก็ตาม 

เราเล็งเห็นถึงปญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร จึงร่วมกับ

ตัวแทนจําหน่ายฯ และธนาคาร ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรใน
การเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทําให้การประยุกต์ใช้ระบบ “CPF Combine” 
ได้รับการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

จากความสําเร็จนี้ในประเทศเวียดนาม จึงขยายผลต่อไปที่ประเทศไทย 

อินเดีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 5,500 ราย 
เราไม่หยุดนิ่งในการต่อยอดพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ปจจุบันเกษตรกรที่เปนคู่ค้าของเราในประเทศเวียดนามและมาเลเซีย
ได้เริ่มนํา CPF Combine Version 2 ไปประยุกต์ใช้ โดยเปลี่ยน

บ่อเลี้ยงจากบ่อดินปูพื้นด้วยพลาสติกเปนบ่อเลี้ยงแบบถังตั้งบนพื้น
และปรับขนาดบ่อเลี้ยงให้เล็กลง ทําให้สามารถควบคุมระบบการเลี้ยง

ไดง้า่ยยิง่ขึน้ สง่ผลใหผ้ลผลติกุง้เพิม่ขึน้กวา่รอ้ยละ 50 เทยีบกบัผลผลติ
จาก Version 1

การเลี้ยงกุ้งด้วยระบบ 3C และการใช้โปรไบโอติก (Probiotics)

ระบบ 3C ประกอบด้วย 

เพื่อปองกันโรคระบาดซึ่งส่งผลให้
"ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในระหว่าง
การเลี้ยงกุ้ง"

ลูกกุ้งสะอาด
(Clean Shrimp
Post-Larvae) 

น้ําสะอาด 
(Clean Water)

พื้นบ่อสะอาด
(Clean Bottom)

3C

3.
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2,970 

42%

3

การเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน จําเปนต้องมีการจัดการที่ดีตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า มีการจัดหา
วตัถดุบิทีน่าํมาผลติอาหารกุง้จากแหลง่ทีม่าทีย่ัง่ยนื สามารถพฒันาคูค่า้ธรุกจิและเกษตรกร

ให้เติบโตไปด้วยกัน ไปจนถึงการบําบัดน้ําที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งอย่างเหมาะสม มีคุณภาพและ
ปลอดภัย ก่อนส่งกลับไปสู่แหล่งน้ําเดิม

น.ส.พ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์

ประธานผู้บริหารฝายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ํา

การส่งเสริมระบบการเลี้ยงกุ้งแบบ
“CPF Combine” ให้กับเกษตรกรในประเทศเวียดนาม
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ดินน้ําป�าคงอยู�

บรรจุภัณฑ์พลาสติกสําหรับบรรจุอาหารของซีพีเอฟ 99.99%
สามารถนํากลับมาใช้ซ้ํา หรือนํามาใช้ใหม่ หรือนําไปผลิตเปนสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้ 

ซีพีเอฟปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลดลง 15% 
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ซีพีเอฟเปิดเผยผลการดําเนินงานข้อมูลให้กับองค์กร 

Carbon Disclosure Project (CDP)

Climate Change: คะแนนอยู่ในระดับ C

Water Security: คะแนนอยู่ในระดับ B-

Forest: คะแนนอยู่ในระดับ B-

ซีพีเอฟอนุรักษ์ ปกปอง และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีปาชายเลน
และปาต้นน้ํา ในพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ของประเทศ
รวมถึงพ้ืนท่ีสีเขียวในสถานประกอบการแล้ว 

10,079 ไร่ 
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บรรจุภณัฑ�ยัง่ยนื 
ความมุ�งม่ัน: พฒันาบรรจภุณัฑ�อย�างยัง่ยนื

จาก เศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy)

มุ่งสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน

ธุรกิจอาหารของซีพีเอฟใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากพลาสติกเปนหลักเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์
อาหารเปนหนึ่งในขยะพลาสติกที่ถูกพบมากในทะเล1 ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปญหาขยะพลาสติกและใช้ทรัพยากร
ให้เกิดคุณค่าสูงสุด โดยร่วมออกแบบวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยั่งยืน ด้วยการกําหนดเปาหมายและนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

1 European Commission, 2016

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ "ความยั่งยืน"

เรื่อง "บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน"
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คํานึงถึงคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร

เปลี่ยนไปใช้วัสดุทดแทนพลาสติก

เอื้อต่อการนํากลับมาใช้ใหม่

โดยคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารเปนหลัก

ผลติภณัฑอ์าหารสาํหรบัผูป้วยและผูส้งูวยัทีผ่ลติภายใตก้ระบวนการ
ปลอดเช้ือจุลินทรีย์ ใช้ถุงพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติกันการซึมผ่าน
ของนํ้าและอากาศได้ดี (High-Barrier) เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
ต้องสามารถปองกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จากภายนอก
และยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ แม้จัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

โดยศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนพลาสติก หรือพลาสติก

ที่ผลิตจากทรัพยากรทดแทนได้ และนํามาใช้บรรจุอาหาร

ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากบริษัท Top Food ประเทศเบลเยียม 

ใช้ถาดที่ทําจากเยื่อไม้ที่มาจากแหล่งที่ปลูกทดแทน สามารถยืดอายุ

อาหาร ย่อยสลายได้ และช่วยลดการใช้พลาสติกได้ ร้อยละ 85 
และมีแผนใช้ถาดกระดาษบรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดและหมูสดภายใต้

แบรนด์  และ ออกจําหน่ายในไตรมาสแรกของ

ปี 2563

โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่นํากลับมาใช้ ใหม่ ได้  ในกรณีที่

ไม่สามารถหาวัสดุทดแทนที่รักษาคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารได้เทียบเท่าบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป ใช้ถุงบรรจุอาหารที่มาจากพลาสติก
ที่ใช้วัสดุชนิดเดียว (Mono Material) ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ใหม่
ได้ทั้งหมด (Recyclable)

ซีพีเอฟร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้กลยุทธ์การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังน้ี
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สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารประเภทพลาสติกจําแนกตามชนิดของพลาสติกในกิจการประเทศไทย

นํากลับมาใช้ใหม่ได้   ย่อยสลายได้                 ยากต่อการนํากลับมาใช้ใหม่

ผลจากความมุ่งมั่นในการออกแบบ

และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารประเภท

พลาสตกิทาํใหส้ดัสว่นการใชบ้รรจภุณัฑ์
พลาสติกสําหรับอาหารสามารถนํา
กลับมาใช้ซ้ํ าหรือนํากลับมาใช้ ใหม่

หรือย่อยสลายได้รวมร้อยละ 99.99 

ในกิจการประเทศไทย 

ในปี 2562 น้ําหนักบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมดที่ใช้ในธุรกิจอาหาร 41,284 ตัน

