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บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)



забота
ดูแล  |  ภาษารัสเซีย
care (n.) Russian, the provision of what is
necessary of someone or something.

thoughtful
รอบคอบ  |  ภาษาอังกฤษ
thoughtful (adj.) English, showing
consideration for the needs of other people.

la vie
ชีว�ต  |  ภาษาฝรั่งเศส
life (n.) French, living things and their activity. 

ความรัก  |  ภาษาลาว
love (n.) Lao, an intense feeling of deep 
affection, a great interest and pleasure in 
something.

ความสุข  |  ภาษาจ�น
happiness (n.) Chinese, the state of being happy. 

kalite
คุณภาพ  |  ภาษาตุรกี
quality (n.) Turkish, general
excellence of standard or level.

อาหารทุกค�าสามารถสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกชีวิต
ซพีีเอฟจงึมุง่มัน่สรรค์สร้างและส่งต่อนวตักรรมสูผ่ลิตภณัฑ์อาหาร
ด้วยความใส่ใจในคณุภาพและค�านงึถงึผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

napapanatiling
ยั่งยืน  |  ภาษาฟ�ลิปป�นส�
sustainable (adj.) Filipino, able to be 
maintained at a certain rate or level.

แบ�งป�น  |  ภาษาญี่ปุ�น
share (v.) Japanese, have a portion of
something to another or others.

sự tăng trúớng
การเติบโต  |  ภาษาเว�ยดนาม
growth (n.) Vietnamese, the process
of increasing, something that has grown
or is growing.
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ครอบครัว และ สมดุล  |  ภาษาจ�น
family (n.) Chinese, a group consisting of two parents and their children living together as a unit.
balance (n.) Chinese, a condition in which different elements are equal or in the correct proportions.

ภายใต้วิสัยทัศน์  “ครัวของโลก”  เราไม่เพียงแต่น�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภคเท่านั้น  หากยัง
ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยพยายามใช้
ศักยภาพเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ  สงัคม  และสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และการดูแลพัฒนาบุคลากร

ยั่งยืน
[ y a n g - y e u n ]

L a n g u a g e  :  T h a i

penjagaan
การดูแล  |  ภาษามลายู
care (n.) Malay, the provision of what is
necessary of someone or something.

आने वाला कल
พรุ�งนี้  |  ภาษาฮินดู
tomorrow (adv.) Hindi, in
the future, especially the near
future.

มีความหมาย
มีความหมาย  |  ภาษาไทย
meaningful (adj.) Thai, having meaning. 

köstlich
อร�อย  |  ภาษาเยอรมัน
delicious (adj.) German, having a very 
pleasant taste or smell. 

khuyến khích
ส�งเสร�ม  |  ภาษาเว�ยดนาม
support (n.) Vietnamese, the action 
of supporting something or someone 
or the state of being supported.

эффективность
ประสิทธ�ภาพ  |  ภาษารัสเซีย
efficiency (n.) Russian, the state
or quality of being efficient.

odpowiedzialny
รับผิดชอบ  |  ภาษาโปแลนด�
responsible (adj.) Polish, having
an obligation to do something, 
or care for someone.

家庭和平衡



Happiness “ความสขุ”  การพัฒนาและดูแลบุคลากรนบัเป็นรากฐานและหวัใจส�าคัญ
ของการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน  เราจึงมุ่งเน้นการสร้างและ
รักษาคนเก่ง  คนดี  พัฒนาความเป็นมืออาชีพและผู้น�าในระดับสากล   
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ได้อย่างอิสระ [ h a p - p i - n e s s ]

L a n g u a g e  :  E n g l i s h

“คุณภาพ” ทุกวินาทีของการด�าเนินงาน คือ ความปลอดภัยในชีวิตและ
การมีสุขภาพดีของทุกคน  เราจึงมุ่งมั่นน�าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ  รสชาติดี  ปลอดภยั  และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้

kalite

[ k a - l i - t e ]

L a n g u a g e  :  T u r k i s h



“ส่งเสริม” เพราะเชื่อว่าการสร้างการเติบโต  ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง  จ�าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานสังคมที่เข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้  เราจึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดี  และการพัฒนาสังคมแบบองค์รวมบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม

hỗ trợ
[ h o - t r o ]

L a n g u a g e  :  V i e t n a m e s e

“สมดุล” ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางและพื้นฐานของธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร  เราจึงไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นและพัฒนา
นวตักรรมรักษ์โลก  เพ่ือสมดุลของสิ่งแวดล้อม  และดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม

平衡

L a n g u a g e  :  C h i n e s e



คู่ค้าธรุกิจ

ลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 
ด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร
ทั้งสัตว์บกและสัตว์น�้า ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ 
สุกร  ไก่เน้ือ  ไก่ไข่  เป็ด  กุง้  และปลา ซ่ึงสามารถจ�าแนกประเภท
ธรุกจิเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ธรุกจิอาหารสัตว์ (Feed) 
2. ธรุกจิการเล้ียงสัตว์ (Farm) 
3. ธรุกจิอาหาร (Food)

การผลิต
และจ�าหน่ายอาหารสัตว์

การเพาะพันธุ์สัตว์
และการเลี้ยงสัตว์เพ�่อการค้า

ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ 

อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
แปรรูปขั้นพ�้นฐาน

ธุรกิจอาหารสัตว์

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
และอาหารพร้อมรับประทาน

การเพ��มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า

ธุรกิจอาหาร ช่องทางจ�าหน่ายอาหาร

ด้วยห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทเกี ่ยวข้องและเชือ่มโยงกบัคู่ค้า
ธรุกจิ ซ่ึงเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ ตลอดจน
ลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการ
บริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากลและประยุกต์ใช้ 

เทคโนโลยอีนัทนัสมั ยตลอดกระบวนการผลิต  เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ป่ียมด้วยคุณภาพ ปลอดภัยต่อการ
บริโภค  สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  ทัง้ยงัเป็นมิตรต่อชมุชน
และส่ิงแวดล้อม 

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 9รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 25608



ซีพีเอฟ…  ครัวของโลก

ครอบคลมุ 16 ประเทศ
ส่งออกไปมากกว่า 30 ประเทศ 
มีสาขาจ�าหน่ายสนิค้า 9 ประเทศ
ใน 5 ทวปีทัว่โลก

อินเดีย
• ธุรกิจไก่ครบวงจร
• อาหารสัตว์น้�า
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มาเลเซยี
• สัตว์บก/ สัตว์น้�าครบวงจร

12

ศรีลังกา
• อาหารพร้อมรับประทาน

15

กัมพูชา
• สัตว์บกครบวงจร

10

ไทย
• สัตว์บก/ สัตว์น้�าครบวงจร

1

รสัเซยี
• อาหารสัตว์บก
• ฟาร์มสุกร
• ธุรกิจไก่ครบวงจร

8

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

11

ลาว
• สัตว์บกครบวงจร

13

ไต้หวนั
• สัตว์บกครบวงจร

4

ตรุกี
• ธุรกิจไก่ครบวงจร

7

อังกฤษ
• อาหารแช่เย็นแช่แข็ง
• ธุรกิจจ�าหน่ายอาหาร
 ในลักษณะของซุ้มอาหาร
• ฟ��ดเซอร์วิส