61.70% PP 19.48% LDPE 10.60% HDPE

1.25% PET

99.55% นํากลับมาใช้ใหม่ได้

0.32%  นํากลับมาใช้ซ้ําได้

99.99%

0.25%
PS

ถาด ถ้วย ฝาปิด ถุง ถาด ฟิลม์ยืด

พลาสติก
ประเภทอ่ืนๆ

ถาดใส ถาดใส่ไข่ ฟิลม์ ซอง ถุง

พลาสติกผสม

ขวดและฝา

6.70% 6.57%

0.12%
PLA

0.01% Alu-foil

ถาด

ถุงพลาสติก
Alu-foil

5 4 2

1

6 3

77

0.12% ย่อยสลายได้

0.01% ยากต่อการ

    นํากลับมาใช้ใหม่

0.02%
PVC
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การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า

16,000
ตันต่อปี

45,700
ตัน CO

2
 เทียบเท่าต่อปี

ใช้ Bulk Feed Tank 
ขนส่งอาหารสัตว์ไปที่
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บกของ
ซีพีเอฟและฟาร์ม
เกษตรกร 

Contract Farming 

รว่มกบั บรษิทั เคมนิ อนิ
ดัสตรีส์ คู่ค้าธุรกิจของ
เรา พัฒนากระบวนการ
บรรจุและขนส่งวัตถุดิบ
สําหรับผลิตอาหารสัตว์
บก โดยใชถ้งั ISO ทดแทน
การใช้ถังพลาสติกแบบ
ใช้แล้วทิ้ง

ใช้ Q-Pass Tank 
ขนส่งลูกพันธุ์กุ้ง
ไปที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ของซีพีเอฟและลูกค้า

Q-Pass Tank

ใช้กระบะสแตนเลส
แทนถุงพลาสติก
ขนย้ายชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ใน
กระบวนการผลิต

ถังพลาสติกบรรจุอาหาร
(Plastic Bucket)
เปนกล่องกระดาษ

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร
ใช้

ออกแบบ

ช่องทางจําหน่ายอาหาร

ร

บรรจุภัณฑ์กระดาษ

สําหรับอาหาร

และเครื่องดื่ม

เมื่อซื้อกลับบ้าน

แก้วเครื่องดื่มเย็น

ฝายกดื่มและหลอดดูด

จากไบโอพลาสติก

ย่อยสลายได้

100%

กระดาษ

เปลี่ยน

ดาษ

น

s Tank
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โครงการ “ลด รักษ์ โลก” ลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งร่วมกับพนักงานภายในองค์กร

เนื่องจากทรัพยากรของโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและ
ปญหาขยะพลาสตกิจากพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ (Single-Use 
Plastic) สง่ผลกระทบทัง้ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม แนวคดิเศรษฐกจิ
หมุนเวียน จึงถูกนํามาปรับใช้ในการจัดการขยะ รวมถึงปจจุบัน
อัตราการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) มีเพียงร้อยละ 132 
ดังนั้น หากมีการจัดการและเเยกขยะอย่างถูกวิธีจะช่วยให้สามารถ

ซีพีเอฟให้ความสําคัญกับการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

และหันมาให้ความสําคัญกับการนํากลับมาใช้ซ้ํา (Reuse) เริ่มต้น

จากชีวิตประจําวัน โดยปลูกจิตสํานึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ในกลุ่มพนักงานของเราให้มีจิตสํานึก “รักษ์โลก” ใช้พลาสติก

อย่างรู้คุณค่า รวมถึงการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลร่วมกับพนักงานภายในองค์กรและชุมชน

ยิ่งไปกว่านั้น โรงเพาะฟกลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก จ.ตราด เผยแพร่

แนวปฏิบัติการจัดการขยะภายในฟาร์มสู่ชุมชนบริเวณแหลมงอบและ
โรงเรียนศูนย์ปญจวิทยาคาร โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และโรงเรียน

บ้านแหลมทองหลาง ร่วมกันรักษ์โลกด้วยการคัดแยกขยะ ภายใต้
โครงการ “ชวนชุมชนคัดแยกขยะ ยุค 4.0” โดยให้ความรู้ถึงวิธีการ
จัดการขยะแต่ละประเภท นําขยะอินทรีย์ไปหมักเปนปุยและนําขยะ

ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติก ขวดแก้ว และกระดาษ ไปขาย
เพื่อนํารายได้มาสมทบทุนอาหารกลางวันของนักเรียน

2 What a Waste 2.0: World Bank, 2018.

การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงานให้คัดแยกขยะก่อนทิ้งภายในหน่วยงาน โดยร่วมมือกับโครงการ “วน” 
นําขยะพลาสติกใช้แล้วทิ้งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล นอกจากนี้ ยังนําขยะอินทรีย์ที่เหลือทิ้งจากการวิจัยและพัฒนา
อาหารไปหมักเปนปุยใช้ภายในหน่วยงาน ช่วยลดการใช้ปุยเคมีได้ประมาณร้อยละ 30

นําขยะกลับมาใช้เปนวัตถุดิบใหม่ได้มากขึ้น และการสร้างทัศนคติ
ที่ดีและความเข้าใจในเรื่องการจัดการหรือการคัดแยกขยะ
ที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความตระหนักและนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถือเปนส่วนสําคัญที่ทําให้ เกิดวงจร
การจัดการขยะที่สมบูรณ์และเกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
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ปญหาขยะพลาสติก แท้จริงแล้วไม่ได้เกิดจากตัวพลาสติกเอง แต่เกิดจากการจัดการที่
ไม่เหมาะสม หากบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการบริโภคได้รับการจัดการที่เหมาะสม 
จะสามารถนํากลับเข้าเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได้อีก ดังนั้น เพื่อให้เกิดการจัดการ

ขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทุกภาคส่วนควรต้องเข้ามามีบทบาทในการ
ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิธีการจัดการ

ขยะพลาสติกแก่ผู้บริโภคและสังคมอย่างจริงจัง

โครงการทะเลสะอาด

ซีพีเอฟสนับสนุนการดําเนิน “โครงการทะเลสะอาด” ผ่าน

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน 

รณรงค์ไม่ให้เรือประมงนําขยะที่ติดเรือทิ้งลงในทะเล และนํา

ขยะที่ติดเครื่องมือประมงกลับขึ้นมาบนฝ่ง โดยเริ่มดําเนิน

โครงการมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งขณะนี้มีเรือประมงที่เข้าร่วม

โครงการกวา่ 6,000 ลาํ ในป ี2562 โครงการอยูใ่นระหวา่ง

การศึกษาประเภทและปริมาณของขยะที่เก็บกลับขึ้นมาจาก

ทะเล และวธิกีารกาํจดั เพือ่วางแผนการบรหิารจดัการโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงการ “CP Fresh Mart มาเก็บ”

ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมกับ GEPP สตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญ
ในการทําระบบจัดการขยะ ริเริ่มโครงการ “CP Fresh 
Mart มาเก็บ” มีเปาหมายสร้างชุมชนต้นแบบในการรีไซเคิล
ขยะ โดยส่งเสริมให้ชุมชนรอบๆ ร้านซีพี เฟรชมาร์ทมีส่วนร่วม
ในการคดัแยกขยะอยา่งถกูวธิ ีโดยใหล้กูคา้ทีเ่ขา้รว่มโครงการ
นําขยะ 50 ชิ้น ไปแสดงต่อพนักงานที่สาขาแล้วคัดแยก
ประเภทขยะให้ถูกต้อง จะได้รับไข่ไก่สด 10 ฟอง โดยนําร่อง
ใน 3 สาขาได้แก่ สาขาเย็นจิตร สาธร11 และ สาธรคอนโด 
นอกจากนี้ยังร่วมตอบสนองนโยบายภาครัฐ  งดให้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

คุณกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป

ประธานคณะทํางานบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนของซีพีเอฟ
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ผลกระทบต�อสิง่แวดล�อม 
ความมุ�งม่ัน: บรรเทาผลกระทบต�อสิง่แวดล�อมตลอดห�วงโซ�คุณค�า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการพลังงาน 

ซีพีเอฟมุ่งมั่นในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

พลังงานจากชีวมวล

โรงงานอาหารสัตว์บกและสัตว์น้ํานําวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด เปนต้น 

มาใช้เปนเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในหม้อไอน้ํา และตั้งเปาหมายยกเลิกการใช้ถ่านหินภายใน

ปี 2565

พลังงานจากก๊าชชีวภาพ  

ฟาร์มสุกรของซีพีเอฟทั้งหมดและร้อยละ 96 ของเกษตรกร Contract Farming 

คอมเพล็กซ์ไก่ไข่ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ และโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปหนองจอก 

นําน้ําเสียและมูลสัตว์ไปบําบัดผ่านระบบบําบัดน้ําเสีย ได้ก๊าซชีวภาพที่สามารถนําไปผลิต

ไฟฟานํากลับมาใช้ภายในสถานประกอบการ โดยขยายผลไปใช้ในกิจการประเทศเวียดนาม 

ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และฟิลิปปินส์แล้ว นอกจากนี้ โรงงานอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่
นําก๊าซชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสียมาใช้เปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตาและก๊าซหุงต้ม

ในหม้อไอน้ํา (Steam Boiler)

พลังงานแสงอาทิตย์  

โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารแปรรูป โรงงานอาหารสําเร็จรูป

และศูนย์กระจายสินค้า รวม 24 แห่ง ติดตั้งแผง Solar PV บนหลังคา เพื่อผลิตไฟฟา
ใช้ภายในกระบวนการผลิต โดยมีกําลังการผลิตทั้งหมด15 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะดําเนิน

การผลิตไฟฟาได้เต็มประสิทธิภาพภายในปี 2563

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ "ความยั่งยืน"

เรื่อง "ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"

ASEAN Energy Award 2019 

โรงงานอาหารสําเร็จรูปสระบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทน

จากโครงการนําก๊าซชีวภาพจากระบบบําบัดน้ําเสียมาผลิตไอน้ํา
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ซีพีเอฟตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการพลังงาน ในปี 2562 ได้ลดการใช้พลังงานผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานในกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ํา ซึ่งผลการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ สามารถลดการใช้พลังงาน

ได้กว่า 3,000 กิกะจูลต่อปี คิดเปนค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้ 6 ล้านบาทต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 เทียบกับปี 2561 เปนผลจากการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกที่มาจากการใช้ไอน้ํา เช่น การนึ่ง และการอบ 

มากขึ้น ซึ่งเปนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปจจุบัน

ผลการดําเนินงาน ปี 2562 (ประเทศไทย)

สัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียน 

26% 
ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด

ใช้พลังงานจากชีวมวล
1,857,073 กิกะจูล
ใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ
1,017,426 กิกะจูล
ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
4,203 กิกะจูล
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์์
439 กิกะจูล 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
425,000
ตัน CO

2
 

เทียบเท่าต่อปี

ลดต้นทุนการผลิต 
250 

ล้านบาทต่อปี

ผลจากความพยายามในการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดกระบวนการผลิตมากขึ้น ทําให้ในปี 2562 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลดลง ร้อยละ 8 เทียบกับปี 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.cpfworldwide.com
หัวข้อ "ความยั่งยืน "

เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการจัดการพลังงาน"

เปาหมายปี 2568

(ประเทศไทย):

ผลการดําเนินงาน

ปี 2562:

ใช้พลังงานจากพลังงานไฟฟา
ต่อหน่วยการผลิตเพิ่มขึ้น

ใช้พลังงานจากพลังงาน
ใช้แล้วหมดไปต่อหน่วย
การผลิตลดลง

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต
เทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต
เทียบกับปีฐาน 2558

หรือเพิ่มขึ้น 2 เมกะจูลต่อตันผลิตภัณฑ์

เทียบกับปี 2561

หรือลดลง 3 เมกะจูลต่อตันผลิตภัณฑ์

เทียบกับปี 2561

15% 5%

0.3% 1%
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ด้วยความสําคัญของทรัพยากรน้ําต่อความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ประกอบกับซีพีเอฟ
ตระหนักดีถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เราจึงให้ความสําคัญตั้งแต่การคัดเลือกสถานที่ตั้งของ
สถานประกอบการบนพื้นฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ํา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนที่ความเสี่ยงด้านน้ําของประเทศไทย4

3 พื้นที่ที่มีสัดส่วน total annual water withdrawal ต่อ total available annual renewable water supply ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป
 ตามที่ GRI กําหนด
4 Aqueduct Country Ranking

การประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน้ํา

ในปี 2562 ซีพีเอฟประเมินความเสี่ยงด้านน้ําด้วยเครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas 3.0 พัฒนาโดย World Resources 
Institute (WRI) พบว่าร้อยละ 53 ของหน่วยงานในประเทศไทยตั้งอยู่ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านน้ํา (Water Stress)3 
ซึ่งมีปริมาณการดึงน้ํามาใช้ร้อยละ 28 ของปริมาณน้ําที่ดึงมาใช้ทั้งหมด และสถานที่ตั้งของคู่ค้าธุรกิจสําหรับประเภทธุรกิจที่มีการใช้น้ํา
สูงพบว่าร้อยละ 14 ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านน้ํา
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01

02

03

04

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ําในระดับหน่วยงานของซีพีเอฟ

แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ําในระดับหน่วยงานของซีพีเอฟ

ผลประเมินความ
เสี่ยงด้านน้ํา โดย 

Aqueduct

แหล่งน้ําและปริมาณ
น้ําที่นํามาใช้ได้

ความต้องการน้ํา
ของหน่วยงาน
และผู้ใช้น้ําร่วม

ความผันแปรของ
ปริมาณน้ํา
ในแต่ละฤดู

ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้น้ําร่วมและ
ชุมชนโดยรอบ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ตั้งเปาหมาย

กําหนดเปาหมายการใช้น้ําต่อหน่วย
การผลิตรายปี และระยะยาว

ติดตามสถานการณ์น้ํา

ใช้เปนข้อมูลในการวางแผนจัดการความเสี่ยง
เพื่อความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ

จัดทําแผนรองรับความเสี่ยง
โดย

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําในหน่วยงาน

จัดหาแหล่งน้ําสํารอง

สํารองน้ําไว้ใช้ในอนาคต

ประเมินผลการดําเนินงาน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าเทียบกับเปาหมาย
และวิเคราะห์แนวทางปรับปรุง
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UF

ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งบางสระเก้าและฟาร์มร้อยเพชรนําระบบไบโอฟลอค (Bio-Floc) 
ซึ่งเปนกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถบําบัดสารละลายไนโตรเจนที่เกิดจากของเสียที่ขับถ่าย
จากกุ้ง ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ําในระหว่างการเลี้ยง ส่งผลให้การใช้น้ําลดลงถึงร้อยละ 
70 เทียบกับการเลี้ยงกุ้งโดยทั่วไป และนําเทคโนโลยี Ultra Filtration (UF) 
กรองน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้ว หมุนเวียนกลับมาใช้เลี้ยงกุ้งมากกว่าร้อยละ 90เทคโนโลยีการบําบัดน้ํา

การใช้ทรัพยากรน้ําตลอดกระบวนการผลิตบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรับฟงข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้น้ํา จัดสรรบุคลากรลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้
และสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจในการจัดทําแผนรองรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ําด้วย การดําเนินงานทั้งหมดนี้ไม่เพียง
จะช่วยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจทั้งของซีพีเอฟและคู่ค้าธุรกิจ หากแต่ยังช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน
โดยรอบในสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในปจจุบันและในอนาคต

โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปหนองจอกนําน้ําที่ผ่านระบบบําบัดน้ําเสียผ่านการ

กรองด้วยเทคโนโลยี UF และ Reverse Osmosis (RO) หมุนเวียนกลับมาใช้ใน

เครื่องทําระเหย (Evaporator) ในระบบทําความเย็น ทดแทนน้ําจากแหล่งภายนอกถึง 

216,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 1.7 ล้านบาทต่อปี

การนําน้ํากลับมาใช�ใหม�

แบ�งป�นน้ําให�ชุมชน

ในธุรกิจอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์บก และธุรกิจอาหารนําน้ําที่ผ่านการบําบัด

แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น รดน้ําต้นไม้ 

ล้างพื้นถนน และล้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์กว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเปน
ร้อยละ 21 

ในธุรกิจเลี้ยงสุกรนําน้ําที่ผ่านการบําบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้เปนน้ําปุย

ให้แก่ชุมชนรอบๆ ฟาร์มสุกรผ่าน “โครงการปนน้ําปุย” ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
กวา่ 447,000 ลกูบาศกเ์มตร ครอบคลมุพืน้ทีก่ารเกษตร 3,650 ไร ่ของเกษตรกร
กว่า 100 ราย ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก บรรเทาปญหาภัยแล้งและสร้างความ
มั่นคงให้แก่ชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างยั่งยืน
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จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ําตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งผลจากการปรับโครงสร้างและแผนการผลิตในธุรกิจ
การเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยลดจํานวนฟาร์มสัตว์น้ําลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเชิงผลผลิตและการใช้ทรัพยากร รวมถึงความพยายาม
ในการควบคุมโรคระบาด โดยปรับระบบการเตรียมน้ําให้มีประสิทธิภาพ จึงทําให้สามารถหมุนเวียนน้ํากลับมาใช้ภายในฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์น้ําได้ดี ส่งผลให้ในปี 2562 ปริมาณการดึงน้ํามาใช้ต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561

ฟาร์มร้อยเพชร จ.ตราด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.cpfworldwide.com 

หัวข้อ "ความยั่งยืน" 
เรื่อง "การจัดการทรัพยากรน้ํา"

เปาหมายปี 2568
(ประเทศไทย):

ผลการดําเนินงาน
ปี 2562:

ปริมาณการดึงน้ํามาใช้

ลดลง 

ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ําที่

นํากลับมาใช้ใหม่

ลดปริมาณการดึงน้ํามาใช้ต่อหน่วยการผลิต 
เทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณการดึงน้ํามาใช้ต่อหน่วยการผลิต 
เทียบกับปีฐาน 2558

หรือลดลง 6% เทียบกับปี 2561 จากปริมาณน้ําที่ดึงมาใช้ทั้งหมด

30% 36%

9 30 ล้านลูกบาศก์เมตร
หรือคิดเปน 21%
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“โครงการน้ําเพื่อชีวิต” ในประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดียเปนประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ําสูงมาก5 โดยคาดการณ์ว่าประชากรกว่า ร้อยละ 40 หรือประมาณ 
600 ล้านคน อาจไม่สามารถเข้าถึงน้ําดื่มได้ในปี 25736 ธุรกิจสัตว์น้ําในประเทศอินเดีย ตระหนักถึงปญหานี้จึงริเริ่ม “โครงการ
น้ําเพื่อชีวิต”

การบริหารจัดการแหล่งน้ําร่วมกับชุมชน

ปญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณน้ําจืดที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกภาคส่วน บนพื้นฐานแนวคิด ทุกคนควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งน้ําที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
เนื่องจากน้ําเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ซีพีเอฟจึงผนวกมาตรการปองกันในการจัดการปญหาด้านน้ําร่วมกับชุมชน
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ธุรกิจสัตว์น้ํา ในประเทศอินเดีย

สํารวจความต้องการของชุมชนรอบสถานประกอบการในรัฐอานธร

ประเทศ (Andhra Pradesh) และรัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu)

ชุมชน โรงเรียน

หมู่บ้าน 17 แห่ง ใน 4 ตําบล 

ขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค

อย่างรุนแรง

โรงเรียน 21 แห่ง

ไม่มีน้ําดื่มที่สะอาดให้กับนักเรียน

สร้างโรงผลิตน้ําระบบรีเวอร์ส 

ออสโมซิส (Reverse Osmosis: RO) 

4 แห่ง ใน 4 ตําบล

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําระบบ

รีเวอร์ส ออสโมซิส
21 เครื่อง ใน 21 โรงเรียน

ชุมชน 
17,000 คน 

4,250 ครอบครัว 
เข้าถึงแหล่งน้ําที่สะอาด

นักเรียน 
2,180 คน 

เข้าถึงน้ําดื่มที่สะอาด

5 Aqueduct: World Resource Institute (WRI), 2019.
6 Composite Water Management Indx: The National Institution for Transforming India (NITI Aayog), 2018.