9

โปแลนด์ 
• โรงฟักไข่
• โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

16

เบลเยีย่ม
• อาหารพร้อมรับประทาน

14

สหรัฐอเมรกิา
• อาหารพร้อมรับประทาน

5

เวยีดนาม
• สัตว์บก/ สัตว์น้�าครบวงจร

3

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

2

ซีพีเอฟขยายกจิการไปยงัประเทศต่างๆ โดยลักษณะการประกอบธรุกจิในแต่ละประเทศน้ันข้ึนอยูก่บัโอกาส
และศักยภาพของอตุสาหกรรมในช่วงเวลาทีบ่ริษัทเข้าไปลงทนุในประเทศน้ันๆ โดยมีการด�าเนินธรุกจิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ: เรียงล�าดับประเทศตามยอดขาย

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 11รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256010



ท่ามกลางพลวัตทางเศรษฐกิจและภูมิสังคม 
สู่การเปล่ียนผ่านและการเผชิญกับบริบทใหม่ (New Normal)  
เป็นช่วงเวลาท้าทายต่อการปรับตัว เพื่อรับมือต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมและภาวะการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน

สารจากผู้บริหาร

เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตาม
ทศิทางกลยทุธ์ “เตบิโตอย่างมีก�าไร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และ
สร้างพื้นฐานทีม่ั่นคง” ภายใต้การเคล่ือนย้ายของข้ัวอ�านาจ
ทางเศรษฐกจิโลกจากกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว (G7) สู่กลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ (E7) การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวล�้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัล การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตของ 
ผู้บริโภค บริษัทจึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกบัการเป็น “องค์กร
แห่งนวัตกรรม” ทั้งด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ด้านการบริหารจัดการองค์กร รวมไปถึงด้านรูปแบบ 
การด�าเนินธุรกิจที่พร้อมเชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีและ
สอดรบัไปกบัแนวโน้มการเปล่ียนแปลง ควบคู่ไปกบัการจัด
ล�าดับความส�าคัญของการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับ
โอกาสที่เกิดข้ึน การพัฒนาศักยภาพและรักษาไว้ซ่ึง
บคุลากรให้พร้อมรองรบัการเตบิโต และการลงทนุทางสังคม
ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วม

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธาน
คณะกรรมการบริษัท

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
ประธานคณะผู้บริหาร
ธุรกิจอาหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ประธานคณะผู้บริหาร  
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

ทุกค�ำมีควำมหมำย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 13รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256012



นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธาน
กรรมการบริษัท

บริษัทแรกของไทย และเป็นบริษัทเดียวนอกกลุ่มสหภาพ
ยโุรปทีไ่ด้มาตรฐานการผลิตระดับสูงของโลก ขณะเดียวกนั 
ยังได้ขยายการส่งเสริมความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน
ไปยงักจิการในต่างประเทศ อาท ิประเทศเวียดนาม ประเทศ
อนิเดีย และประเทศฟ�ลิปปินส์ พร้อมสนับสนุนการมีอาชพี
และรายได้ที่ม่ันคงแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย 
รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรพัยากรและบรรเทาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง

นอกจากน้ี ด้วยความมุ่งม่ันในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ 
บริษัทได้ประกาศวิสัยทศัน์ด้านการใช้ยาต้านจลุชพีในสัตว์
และนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมก�าหนดเป้าหมาย
ระยะยาวในการขยายการเล้ียงสุกรแม่พนัธุอ์ุม้ท้องจากแบบ
ยืนซองเด่ียวเป็นการเล้ียงแบบคอกขังรวมให้ครอบคลุม
กจิการในประเทศไทยภายในปี 2568 และกจิการในต่างประเทศ
ภายในปี 2571 รวมทั้งการศึกษาการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่
ในกิจการในประเทศไทยไปสู่ระบบการเล้ียงแบบปล่อยใน
โรงเรือนหรือ Cage Free เพื่อให้สุกรและไก่ไข่มีอสิระในการ
เคล่ือนไหวและแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ได้มากข้ึน นอกเหนือจากความมุ่งม่ันในการสร้างเจ้าหน้าที่
สวัสดิภาพสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer) ในธุรกิจ
ไก่เน้ือให้ครอบคลุมทุกประเทศ ภายในปี 2563 โดยการ
เล้ียงไก่เน้ือในประเทศไทยทัง้หมดเป็นระบบการเล้ียงตามหลัก
สวัสดิภาพสัตว์สากลตั้งแต่ปี 2543 

จากการขับเคล่ือนธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2560 
บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความ
ยัง่ยนืของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: 

DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ ประจ�าปี 2560 ต่อเน่ืองเป็น
ปีที ่3 ได้รบัคัดเลือกให้เป็นสมาชกิ FTSE4Good Emerging 
Indices ประเภทตลาดเกดิใหม่เป็นปีแรก ได้รับการประเมิน
ผลการก�ากบัดูแลกจิการ ประจ�าปี 2560 โดย IOD ในระดับ 
“ดีเลิศ” รวมถึงได้รับการจัดอันดับสุดยอดนายจ้างประจ�า
ปี 2017 จากนิตยสาร Forbes ในอันดบัที่ 191 จาก 2,000 
บริษัททั่วโลก และได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) นอกจากนี้ ยัง
ได้รับรางวัล CDP Hong Kong and South East Asia 
Awards 2017 สาขา Best Performance Across 
Programs จากผลการประเมินความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม
ทีย่อดเยีย่มทัง้ด้าน CDP Climate, CPD Water และ CDP 
Forest นอกเหนือจากรางวัลด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัย 
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมทัง้ในระดับประเทศและสากล

สุดท้ายน้ี ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ชุมชน คู่ค้าธุรกิจ 
ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต เกษตรกรผู้เกีย่วข้อง ผู้สนับสนุน
ทางการเงิน องค์กรเอกชน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่มีส่วนร่วมในการจุดประกาย พัฒนา และสนับสนุนให้
เส้นทางการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกจิ สร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม และคืนสมดุล
สู่ธรรมชาติมาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทขอให้ค�าม่ันที่จะ
ด�าเนินธุรกิจบนหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ พร้อมค�านึง
ถึงดุลยภาพของสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นองค์กรทีมี่
ความยัง่ยนืและอยูเ่คียงข้างกบัประเทศและประชาชนในฐานะ 
“ครัวของโลก” สืบต่อไป