ผลกระทบ

ปญหา:

วิธีแก้ปญหา

ผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้น

แหล่งน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคอยู่ห่างไกลน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน

มีความเค็มและความกระด้างสูงและอาจปนเปื้อนสารอันตราย
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“ก่อนหน้านี้ หลังจากเล่นกับเพื่อนในโรงเรียน พวกเราเหนื่อยมาก
เพราะโรงเรียนไม่มีน้ําดื่มที่สะอาด หลังจากมีเครื่องกรองน้ํา RO 
ทําให้ฉันและเพื่อนสามารถดื่มน้ําที่สะอาดหลังจากพวกเราเล่นกัน

อย่างมีความสุขได้”

Ravi 

นักเรียนชั้นปีที่ 4 ในโรงเรียนของรัฐบาล

หมู่บ้าน Attantharga รัฐทมิฬนาฑู

“น้ําในหมู่บ้านมีแต่น้ําเค็มและคุณภาพไม่ดี ฉันต้องเดินไปตักน้ําดื่ม
ที่สะอาดไกลกว่า 6 กิโล มันเหนื่อยมากที่ต้องทําแบบนั้นทุกวัน 
หลังจากที่ ซีพีเอฟ อินเดีย มาติดตั้งโรงผลิตน้ํา RO ในหมู่บ้าน

ที่ฉันอยู่ ช่วยให้ฉันและครอบครัวมีน้ําดื่มที่สะอาดที่ใกล้บ้านขึ้น 

ฉันรู้สึกขอบคุณ ซีพีเอฟ อินเดีย ที่ใส่ใจต่อความเปนอยู่ของคน

ในหมู่บ้าน”
Valarmathy 

ชาวบ้านในหมู่บ้าน Annavaram เมือง Rajahmundry

รัฐอานธรประเทศ
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การจัดการของเสีย

ซีพีเอฟนําหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเปนแนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ทรัพยากร โดยมุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย และนําของเสียกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ี

จากมูลสัตว์ วัสดุปูพื้นโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย เปลือกไข่
ขยะอินทรีย์ เถ้าจากหม้อไอน้ํา เปนต้น

ทําปุยหรือวัสดุปรับปรุงดิน

จากซากไก่ เครื่องในสัตว์ ขนสัตว์ นําไปเปนอาหารสัตว์

จากมูลสัตว์นําไปผลิตก๊าซชีวภาพ
น้ํามันพืชใช้แล้วนําไปผลิตไบโอดีเซล

เปลี่ยนของเสียเปนพลังงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.cpfworldwide.com

หัวข้อ "ความยั่งยืน" เรื่อง "การจัดการของเสีย"

เปาหมายปี 2568

(ประเทศไทย):

ผลการดําเนินงาน

ปี 2562:

ปริมาณของเสียที่นําไปกําจัดด้วย
การฝงกลบและเผา

ปริมาณของเสียที่นําไปใช้
ประโยชน์กว่า

ลดปริมาณของเสียที่กําจัดด้วยการฝงกลบและเผา

ต่อหน่วยการผลิต เทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณของเสียที่กําจัดด้วยการฝงกลบและเผา

ต่อหน่วยการผลิต เทียบกับปีฐาน 2558 

(หรือ คิดเปน 2% ของของเสียทั้งหมด) (หรือ คิดเปน 98% ของของเสียทั้งหมด)

35% 41%

ในปี 2562 โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปหนองจอก แปดริ้ว และสระบุรี นําตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียไปเปนวัสดุปรับปรุงดิน สามารถ

ลดของเสียได้กว่า 2,000 ตันต่อปี ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 9 แสนบาทต่อปี และผลจากการส่งเสริมการใช้ชีวมวล เช่น ฟืน ไม้สับ เพื่อเปน

เชื้อเพลิงในหม้อไอน้ําในธุรกิจอาหารสัตว์ เถ้าที่เกิดขึ้นสามารถนําไปทําปุยหรือวัสดุปรับปรุงดิน นอกจากนี้ ของเสียทั่วไปทั้งหมด ยกเว้น 

ขยะอินทรีย์จากธุรกิจไก่เนื้อ เดิมนําไปกําจัดด้วยการฝงกลบ ปจจุบันส่งไปเผาเพื่อให้เกิดพลังงานความร้อนนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ส่งผลให้ในปี 2562 ปริมาณของเสียที่กําจัดด้วยการฝงกลบและเผาต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2561

19,900 ตัน 898,600 ตัน 
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ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ซีพีเอฟใส่ใจในการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ซึ่งเปนผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ
คุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์อาหารของเราและมีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียว โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
สีเขียวของเราคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากดังนี้

ฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ตามมาตรฐาน ISO14046 

จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน 
และฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่สด ผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่ม
และกลุ่มผลิตภัณฑ์เปดสดและเปดปรุงสุกแช่แข็งกว่า

770 รายการ
ซีพีเอฟได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
และฉลากลดโลกร้อนในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เปดเปนรายแรกของประเทศไทย

เปาหมายปี 2563

(ประเทศไทย):

ผลการดําเนินงาน

ปี 2562:

ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว

(CPF Green Revenue)

ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว

30% 25% (43,290 ล้านบาท) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpfworldwide.com 
หัวข้อ "ความยั่งยืน" เรื่อง "ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน"

RevenueRevenue
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สําหรับธุรกิจอาหารสัตว์ในกิจการประเทศไทยจัดหาจากแหล่ง

ที่สามารถระบุพื้นที่เพาะปลูกได้ตามเอกสารสิทธิ์ ด้วยแนวทาง 

“ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” 100%

ข�าวโพด

ความหลากหลายทางชวีภาพ 
ความมุ�งม่ัน: ปกป�องและฟ��นฟูความหลากหลายทางชวีภาพ

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ "ความยั่งยืน"

เรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพ"

การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบ 

ซีพีเอฟสนับสนุนแหล่งการเพาะปลูกวัตถุดิบหลักทางการเกษตรบนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา 
และวัตถุดิบจากทรัพยากรทางทะเลต้องทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด ไม่เปนสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์7 เพื่อปองกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเราจะจัดหาวัตถุดิบเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติอันเปน
พื้นฐานสําคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร

✔ ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO RS หรือ IFFO RS IP

✔ หรือไม่เปนผลพลอยได้จากพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามนิยามใน
  บัญชีแดงของ IUCN (World Conservation Union) 

✔ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา

ความคืบหน้าในการดําเนินงานจัดหา 5 วัตถุดิบหลักของกิจการประเทศไทย ได้แก่ ข้าวโพด ปลาปน กากถั่วเหลือง น้ํามันปาล์ม 
และมันสําปะหลังมาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ร้อยละ 100 ภายในปี 2563

ผลการดําเนินงานเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ปี 2562 ในประเทศไทย

100% ของ ปลาป�น สําหรับธุรกิจอาหารสัตว์ในกิจการประเทศไทย
มาจากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูป (By-Product) ที่

ถึงโรงงาน
หรือแหล่งผลิต

ถึงพื้นที่เพาะปลูก
หรือฟาร์ม

99.8%
64%

สามารถอ่านข้อมูลการส่งเสริมการจัดหาปลาปนอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่
“กรณีศึกษา: การพัฒนาความยั่งยืน ณ แหล่งทรัพยากรต้นทางวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ําและส่งเสริม
คู่ค้าปลาปนเข้าสู่มาตรฐาน IFFO RS” หน้าที่ 63 และข้อกําหนดการจัดหาปลาปนของซีพีเอฟได้ที่นี่

7 ไม่เปนผลพลอยได้จากพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามนิยามในบัญชีแดงของ International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN red list
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ของ มันสําปะหลัง สําหรับธุรกิจ
อาหารสตัวใ์นกจิการประเทศไทยสามารถตรวจ

สอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิตและผู้รวบรวม

วัตถุดิบรายย่อย10

100%

100% ของน้ํามันปาล์มสําหรับธุรกิจอาหารสัตว์
    ในกิจการประเทศไทยสามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ได้ถึงแหล่งผลิตและผู้รวบรวมวัตถุดิบรายย่อย9

8  แหล่งผลิต คือ ผู้ผลิตกากถั่วเหลือง
9  แหล่งผลิต คือ ผู้ผลิตน้ํามันปาล์ม
10 แหล่งผลิต คือ ผู้ผลิตหรือแปรรูปมันสําปะหลัง

ของ  กากถั่วเหลือง สําหรับธุรกิจ
อาหารสัตว์ในกิจการประเทศไทย สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิต8 

100%

ของ นํ้ามันปาล�ม สําหรับธุรกิจ
อาหารในกิจการประเทศไทยมาจากแหลง่
ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการผลติน้าํมนั
ปาล์มอย่างยั่งยืน หรือ Roundtable for 
Sustainable Palm Oil (RSPO)

84%

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังคํานึงถึงการนํามาตรฐานการผลิตอาหารทะเลตั้งแต่การเพาะเลี้ยง (Farms) การเปนผู้จัดหา (Suppliers) 

และการผลิตสินค้า (Products) ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคที่ได้มาตรฐานการดําเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ระดับสากลอย่างมาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC Certification) เพื่อพัฒนาสู่ห่วงโซ่การผลิตอาหาร
ทะเลที่ยั่งยืนและตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงการผลิต การจัดหา และฟาร์มที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการเพาะเลี้ยง การเปนผู้จัดหา และการผลิตสินค้าอาหารทะเลที่ยั่งยืน 

Farms

X1 X2

X1

Suppliers Products
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การส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน

ด้วยการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบข้างต้น ซีพีเอฟ
ยังได้ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทําเกษตรที่เปนมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อปกปองความหลากหลายทางชีวภาพจากกระบวนการ
ในห่วงโซ่อุปทานของซีพีเอฟตั้งแต่ต้นทาง ณ พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร 

การแลกเปลีย่นความรูก้ารวเิคราะหด์นิ การทาํปุยตดัตอ่ และการกาํจดั
หนอนกระทู้กับเกษตรกรไทย

ต่อเนื่องจากการส่งเสริมองค์ความรู้ในการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนเปน
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ “โครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”
ในป ี2562 ซพีเีอฟไดล้งพืน้ทีใ่หค้วามรูด้า้นการเพาะปลกูแกก่ลุม่เกษตรกร
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานการเกษตรที่ดีตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 4402-2553 ต่อเนื่องเปนปีที่ 5 โดยได้ส่งตัวแทน
ซีพีเอฟผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่ของเกษตรกรโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้จัดการอบรมวิธีการวิเคราะห์ดิน วิธีการใช้

เครือ่งมอืการตรวจ และแนะนาํการทาํปุยสัง่ตดัและสตูรปุย เพือ่ใหเ้กษตรกร

สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้

ในการกาํจดัหนอนกระทูซ้ึง่สามารถระบาดและสรา้งความเสยีหายในแปลง

ได้ตลอดการเพาะปลูก ที่ได้ลุกลามเข้ามายังพื้นที่เพาะปลูกประเทศไทยตั้งแต่

เมื่อปลายปี 2561 และกระทบต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกรเปน

อย่างมาก

เพื่อเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Corn Traceability) ทําให้ซีพีเอฟสามารถติดตามสถานะของผลผลิต

จากแปลงปลูกเข้าสู่โรงงานผลิตอาหารสัตว์และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเข้าถึงการ

ใช้บริการรถเก็บเกี่ยวและรถขนส่ง เราจึงได้พัฒนาระบบ “CPF Logistics” ที่ทําหน้าที่เปนระบบกลางในการว่าจ้างรถเก็บเกี่ยว
และรถขนส่ง เพื่ออํานวยความสะดวกให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะสามารถใช้บริการผู้ให้บริการรถเก็บเกี่ยวและรถขนส่งได้ตามความ
ต้องการ ขณะเดียวกันเจ้าของผู้ให้บริการรถเก็บเกี่ยวและรถขนส่งก็มั่นใจได้ว่าจะมีผู้ใช้บริการแน่นอน ซึ่งสามารถช่วยบริหาร

จัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งให้้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การบริหารการเก็บเกี่ยวและขนส่ง ผ่านระบบ “CPF Logistics”

นําร่องระบบบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่ง
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ด้วยความต้องการวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทย ทําให้เกิดการทําการเกษตรบางส่วนที่
ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ปุยเกินความจําเปนหรือไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ใช้ยาฆ่าแมลงทําให้เกิดการปนเปื้อนในน้ํา หรือการเผาตอซัง
หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุนระยะสั้น ซึ่งนําไปสู่ปญหาฝุนควันในปจจุบัน เปนต้น เราจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์หันไปทําการเกษตรที่ยั่งยืน นําหลักการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) มาปรับใช้ ไม่เผาตอซังและ
เศษซากวัสดุทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยลดปญหาฝุนควันในปจจุบันมาตั้งแต่ปี 2558 และได้ดําเนินงานตามแนวทางการ
จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” มาตั้งแต่ปี 2559 

กรณีศึกษา: การส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน
ในกลุ่มเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ซีพีเอฟได้ส่งเสริมความรู้และทักษะการเพาะปลูกที่ถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4402-2553 (Thai 

Agricultural Standard–TAS 4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize) ตั้งแต่การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุย

ที่เหมาะสม และการใช้สารเคมีที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในโครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 และมี

เปาหมายในการดําเนินโครงการสู่เกษตรกรรายย่อยครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 225,000 ไร่ ภายในปี 2562 รวมถึงเราได้

สนับสนุนให้คู่ค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จัดหาวัตถุดิบที่เพาะปลูกบนพื้นที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ปา และ

สามารถระบุพื้นที่เพาะปลูกด้วยพิกัด GPS รายแปลงตามเอกสารสิทธิ์ได้ ร้อยละ100 ในการลงทะเบียนบนระบบ Corn Traceability 

เพื่อขายผลผลิตให้แก่ซีพีเอฟ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ “ความยั่งยืน” 

เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ”
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ผลการดําเนินงาน ณ ปี 2562 

เรามุ่งแสวงหาแหล่งผลิต (วัตถุดิบ) ที่มีคุณภาพ พร้อมกับการพัฒนาระบบการเกษตรที่มี

ประสิทธิภาพและเน้นส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยคํานึงถึงการผลิตที่เปนมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อร่วมสร้างชีวิตความเปนอยู่ที่ดี 
บนพื้นฐานการพัฒนามิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

คุณไพศาล เครือวงศ์วานิช

รองประธานคณะผู้บริหาร 

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับซีพีเอฟ

ส่งเสริมการทําเกษตรที่ยั่งยืน
แก่เกษตรกรรายย่อยไปแล้ว

จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบ 
Corn Traceability

ครอบคลุมจํานวนพื้นที่สะสม
ณ ปี 2562 กว่า

9,449 คน

239,000 ไร่

100%

ระบบตรวจสอบแหล่งที่มาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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อนุรักษ์ ปกปอง และฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกและทะเล

โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปน ปอง ปาชายเลน 

ฟื้นฟูปาชายเลน ฟื้นฟูชีวิตสัตว์น้ํา

จากความทุ่มเทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปาชายเลนตั้งแต่ปี 2557 ใน 5 จังหวัด รวมพื้นที่ 2,388 ไร่ ทําให้
ระบบนิเวศปาชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ เปนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ํากลับ
คืนมา ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู จากคําบอกเล่าของชาว
ประมงในพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร พบหอยพิมหลังจากที่หายไปจากพื้นที่
หลายสิบปี และสัตว์น้ําอื่นๆ มีปริมาณมากขึ้น เช่น หอยแครง ปลากระบอก ปูก้ามดาบ และปูแสม เปนต้น

เมื่อก่อนพื้นที่แถวนี้ เรียกว่า ดอนหอยแครง ช่วงหลายสิบปีมานี้หอยแครงหาได้น้อยมาก 

แต่หลังจากที่มีต้นไม้ มีปาชายเลนเพิ่มขึ้น สัตว์หลายชนิดที่เคยหายไปกลับมา อย่างเช่น 
หอยแครง ตอนนี้หาได้มากถึงครั้งละ 5 -10 กิโล ปลากระบอกจากที่เคยได้ครั้งละ 4 - 5 

กิโล ตอนนี้เฉลี่ยครั้งละ 10 กิโล บางวันได้แมงดาจานถึง 40 ตัวในวันเดียว ช่วงก่อน
ปี 2557 เรือดุน เรืออวน ที่ออกจับ กุ้ง หอย ปู ปลา จากที่เคยต้องออกไปไกลๆ ถึงจะได้
ตอนนี้ก็ เข้ามาหาใกล้ๆ แนวปาใหม่ก็จับได้กันแล้ว ไม่ต้องออกไปไกล รายได้ก็ดีขึ้น

เห็นชัดๆ คือช่วงปี 61 ถึงปีนี้แหละ

นายเฉลิมศักดิ์ ชินชํานาญ

อาชีพ: ประมงชายฝ่ง ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

รายได้: ก่อนปี 2561 เฉลี่ย 1 - 2 พันบาทต่อเดือน ปจจุบันเฉลี่ย 3 - 4 พันบาทต่อเดือน

สมุทรสาคร

2557 2562
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ลุงทําอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุ 20 แล้ว ส่วนใหญ่ก็หาปูแสมนี่แหละ เมื่อก่อนหาได้วันละ 

3 - 4 โลเอง แต่ช่วง 2 - 3 ปีมานี้ รู้สึกว่าได้เยอะกว่าเมื่อก่อนนะ ช่วงนี้หาดีๆ
ได้วันละเปน 10 โลเลย 2 - 3 วันก่อนก็ไปหาหอยพิมกับเค้าเหมือนกัน ลุงได้มา
4 โล ขายโลละ 200 - 250 เค้าเอาไปตากแห้งเปนหอยพิมแดดเดียว ขายได้โลละ 

1,500 เลยนะ มันก็แปลกดี เพราะมันหายไปหลายปี แต่ลุงเน้นหาปูแสมมากกว่า 

เพราะถนัดกว่า ลุงว่าที่ปูมันเยอะขึ้น น่าจะเกี่ยวกับปามันมากขึ้นนะ เพราะปูพวกนี้มันกิน

ใบต้นแสมแล้วก็อยู่ตามต้นแสม ถ้าปลูกปาเพิ่มขึ้นอีกก็ดีนะ มีที่ให้ลุงหากินได้อีกนาน 
ถ้าไม่มีปาลุงก็ไม่รู้จะไปทําอะไร เพราะเราทําอาชีพนี้มานานแล้ว

นายโทน อินกลับ 

อาชีพ: ประมงชายฝ่ง ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร

รายได้: ก่อนปี 2561 เฉลี่ย 200 - 300 บาทต่อวัน ปจจุบันเฉลี่ย 400 - 500 บาทต่อวัน

ปูแสม

หอยพิม
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ฟื้นฟูปาชายเลน สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน

นอกจากนี้ ชุมชนในโครงการสองพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนปากน้ํา
ประแส จังหวัดระยอง และชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัด
สมุทรสาคร ยังสามารถต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชน สร้างรายได้เข้าชุมชนตั้งแต่ปี 2561 รวมกว่า 
1,130,000 บาท และ 330,000 บาท ตามลําดับ ยิ่งไปกว่านั้น 
ชุมชนปากน้ําประแส จังหวัดระยอง พัฒนาการท่องเที่ยว
ผสมผสานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน และมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศให้น้อยที่สุด โดยในระหว่างการท่องเที่ยวหลีกเลี่ยง

การใช้ภาชนะพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ภาชนะจากกาบหมากซึ่งเปน

วัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่ พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาให้เกิดเปนวิสาหกิจ

ชุมชนจําหน่ายภาชนะจากกาบหมาก สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

อีกต่อหนี่ง
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โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ
ลุ่มน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง

จํานวนชนิดพันธุ์สัตว์ปาตามบัญชีแดงของ IUCN ที่พบในพื้นที่โครงการฯ เขาพระยาเดินธงจาก
ฐานข้อมูลที่สํารวจในปี 2561

รักษ์ปา รักษาถิ่นอาศัยของสัตว์ปา

ซีพีเอฟร่วมกับกรมปาไม้และชุมชนรอบเขาพระยาเดินธงอันเปน
พ้ืนท่ีปาต้นนํ้าของแม่นํ้าปาสัก ด้วยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกปา
เพิ่มเติมในพื้นที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม 
จ.ลพบุรี พื้นที่ 5,971 ไร่ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปจจุบันสามารถ
เปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งเปนปาสีเขียวที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด
คนืความชุม่ชืน้กลบัสูธ่รรมชาต ิการฟืน้ฟทูรพัยากรปาไมน้อกจาก
การที่ได้พื้นที่ปาไม้กลับมาแล้วนั้นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึง
ความสําเร็จในการฟื้นฟูปานั้นคือความหลากหลายของทรัพยากร
สัตว์ปาในพื้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสัตว์ปามีประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการฟื้นฟูปาไม้เช่นเดียวกัน การใช้ความหลากหลาย

ของสัตว์ปาเปนดัชนีตัวหนึ่งในการชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของระบบ

นิเวศได้ ในปี 2561 ซีพีเอฟร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้เปนฐาน

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ปาในพื้นที่เขาพระยา

เดินธง ทั้งนี้ เพื่อเปนการยืนยันชนิดสัตว์ที่พบด้วยรอยเท้าหรือ

กองมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าว ในปีนี้จึงได้สํารวจและติดตาม

ประชากรสัตว์ปาโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera 

Trap) ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง โดยสามารถยืนยันด้วยภาพถ่าย

ว่าพบสุนัขจิ้งจอกซึ่งเปนสัตว์ปาคุ้มครองในพื้นที่ของการฟื้นฟู

เขาพระยาเดินธงจริง นอกจากนี้ ยังพบนกจาบปีกอ่อนปาสน

หรือ Pine Bunting ในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง ซึ่งเปน

นกประจําถิ่นจากทางตอนเหนือไซบีเรีย ในช่วงฤดูหนาวจะมีการ
อพยพเพือ่มาหากนิในประเทศเขตรอ้น โดยการพบนกชนดินีเ้ปนการ