ในปี 2560 บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจ
เติบโตได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายได้จากการขาย
รวม 501,507 ล้านบาท เตบิโตข้ึนร้อยละ 8 จากปี 2559 และ
มีก�าไรสุทธิรวม 15,529 ล้านบาท โดยผลการด�าเนินงานทีดี่ข้ึน
มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายธรุกจิในต่างประเทศตาม
ยุทธศาสตร์การขยายกิจการไปยังประเทศที่มีศักยภาพ 
อย่างไรกต็าม ด้วยความท้าทายด้านความต้องการบริโภค
ในภูมิภาคเอเซียไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้
เกิดภาวการณ์สุกรล้นตลาด อันมีผลกระทบต่อราคาสุกร
โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศ
กมัพ�ชา ส่งผลให้ความสามารถในการท�าก�าไรในธรุกจิเน้ือสัตว์
ของบริษัทอยูใ่นระดับทีต่�า่กว่าปีทีผ่่านมา ทัง้น้ี คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติเห็นควรเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�าปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผล
ประจ�าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วหุ้นละ 0.50 บาท และ
เงินปันผลประจ�าปีที่จะจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท) 

บริษัทขับเคล่ือนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
สู่ความยัง่ยนืภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารม่ันคง สังคมพ�่งตน 
และดินน�้าป่าคงอยู่” ซึ่งสนับสนุนหลักการสากลของ UN 
Global Compact และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) โดยในปี 2560 บริษัทมุ่งม่ันยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร ส่งผลให้กระบวนการผลิตไก่
ของบริษัทได้รับรองมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพ
ปลอดภัย (QS Standard) จากประเทศเยอรมนี ซ่ึงนับเป็น

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
ประธานคณะผู้บริหาร 
ธุรกิจอาหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ประธานคณะผู้บริหาร 
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

บริษัทได้รับรองมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัย 
(QS Standard) จากประเทศเยอรมนี ซึ่งนับเป็นบริษัทแรก
ของไทย และเป็นบริษัทเดียวนอกกลุ่มสหภาพยุโรปที่ได้
มาตรฐานการผลิตระดับสูงของโลก

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 15รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256014



หมายเหตุ: ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้น
 1 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที ่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทัง้ส้ินในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
รวม 6,458 ล้านบาท

 2 ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่อยู่ ในประเทศไทย

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

1.91

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA)

2.60%

ก�าไรสุทธิ

ล้านบาท

15,259

ล้านบาท

ล้านบาท

501,507

32,420

ยอดขายสุทธิ

EBITDA

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

10.12%

ล้านบาท

54,271
การลงทุนด้านบุคลากร

ล้านบาท

11,743
ต้นทุนทางการเงิน

ล้านบาท

1,186

ล้านบาท

456

การลงทุนด้านชุมชน
และสังคม

ล้านบาท

บาท

6,458
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 1

ผลการด�าเนินงานมั่นคง กระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
เพ�่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จุดเด่นในรอบปี 2560

ภาษเีงนิได้นติบิคุคล
ที่จ่ายให้รัฐบาล 2

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 17รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256016



ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์
ประจ�าปี 2560 

ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ในหมวด
อุตสาหกรรมอาหาร และได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ
เหรียญทองแดง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งแสดงไว้ใน 
the Sustainability Yearbook 2018

…จาก RobecoSAM และ S&P Dow Jones Indices

เข้าร่วมเป็นภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact: 
UN Global Compact) 

ภายใต้หลักสากล 10 ประการ และเป็น 1 ใน 15 องค์กรสมาชกิ
ผู้ร่วมก่อตัง้สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ�กประเทศไทย 
(Global Compact Network Thailand: GCNT)

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนายจ้างหรือบริษัทที่ดี
ที่สุดในโลกล�าดับที่ 191 จาก 2,000 บริษัท
ทั่วโลก

…จากนิตยสาร Forbes

ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท
ให้อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) 
ประจ�าปี 2560 

…จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors: IOD) ภายใต้การสนับสนุนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับรางวัล CDP Hong Kong and 
South East Asia Awards 2017 

สาขา Best Performance across Programs และได้รับ
การประเมินผลการบริหารจัดการน�า้ (CDP Water) ในระดับ 
Leadership (A-) การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (CDP Climate) ในระดับ Management (B) 
และการบริหารจัดการผลกระทบจากการตัดไม้ท�าลายป่า 
(CDP Forest) ในระดับ Management (B)

…จาก CDP ซึ่งเป�นองค์กรประเมินความยั่งยืน
ด้านสิ�งแวดล้อมของบริษัทในระดับสากล

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good 
Emerging Index 

ประเภทตลาดเกิดใหม่เป็นปีแรก ซ่ึงเป็นดัชนีบ่งชี้
การด�าเนินงานอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

…จาก FTSE Russell 

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
(Thailand Sustainability Investment: 
THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

…จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั้ง ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 
ประจ�าปี 2560 (Sustainability Report 
Awards 2017) ประเภทรางวัลดีเด่น

…จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้การสนับสนุน
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น 
(Prime Minister’s Export Award) 

สาขาผู้ส่งออกสินค้าไทยทีมี่เครื่องหมายการค้าของตนเอง
ในกลุ่มบรษัิทขนาดใหญ่ (Best Thai Brand Award) และ
สาขาสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมยอดเยี่ยม  
(Best Green Innovation)

…จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ได้รับรางวัล Thailand Energy 
Awards 2017 

ด้านอนุรกัษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน
ควบคุม และเป็น 1 ใน 24 บริษัท
ที่ได้รบัรางวัลชนะเลิศ ASEAN 
Energy Awards 2017 ด้าน
พลงังานทดแทน ประเภทโครงการ
เชื้อเพลิงชีวภาพ

…จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน

ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน (Corporate 
Social Responsibility 
Department of Industrial 
Works: CSR-DIW) 
ประจ�าปี 2560 

รวม 28 รางวัล 

…จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานระดับประเทศ 
ประจ�าปี 2560 

รวม 22 รางวัล

…จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลความส�าเร็จ
และการเข้าร่วมภาคีสมาชิก

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 19รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256018



ซพีีเอฟกับ
ความยงัยนื

ทุกค�ำมีควำมหมำย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 21รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256020



3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน เป้าหมาย

100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์
กลุ่มเคร่ืองปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจ
ประเมินด้านความย่ังยืน

100% ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตร
ผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุ่มเปราะบางจ�านวน 50,000 ราย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 
ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกับปีฐาน 2558

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 และ 2 
ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกับปีฐาน 2558

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของ
พ้ืนท่ีป่าชายเลนและป่าต้นน้�าในพ้ืนท่ียุทธศาสตร์
ของประเทศ รวมถึงพ้ืนท่ีสีเขียวในสถานประกอบการ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 9,000 ไร่

ลดปริมาณการดึงน้�ามาใช้ต่อหน่วยการผลิต 
ร้อยละ 25 เม่ือเทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณของเสียที่ก�าจัดโดยฝังกลบและเผา
ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 30 เม่ือเทียบกับปีฐาน 2558

บรรเทาผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

ปกป้อง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

ยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

ด้วยตระหนักดีว่าภารกิจบนเส้นทางความยั่งยืนในฐานะผู้น�าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ครวัของโลก” น้ัน ไม่เพียงแต่น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีมี่คุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภคเท่าน้ัน หากแต่
ยงัมีบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมด้วย โดยตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธรุกจิ ซีพีเอฟพยายาม
อย่างเตม็ก�าลังในการใช้ศักยภาพเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกดิการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ทีส่่งเสริมให้เกดิการพฒันา
อย่างยัง่ยนืทัง้ด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม บนพื้นฐานของการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ และการดูแลพฒันาบคุลากร 
โดยค�านึงถึงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท

บริษัทด�าเนินทศิทางกลยทุธ์ความรบัผิดชอบต่อสังคมสู่ความยัง่ยนื ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารม่ันคง สังคมพ�่งตน และดินน�า้
ป่าคงอยู”่ บนพื้นฐานการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ และการดูแลพฒันาบคุลากร ด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุดในการน�ามาซ่ึงผลตอบแทน
ที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ตลอดจน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อันเป็นต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ไม่มีเหตุการณ์การเรียกคืนสินค้า
ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของสาธารณชน 

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
(New Product Development: NPD)
มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น

เด็กและเยาวชนกว่า 300,000 คน มีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้หรือทักษะในด้านการผลิตอาหาร
และ/หรือด้านการบริโภคท่ีถูกหลักโภชนาการ
และปลอดภัย

ดินน้�าป่าคงอยู่

สังคมพึ่งตน

อาหารมั่นคง

การพัฒนาและดูแลบุคลากร

การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง

ทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสู่ความย่ังยืน

หมายเหตุ: บริษัทปรับเป้าประสงค์ด้านพลังงาน  ด้านน�้า  และด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 23รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256022



เป้าหมายปี 2563 และผลการด�าเนินงานในปี 2560

เป้าหมายปี 2563 ผลการด�าเนินงานในปี 2560

อาหารมั่นคง

ดินน้�าป่าคงอยู่

สังคมพึ่งตน

บริษัทได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง
ซึ่งส่งไปจ�าหน่ายที่ประเทศออสเตรเลียจ�านวนทั้งสิ้น 1 รายการ 

ไม่มีเหตุการณ์การเรียกคืนสินค้า
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของสาธารณชน 

ร้อยละ 27 ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์
ได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน

100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์
กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจประเมิน
ด้านความยั่งยืน

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต
ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 
ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 11.60 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 และ 2 ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 6.97 เม่ือเทียบกับปีฐาน 2558

ร้อยละ 20.83 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (New Product Development: NPD)
มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
(New Product Development: NPD)
มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น

ร้อยละ 64.5 ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตรผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้

100% ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตร
ผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้

ลดปริมาณการดึงน้�ามาใช้ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 25
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 

ลดปริมาณของเสียที่ก�าจัดโดยฝังกลบและเผาต่อหน่วย
การผลิต ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณการดึงน้�ามาใช้ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 23.38 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณของเสียท่ีก�าจัดโดยฝังกลบและเผาต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 9.08 เม่ือเทียบกับปีฐาน 2558

เด็กและเยาวชนกว่า 222,000 คน มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้หรือทักษะในด้านการผลิตอาหาร
และ/หรือด้านการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย

เด็กและเยาวชนกว่า 300,000 คน มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
หรือทักษะในด้านการผลิตอาหาร และ/หรือด้านการบริโภค
ที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบางจ�านวน 36,180 ราย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุ่มเปราะบางจ�านวน 50,000 ราย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน้�าในพื้นที่ยุทธศาสตร์
ของประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการครอบคลุมพื้นที่ 5,969 ไร่

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลนและ
ป่าต้นน้�าในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียว
ในสถานประกอบการครอบคลุมพื้นที่ 9,000 ไร่

3 เสาหลัก

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 25รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256024



ร่วมเป็นส่วนหน่ึงที่จะขจัดความหิวโหยด้วยการส่งเสริม
ทกัษะการผลิตอาหารและกระบวนการเรียนรูอ้ย่างรอบด้าน
แก่เด็กและเยาวชน เพื่อโอกาสในการเข้าถึงอาหารทีป่ลอดภัย 
มีโภชนาการ และพอเพียง ควบคูไ่ปกบัส่งเสริมศักยภาพ
ของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจในการเพิ่มผลผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม พร้อมขีดความ
สามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน 

…ศึกษาต่อที ่บทอาหารม่ันคง และสังคมพึ่งตน

ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างทีย่ัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการบริหาร
จัดการทรพัยากรทางธรรมชาตอิย่างมีประสิทธิภาพ และ
ค�านึงถึงการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตลอดวัฏจักร
ชวิีตผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการบริหารจัดการทีส่อดคล้อง
ตามกฎระเบยีบ มาตรฐาน CPF SHE&En และมาตรฐาน
สากล

…ศึกษาต่อที ่บทสังคมพึ่งตน และดินน�า้ป่าคงอยู่

บรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความเส่ียงทีอ่าจกระทบต่อความม่ันคงใน
การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร ด้วยการก�าหนดแนวทาง
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะส้ัน ระยะกลาง  
และระยะยาว 
…ศึกษาต่อที ่บทดินน�า้ป่าคงอยู่

สนับสนุนการเปล่ียนแปลงเชงิบวกต่อทรัพยากรทางทะเล 
ด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการความร่วมมือ
ระดับโลก เพื่อยตุกิารประมงทีผิ่ดกฎหมาย และสนับสนุน
แนวทางการท�าประมงอย่างยัง่ยนื นอกเหนือไปจากความ
มุ่งม่ันในการจัดหาวัตถุดิบปลาป่นจากแหล่งทีม่าทีไ่ด้รบัรอง
มาตรฐานสากล และการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลในพื้นทีย่ทุธศาสตร์ของประเทศ และ 22 จังหวัด
ชายฝั่งทะเล 

…ศึกษาต่อที่ บทซีพีเอฟกับความยั่งยืน สังคมพึ่งตน  
และดินน�า้ป่าคงอยู่

ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่
ไม่บกุรกุท�าลายป่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนร่วมกบัชมุชนและภาคีเครือข่ายอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตทิัง้ในพื้นทีร่อบสถานประกอบการและ
พื้นทีย่ทุธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ 

…ศึกษาต่อที ่บทสังคมพึ่งตน และดินน�า้ป่าคงอยู่

ไม่หยุดน่ิงที่จะวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
ทีส่่งเสริมการมีสุขภาพดี และลดความเส่ียงของกลุ่มโรค 
ไม่ตดิต่อ ผ่านกระบวนการผลิตทีมี่คุณภาพและปลอดภัย
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้
และภาวะโภชนาการทีดี่ในสังคมวงกว้าง เพื่อการมีสุขภาพดี
อย่างสมดุล

…ศึกษาต่อที ่บทอาหารม่ันคง

สนับสนุนการจ้างงานในท้องถ่ินและความม่ันคงทางอาชพี
แก่พนักงาน 69,690 คน ตลอดจนสร้างเสริมอาชีพและ
รายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้เปราะบาง
กว่า 36,180 ราย บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน 