พบครั้งแรกทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ทัง้นีม้กีารตดิตามประชากรสตัวป์าโดยใชก้ลอ้งดกัถา่ยภาพอตัโนมตั ิ
ในทุกปี และในปี 2565 มีแผนสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสัตว์ปาเพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่สํารวจในปี 2561

ภาพถ่ายสุนัขจิ้งจอก
จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ

ภาพถ่ายนกจาบปีกอ่อนปาสน หรือ Pine Bunting
ที่พบในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง

สิ่งมีชีวิตที่มี
ความเสี่ยงขั้นวิกฤติ

ต่อการสูญพันธุ์

0

สิ่งมีชีวิต
ที่ใกล้สูญพันธุ์

0

สิ่งมีชีวิต
ที่มีความเสี่ยง

ต่อการสูญพันธุ์

0

สิ่งมีชีวิตที่เกือบ
อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อ

การสูญพันธุ์

0

สิ่งมีชีวิตที่มี
ความเสี่ยงต่ํา

ต่อการสูญพันธุ์

148
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รักษ์ปา สร้างสุข

นอกจากนี้ เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการรักษาผืนปาและ
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื ในป ี2562 จงึไดร้เิริม่ “โครงการ
สร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง” ซึ่งเปนโครงการที่สร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมดูแลรักษาปาและสามารถอยู่
ร่วมกับปาได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมนําชาวบ้านจาก 5 หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยบง ต.พัฒนานิคม และ หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 9 หมู่ที่11 ต.โคกสลุง และกลุ่มไทยเบิ้งซึ่งเปนกลุ่มชน
ท้องถิ่นที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มน้ําปาสัก อ.พัฒนานิคม รวม 
40 คน เรียนรู้นวัตกรรมการปลูกปาที่เขาพระยาเดินธงที่กลับมา
อุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างจิตสํานึกรักษ์ปาของคนในชุมชนและ
ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผัก
ปลอดสารไว้บริโภคเอง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนอีกด้วย

พื้นที่ปาชายเลนที่ได้รับ
การอนุรักษ์ ปกปอง

และฟื้นฟู

พื้นที่ปาไม้ที่ได้รับ
การอนุรักษ์ ปกปอง
และฟื้นฟู

พื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และวิถีชุมชนเข้าชุมชน

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากการอนุรักษ์ 
ปกปองและฟื้นฟูปาไม้

จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง

โครงการ LESS11 ด้านปาไม้และการเกษตร 

จาก อบก.12

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)
12 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2,388 ไร่ 1,460,000 บาท

5,971 ไร่
39,690 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

1,720 ไร่ 25 แห่ง
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เก่ียวกับรายงานฉบบัน้ี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” จัดทํารายงาน

ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เปนต้นมา เพื่อสื่อสารความมุ่งมั่นใน

การดาํเนนิธรุกจิสูค่วามยัง่ยนืและรายงานผลกระทบในทกุมติ ิทัง้เศรษฐกจิ สงัคม 

และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจของซีพีเอฟไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

รอบระยะเวลาการรายงาน: 

รอบบัญชีปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 

แนวทางการรายงาน:

รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting 

Initiatives Standards (GRI Standards): Core Option และแนวทางการ

เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food 

Processing Sector Supplement) รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตาม

หลักสากลของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global 

Compact: UN Global Compact) ในระดับก้าวหน้า (Advanced Level)
รายงานผลการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธุรกิจ
โดยประยุกต์ใช้ Recommendation of the Task Force on Climate-

Related Financial Disclosures (TCFD) และมีการพิจารณาการดําเนินงาน
ขององค์กรเทียบกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาติ (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ด้วย 

ความถี่ในการรายงาน: 

ประจําปี

การรับรองรายงาน:

การเปดิเผยขอ้มลูในรายงานฉบบันี ้ซพีเีอฟมนีโยบาย

ในการรับการตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่น

ใน เรื่ อ งความสอดคล้องกั บหลั ก เกณฑ์ แบบ

ทางเลือกหลัก (In Accordance with Core Option) 

ตลอดจนผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และ

ผลการดาํเนนิงานดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

โดย บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ 

จํากัด ส่วนผลการดําเนินงานด้านการเงินได้รับการ

สอบทานโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด ดังแสดงรายละเอียดไว้ที่รายงานของผู้สอบ

บัญชี ในรายงานประจําปี 2562 ของบริษัท

ขอบเขตการจัดทํารายงาน:

สําหรับรายงานความยั่งยืนประจําปี 2562 ฉบับนี ้
นาํเสนอผลการดาํเนนิงานของซพีเีอฟและบรษิทัยอ่ย

ในประเทศไทย (“ซพีเีอฟ”) ดงัปรากฏรายชือ่ในตาราง
หน้า 106

ช่องทางการติดต่อ:

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่

หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 

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

โทรศัพท์: (+66) 0 2766 8573-4

อีเมล์: i-sd@cpmail.in.th

เว็บไซต์: www.cpfworldwide.com
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ธุรกิจ/บริษัท

ผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลการดําเนินงานด้านสังคม

ก๊าซ
เรือน
กระจก

พลัง
งาน น้ํา ของ

เสีย

ความ
ปลอดภัย
และอาชีว
อนามัย

ทรัพยากร
บุคคล

 1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)      

 2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)      

 3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จํากัด      

 4. บริษัท ซีพีเอฟ ฟูด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จํากัด      

 5. บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟูดเชน จํากัด      

 6. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) - - - - - 

 7. บริษัท เชสเตอร์ฟูด จํากัด      

 8. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด      

 9. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด - - - - - 

 10. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด - - - - - 

 11. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด - - - - - 

 12. บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จํากัด - - - - - 

 13. บริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จํากัด - - - - - 

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงานความยั่งยืน ประจําปี 2562

หมายเหตุ:
• ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ แสดงผลและขอบเขตการรายงานตามรายงานประจําปีของบริษัท ในรายงานฉบับนี้ได้นําข้อมูลสรุปบางส่วนมาแสดงไว้ที่หน้า 10
• ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยครอบคลุมสถานประกอบการในกระบวนการผลิต รวมถึงธุรกิจ
 ค้าปลีกและร้านอาหาร เฉพาะธุรกิจห้าดาว ร้านอาหารเชสเตอร์ ร้านค้าปลีกซีพีเฟรชมาร์ท ทั้งนี้ ไม่นับรวมสํานักงานใหญ่ สํานักงานย่อย ร้านอาหารซีพีคิทเช่น และ
 ศูนย์อาหารซีพีฟูดเวิลด์

เอกสารเพิ่มเติมของรายงานฉบับนี้ ได้แก่:

• ข้อมูลผลการดําเนินงานระหว่างปี 2559 - 2562

 - ด้านบุคลากร

 - ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 - ด้านสิ่งแวดล้อม

• GRI Content Index

• Communication on Progress - UN Global Compact

• Assurance Statement

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ี ่ 
www.cpfworldwide.com หัวข้อ “ความยั่งยืน”

เรื่อง “รายงานความยั่งยืน”
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