…ศึกษาต่อที ่บทพื้นฐานความยัง่ยนื และสังคมพึ่งตน

บริหารจัดการน�า้เชงิบรูณาการด้วยการประเมินความเส่ียง
ด้านการขาดแคลนน�า้ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�า้ และ
การน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการผลิต รวมถึง
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน�า้ทิ้งอย่างสม�า่เสมอ

…ศึกษาต่อที ่บทดินน�า้ป่าคงอยู่

สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อน�าความรู ้ความช�านาญ  
และประสบการณ์ ไปร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนร่วมกัน 

…ศึกษาต่อที ่บทซีพีเอฟกับความยัง่ยนื

ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยหลัก
ความเป็นธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ความมีส่วนร่วม ความรบัผิดชอบ ตลอดจนความคุม้ค่า 
ซ่ึงได้ก�าหนดไว้ชดัเจนในค่านิยมพื้นฐาน 6 ประการ (CPF 
Way) และจริยธรรมส�าหรบัพนักงาน (Code of Conduct) 
ของบริษัท

…ศึกษาต่อที ่บทพื้นฐานความยัง่ยนื

การขจัดความหิวโหย การใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบก
อย่างยั่งยืน

แผนการบรโิภค
และการผลิตทีย่ัง่ยนื

สังคมสงบสุข ยุติธรรม  
ไม่แบ่งแยก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะน�าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 10 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัทที่จะร่วม
ก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน

ความร่วมมือระดับสากล 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

การจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

การจัดการน�้า
และสุขาภิบาล

ทุกค�ำมีควำมหมำย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 27รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256026



พันธมิตร
และความร่วมมือที่ส�าคัญ

SEAFOOD BUSINESS FOR 
OCEAN STEWARDSHIP

บริษัทร่วมลงนามเป็นสมาชิกในโครงการ Seafood 
Business for Ocean Stewardship หรือ SeaBOS เพื่อ
ความร ่วมมือระดับสากลในการพิทักษ ์มหาสมุทร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สู่เป้าหมาย
การอนุรักษ์ระบบนิเวศและการผลิตอาหารทะเลคุณภาพ
ส�าหรับมนุษย์ด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน

SeaBOS ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยสต๊อคโฮม ประเทศสวีเดน 
ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเล
รายใหญ่ของโลกทีเ่ล็งเห็นถึงความส�าคัญของความม่ันคงและ
ความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรทางทะเล โดยมีข้อตกลง
ร่วมกันที่จะประยุกต์ใช้กฎระเบียบสากลตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อส่งเสริมการท�าประมงที่ถูกกฎหมาย ขจัด
แรงงานที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลาสตกิ เป็นต้น ผ่านการ
ลงทนุร่วมในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลย ีเพื่อการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างยั่งยืน

SEAFOOD TASK FORCE 

บริษัทร่วมก่อตั้ง “คณะท�างานร่วมในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล 
(Seafood Task Force)” ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อขับเคลื่อน
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดล้อมในอตุสาหกรรม
อาหารทะเลไทยผ่านห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบ โปร่งใส 
และตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมุ่งขจัดปัญหาแรงงาน
บังคับ การค้ามนุษย์ และการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing: IUU)

GLOBAL DIALOGUE 
ON SEAFOOD TRACEABILITY

เป็นเวทีอภิปรายในระดับสากล เพื่อก�าหนดกรอบการ
ด�าเนินงานส�าหรับการตรวจสอบย้อนกลับผ่านการแลก
เปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างภาคส่วนต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อปุทาน
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยให้ความส�าคัญกับการ
ตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อปุทาน ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับทีส่ามารถแลกเปล่ียนข้อมูลได้ (Interoperable 
Traceability Systems) และการสร้างความไว้ใจภายใน
อุตสาหกรรม 

การร่วมลงนามและมีส่วนร่วมในเวทอีภิปรายดังกล่าว ช่วย
ให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการตรวจสอบย้อนกลับ
ของอาหารทะเลได้อย่างยั่งยืนและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย
โดยมุ่งขจัดปัญหาแรงงาน
บังคับ การค้ามนุษย์ และ
การท�าประมงผิดกฎหมาย

FOOD REFORM FOR 
SUSTAINABILITY AND HEALTH

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยซีพีเอฟ ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 35 
บริษัทชั้นน�าระดับโลก ด�าเนิน “โครงการปฏิรูประบบการ
ผลิตอาหารที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดี (Food Reform for 
Sustainability and Health: FReSH)” โดยมีสภาธรุกจิ
โลกเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (World Business Council 
for Sustainable Development: WBCSD) และมูลนิธิ
อที (EAT Foundation) เป็นแกนน�าส�าคัญ เพื่อร่วมสร้าง
สังคมการผลิตและการบริโภคอาหารทีมี่คุณค่าทางโภชนาการ
อย่างยั่งยืน 

FReSH แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 5 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ 
สุขภาพและโภชนาการ (Health and Sustainable Diet) 
การผลิตทีย่ัง่ยนื (Food Production) การบริโภคทีย่ัง่ยนื 
(Food Consumption) การสูญเสียอาหารและอาหารที่
ถูกทิ้ง (Food Loss and Waste) ตลอดจนการตดิตามผล
และรายงานผลการด�าเนินโครงการ (Performance 
Measurement and Reporting)

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 29รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256028



ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 31รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256030



บริษัทเชื่อม่ันว่าการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะน�าพาให้องค์กรประสบ
ความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังน�ามาซึ่งความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและ
ความไว้วางใจจากสังคม ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของบรรษัทภิบาลท่ีดี 
ด้วยหลักความเป็นธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ความมีส่วนร่วม 
ความรับผิดชอบ ตลอดจนความคุ้มค่า ซึ่งได้ก�าหนดไว้ชัดเจนในค่านิยมพ้ืนฐาน 
6 ประการ (CPF Way) และจริยธรรมส�าหรับพนักงาน (Code of Conduct) โดย 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง1

การรบัฟังผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย เป็นหัวใจส�าคัญ
ของการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซ่ึงบริษัทยนิดีรบัฟังเสียงจาก
ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่หลากหลาย และน�าความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่าน้ันไปวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึง
ความคาดหวังและความต้องการ ก่อนทีจ่ะตอบสนองด้วย
แนวทางที่สามารถบริหารจัดการประเด็นที่มีความส�าคัญ
ทั้งต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม2

การก�ากับดูแลด้านความยัง่ยนื

จากความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสู่ความยัง่ยนื คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันา
อย่างยั่งยืน ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่านและ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน เพื่อร่วมกันท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านความ
ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดย

“ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ผู้บริหาร
จ�านวน 69 ท่าน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร
ส�าหรบัผู้บริหาร ประกอบด้วย Director Certification 
Program (DCP), Risk Management Program 
for Corporate Leaders (RCL), and Corporate 
Governance for Executives (CGE) ณ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
of Directors: IOD)”

การต่อต้านทจุริตคอร์รปัชัน่

บริษัทต่อต้านการทจุริตทกุรปูแบบตามทีไ่ด้ประกาศอย่าง
ชัดเจนในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ซ่ึงได้รับการแปล
เป็นภาษาท้องถ่ินรวมแล้ว 10 ภาษา และในปี 2560 บริษัท
เป็นหน่ึงใน 264 บริษัททีไ่ด้เข้าเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) ซ่ึงถือเป็นการสะท้อนจุดยนืทีแ่น่วแน่
ของบริษัทในการที่จะน�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไป
ปฏิบัติให้เกิดผลจริงทั่วทั้งองค์กร

เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานของบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจึงมุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้
ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติให้แก่พนักงาน
และคนงานทกุกลุ่มผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น การฝึก
อบรม การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน จดหมายข่าว
อเิล็กทรอนิกส์ (e-newsletters) แอปพลิเคชัน่บนมือถือ 
CPF Connect และส่ือประชาสัมพนัธ์ภายในต่างๆ โดยใน
ปี 2560 บริษัทจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การต่อต้านทจุริต-
CPF Way-จริยธรรมส�าหรบัพนักงาน” ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) รวม 84 รุน่ ซ่ึงมีพนักงานเข้าร่วมการฝึก
อบรมรวมแล้วร้อยละ 87 ของพนักงานทัง้หมด ทัง้น้ี บริษัท
มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนผ่านการฝึก
อบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในปี 2561 โดยพนักงานใหม่
ทกุคนได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

ขณะเดียวกัน บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือ
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
พนักงานทีป่ฏิเสธการกระท�าทีเ่ข้าข่ายคอร์รปัชัน่ หรือแจ้ง
เรื่องคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับริษัท ซ่ึงในปี 2560 บริษัท
ได้รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
และการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ ถึงคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและส�านักตรวจสอบภายในทัง้ส้ิน 44 เรื่อง ทัง้น้ี 
จากการตรวจสอบข้อเทจ็จริงแล้วพบว่า เป็นการไม่ปฏิบตังิาน
ตามระเบียบปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง 
จ�านวน 9 เรื่อง ซ่ึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนมิได้มีนัยส�าคัญ 
อนัส่งผลกระทบต่อบริษัททัง้ทางด้านชือ่เสียงหรือการเงิน 
และบริษัทได้ลงโทษทางวินัยกบัผู้กระท�าผิดอย่างเหมาะสม
ตามระเบียบของบริษัทแล้ว

การก�ากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน

รายงานผลการด�าเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ี 
คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคมและการพฒันา
อย่างยัง่ยนืได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายธุรกิจ ท�าหน้าที่ก�าหนด 
เป้าหมายและขับเคล่ือนการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและทิศทางกลยุทธ์ CSR สู่ความยั่งยืนด้วย  

1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ที่รายงานประจ�าปี 2560 ของบริษัท
2 ศึกษารายละเอียดการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้ที่หน้า 112

การบริหารจัดการความเส่ียง 

ท่ามกลางบรบิททางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ 
การบริหารจัดการความเส่ียงและความต่อเน่ืองทางธรุกจิ 
เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้เป็นผลส�าเร็จ 
รวมถึงปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่
เกิดขึ้นใหม่ได้ในทุกสถานการณ์ 
 

บริษัทผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม 
ที่ตระหนักถึงความเสี่ยง 
ภายในองค์กร ด้วยการเปิดโอกาส
ให้ผู้บริหารและพนักงาน 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่สอดคล้องตาม
บทบาทและหน้าที่ รวมถึงจัด
ฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างสม่�าเสมอ 

บริษัทบริหารจัดการความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรตามแนวทาง 
COSO โดยมีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบทีอ่าจ
เกิดข้ึนต่อบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยาวเป็นประจ�า
ทกุปี พร้อมก�าหนดแนวทางและมาตรการจัดการความเส่ียง 
ควบคู่ไปกับการส่ือสารและสร้างความตระหนักรู้ให้แก ่
ผู้บริหารและพนักงานทกุคน โดยมีคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร 
ท�าหน้าทีพ่ิจารณาปัจจัยเส่ียงและแนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียงต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนก�าหนดให้ทุก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของความเส่ียง (Risk 
Owner) มีหน้าทีก่�ากบัดูแลและบริหารความเส่ียงทีอ่ยูใ่น
ความรับผิดชอบของตน3

3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสีย่งและปัจจัยเสี่ยงของบริษัท ได้ที่รายงานประจ�าปี 2560 ของบริษทั

ทุกค�ำมีควำมหมำย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 33รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256032



การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารด้านสิทธิมนุษยชน 
โดยด�าเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท4 
ซ่ึงสอดคล้องกบัหลักสากล และเริ่มกระบวนการตรวจประเมิน
สถานะด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence 
Process) ตัง้แต่ปี 2559 ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์
และประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการ
ความเส่ียง การตดิตามและรายงานผลการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงครอบคลุมทกุสายธรุกจิในกจิการประเทศไทย 

ส�าหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ (Salient 
Human Rights Issues) ส�าหรับบริษัท ประกอบด้วย 

• แรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทาน
• แรงงานต่างด้าวในห่วงโซ่อุปทาน และ
• สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ

พนักงานและผู้รับเหมาในสถานประกอบการ

เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมุ่งม่ันบริหารจัดการประเด็นส�าคัญ
ข้างต้นอย่างต่อเน่ือง ในปี 2560 นอกเหนือไปจากการ
ประกาศแถลงการณ์เรื่องการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ 
(Statement on Slavery and Human Trafficking) 
บริษัทยังคงส่งเสริมการยุติปัญหาแรงงานบังคับและการ
ปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมต่อแรงงานต่างด้าวในห่วงโซ่อปุทาน 
ผ่านการถ่ายทอดนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนว
ปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ ฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุน
ให้คู่ค้าธุรกิจหลักตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืน 
ด�าเนินการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักด้านความยั่งยืน 
รวมถึงจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่มา
ทีร่บัผิดชอบ5 ขณะเดียวกนั บริษัทยงัด�าเนินนโยบายการ
ดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท�างานตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ด้วย
ความรับผิดชอบและใส่ใจเพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมา
ทุกคนสามารถท�างานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ระหว่างการท�างาน6

การปฏิบตัติามข้อบงัคับและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

บริษัทยึดมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ประเทศที่
เข้าไปด�าเนินกจิการ และมุ่งม่ันพฒันาการด�าเนินงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลโดยสมัครใจ (International Voluntary 
Standard) ซึ่งสูงกว่าข้อก�าหนดที่บังคับใช้ในระดับประเทศ 

การเคารพสิทธิมนุษยชนที่ซีพีเอฟ 
สอดคล้องกับ

 ข้อก�าหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO)

 ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ  
(UN Global Compact)

 แนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจ 
และสิทธิมนุษยชน

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

การใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์เป็นประเด็นที ่
ทั่วโลกให้ความส�าคัญและคาดหวังความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดข้ึน ในฐานะบริษัทที่
ด�าเนินธุรกิจครบวงจรครอบคลุมในหลายภูมิภาค
ทั่วโลก จึงตระหนักอย่างยิ่งถึงบทบาทการมีส่วนร่วม
ในการบรรเทา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
ในปี 2560 บริษัทได้ประกาศถ้อยแถลงการณ์เรื่อง
แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ (Statement on Slavery 
and Human Trafficking)7 เพื่อตอกย�า้จุดยนืของ
บริษัทในการประณามการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์
ในทกุรปูแบบ โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้อง
ตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากล 
อาทิ พระราชบัญญัติทาสสมัยใหม่ พ.ศ. 2558 แห่ง
สหราชอาณาจักร (The UK Modern Slavery Act 
2015) และนโยบายต่างๆ ของบริษัท 

4 ศึกษารายละเอียดนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท ได้ที่ https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy
5 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานได้ที่หน้า 64
6 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคลากร และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้ที่หน้า 36
7 ศึกษารายละเอียดของถ้อยแถลงการณ์เรื่องแรงงานทาสและการค้ามนุษย์สามารถศึกษาได้ที่  

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

ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิ่งแวดล้อม

• CPF Safety Health Environment and Energy 
Standard (CPF SHE&En Standard): มาตรฐานและ
กระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และพลังงานซีพีเอฟ

• OHSAS18001: ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย

• ISO 14001: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ISO 50001: ระบบการจัดการพลังงาน
• AEMAS : มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐาน

สังคมเศรษฐกิจอาเซียน
• Code of Conduct (CoC ): ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม

ส�าหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน
• ISO 14040, ISO 14044 และ ISO 14046 : การประเมิน

ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและการใช้น�้าตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์

ด้านความยัง่ยนื

• IFFO Responsible Sourcing (IFFO RS)
• GMP+ Feed Certification Scheme
• Best Aquaculture Practices (BAP)

ด้านแรงงาน

• มรท. 8001-2553 : มาตรฐานแรงงานไทย
• Good Labor Practices (GLP) : แนวปฏิบัติ 

ด้านแรงงานที่ดี

ด้านสวสัดิภาพสตัว์

• สวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป
• Genesis Standards สหราชอาณาจักร
• Agricultural Labeling Ordinance (ALO)  

สวิตเซอร์แลนด์

ด้านคุณภาพ

• ISO 9001: ระบบบริหารงานคุณภาพ
• ISO 29990: มาตรฐานการให้บริการด้านการเรียนรู้

ส�าหรับการฝึกอบรมและการให้การศึกษาแบบไม่เป็น
ทางการ (นอกระบบ)

• ISO/IEC 17025 : มาตรฐานข้อก�าหนดทั่วไปส�าหรับ
ความสามารถของห้องปฏิบตักิารทดสอบและสอบเทยีบ

• Good Manufacturing Practices (GMP): หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

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

• Good Agricultural Practices (GAP) : การจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช

• Global Good Agricultural Practices (Global G.A.P.) 
: มาตรฐานภาคเอกชนส�าหรบัการผลิตสินค้าเกษตรของ
กลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรป

• British Retail Consortium (BRC) : ระบบคุณภาพ
ส�าหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร

• International Food Standard (IFS) : มาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศเพื่อให้การผลิตอาหารปลอดภัย

• QS Quality Scheme for Food (QS) : ระบบคุณภาพ
ส�าหรบัอาหารสดทีค่รอบคลุมทกุข้ันตอนในกระบวนการ
ผลิตของประเทศเยอรมนี

• CPF Food Standard : มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ
• CEN TS 16555 : มาตรฐานการบริหารจัดการนวตักรรม

มาตรฐานสากลที่บริษัทน�ามาประยุกต์ใช้ และ/หรือได้รับการรับรองมีดังนี้

ทุกค�ำมีควำมหมำย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 35รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 256034



การพัฒนาและดูแลบุคลากร

ความท้าทาย

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว และ
สภาวะการแข่งขันทางธรุกจิทีร่นุแรงข้ึนตามสภาพแวดล้อม
ที่เปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้องค์กรต้องสามารถปรับตัวได้
ในทกุสถานการณ์ โดยนอกจากการมีบคุลากรทีมี่ศกัยภาพ 
พร้อมเรียนรู้และคิดค้นส่ิงใหม่อยู่ตลอดเวลา ตลอดจน
ยอมรบัการเปล่ียนแปลงและสามารถบริหารการเปล่ียนแปลง
น้ันให้เกิดประโยชน์แล้วน้ัน องค์กรยังจ�าเป็นต้องมีความ
สามารถในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างที่
ปรับเปล่ียนหรือสถานการณ์ทางธรุกจิทีเ่ปล่ียนแปลงไปได้
อย่างทันท่วงที รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ภายใน

แนวทางการบริหารจัดการ

เพื่อให้สามารถสร้างและรกัษา “คนเก่ง คนดี” บริษัทจึงมุ่งเน้น
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถ เสริมสร้าง
โอกาสทีเ่อือ้ต่อการเรียนรูต้ลอดชวีิต ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ และสร้างความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้บรรยากาศการท�างานที่เคารพและยอมรับในความ

บุคลากรถือเป็นรากฐานและหัวใจส�าคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
การเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง
องค์กรแหง่การเรยีนรูท้ีบุ่คลากรสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองและเรยีนรูร้ว่มกันได้อยา่ง
ต่อเนื่อง ด้วยสภาพแวดลอ้มที่เอื้อและกระตุ้นตอ่การสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  ไดอ้ย่างอสิระ เพือ่
กา้วไปสู่ “องคก์รแห่งผูน้�าและมอือาชีพ” และเป็น “บา้นแห่งความสุข” ของพนกังานทกุคน

องค์กร เพื่อความต่อเน่ืองของการด�าเนินธุรกิจและการ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากน้ี การบริหารจัดการความแตกต่างของบุคลากร
ในแต่ละช่วงวัยให้สามารถท�างานร่วมกันอย่างราบรื่น และ
การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรยังคงเป็น
ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซ่ึง
องค์กรจ�าเป็นต้องบริหารความคาดหวังและสนองตอบ
ความต้องการของบุคลากรอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
ทันสมัยด้วย

ให�โอกาสในการทำงาน
และส�งเสริมศักยภาพของบุคลากร
อย�างเท�าเทียมและเป�นธรรม

เสริมสร�างโอกาส
ในการแบ�งป�นแนวคิด
และความคิดเห็น พร�อมบริหาร
การสื่อสารและความสัมพันธ�
อย�างต�อเนื่องเพื่อความสุข
ในการทำงานและความผูกพัน
ต�อองค�กร

EQUALITY AND
EMPLOYMENT

TALENT MANAGEMENT
AND SUCCESSION
PLANNING

TRAINING
AND CAREER

DEVELOPMENT

PROMOTING INNOVATION
CULTURE

KEEPING SAFE
AND HEALTHY

และความคิดเห็น พร�อมบริหาร

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และความก�าวหน�าในอาชีพ

โดยมุ�งส�งเสริมภาวะผู�นำ ทักษะ
การบริหารจัดการ และความสามารถ

ที่จำเป�นตามโมเดลการพัฒนาบุคลากร
ของซีพีเอฟ และผ�านศูนย�การเรียนรู�ที่ได�ออกแบบ

ให�กระบวนการเรียนรู�เอื้อต�อการพัฒนาอย�างสร�างสรรค�

TALENT MANAGEMENTTALENT MANAGEMENT
AND SUCCESSION

เตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน
ตำแหน�งงานที่มีความสำคัญ
และรองรับการขยายธุรกิจ
โดยสนับสนุนความก�าวหน�าในอาชีพและ
เสริมสร�างทักษะที่เหมาะสมแก�บุคลากร
ที่มีผลงานและศักยภาพโดดเด�น (Talent)
สู�การสร�างให�เป�นผู�สืบทอด
ตำแหน�งงาน 

ส�งเสริมบรรยากาศการทำงาน
ที่กระตุ�นการคิด การทดลองทำ

และการเรียนรู� ควบคู�ไปกับ
การปลูกฝ�งค�านิยมองค�กร
“สร�างสรรค�สิ�งใหม�” เพื่อ

การปรับปรุง การสร�างสิ�งใหม� และ
การคิดค�นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

สร�างความตระหนักรู�แก�บุคลากร
และผู�เกี่ยวข�อง ตลอดจนประเมิน
ความเสี่ยง ทบทวนการดำเนินงาน

และพัฒนาการบริหารจัดการ
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ�งแวดล�อมให�สอดคล�องตามกฎระเบียบ
และมาตรฐานสากลอย�างสม่ำเสมอ

และส�งเสริมศักยภาพของบุคลากรและส�งเสริมศักยภาพของบุคลากร
อย�างเท�าเทียมและเป�นธรรม
และส�งเสริมศักยภาพของบุคลากร
อย�างเท�าเทียมและเป�นธรรม
และส�งเสริมศักยภาพของบุคลากร

EQUALITY AND
EMPLOYMENT

โดยมุ�งส�งเสริมภาวะผู�นำ ทักษะ
การบริหารจัดการ และความสามารถการบริหารจัดการ และความสามารถ

ที่จำเป�นตามโมเดลการพัฒนาบุคลากรที่จำเป�นตามโมเดลการพัฒนาบุคลากร
ของซีพีเอฟ และผ�านศูนย�การเรียนรู�ที่ได�ออกแบบ

ที่จำเป�นตามโมเดลการพัฒนาบุคลากร
ของซีพีเอฟ และผ�านศูนย�การเรียนรู�ที่ได�ออกแบบ

ที่จำเป�นตามโมเดลการพัฒนาบุคลากร

ให�กระบวนการเรียนรู�เอื้อต�อการพัฒนาอย�างสร�างสรรค�
ของซีพีเอฟ และผ�านศูนย�การเรียนรู�ที่ได�ออกแบบ

ให�กระบวนการเรียนรู�เอื้อต�อการพัฒนาอย�างสร�างสรรค�
ของซีพีเอฟ และผ�านศูนย�การเรียนรู�ที่ได�ออกแบบ

และความคิดเห็น พร�อมบริหารและความคิดเห็น พร�อมบริหาร

CONNECTING
PEOPLE

แตกต่าง เพื่อความสุขในการท�างานของพนักงานทุกคน
และศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในระดับสากล ภายใต้
วิสัยทศัน์ “สร้างคน เสริมธรุกจิ” (People Excel-Business 
Exceeds)

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 37รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256036



ผลการด�าเนินงาน 

ส่งเสริมความเท่าเทยีมและศักยภาพความเข้มแข็ง

บริษัทตระหนักดีว่าบุคคลทุกคนต่างมีคุณค่าและศักด์ิศรีในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน 
จึงให้ความส�าคัญต่อการดูแลและปฏิบตัต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของการ
เคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน 
การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การเล่ือนต�าแหน่ง การจัดการสวัสดิการและความปลอดภัย 
เป็นต้น ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการให้คุณค่าของความแตกต่าง  เพื่อ
สร้างคุณค่าแก่ตัวพนกังานและสร้างแรงบันดาลใจต่อการท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ในปี 2560 บริษัทมีพนักงานในประเทศไทยทัง้หมด 69,690 คน โดยมีสัดส่วนพนักงาน
ชายและหญิงอยู่ที่ 49 ต่อ 51 

ขณะเดียวกนั บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทกุคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชกิ
ในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (สปก.) ซ่ึงเป็นกลไกสนับสนุน
ให้พนักงานได้รับสิทธิในการต่อรองกับบริษัทในด้านสวัสดิการ สภาพการท�างาน 
การร้องเรยีน และการควบคุมการด�าเนินงานด้านแรงงานที่ไม่เหมาะสม  ซ่ึงปัจจุบันมี
สมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการเป็นตัวแทนเสียงของพนักงานถึงร้อยละ 72.3  

นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเชื่อ
ว่าคนพิการทุกคนมีศักยภาพ โดยสังคมมีส่วนส�าคัญในการเคารพคุณค่าของความ
แตกต่าง และผลักดันให้คนพิการได้มีโอกาสน�าศักยภาพทีมี่อยูใ่นตวัเองมาใช้สร้างสรรค์
ความสุขและความส�าเร็จให้กับตัวเอง ตลอดจนประโยชน์ให้กับผู้อื่น 

ในปี 2560 บริษัทได้จ้างงานคนพิการและสร้างโอกาสในอาชีพรวม 744 คน ซึ่งสูงกว่า
กฎหมายการจ้างงานคนพกิารในสถานประกอบการทีก่�าหนดให้อตัราส่วนคนพิการ 1 คน
ต่อพนักงาน 100 คน โดยบริษัทส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของคนพิการ
ผ่าน 2 รปูแบบหลัก ได้แก่ การจ้างคนพิการเป็นลูกจ้างในบริษัทหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ 
และการจัดให้สัมปทานจ�าหน่ายสินค้าบริการ

พฒันาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชพี

บริษัทตระหนักดีว่า “เส้นทางความก้าวหน้าในอาชพี” คือ
ส่วนส�าคัญในช่วงชีวิตการท�างานของพนักงาน จึงให้
ความส�าคัญกบัการพฒันาความสามารถทกัษะอาชพีและ
ความเป็นมืออาชพีอย่างต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีบริษัท ซีพีเอฟ 
เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ�ากดั (CPF Training Center: CPFTC) 
ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับและ
ทกุสายวิชาชพีให้ “เก่งงาน เก่งคน เก่งธรุกจิ” ไปพร้อมกนั 

ในปี 2560 บริษัทมีหลักสูตรการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตการท�างานรวม 4,613 หลักสูตร และมีชั่วโมง
ฝึกอบรมเฉล่ียของพนักงานทัง้หมด 69,690 คน อยูท่ี ่9.45 ชัว่โมงต่อคนต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการฝึกอบรมระหว่างพนักงาน
ชายและหญิงอยู่ที่ 12 และ 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

“CPFTC ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการใหค้�าปรึกษา
ด้านการออกแบบและพัฒนาการเรยีนรู ้การบรกิารดา้นการฝึก
อบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ISO 
9001:2015 เป็นรายแรกของประเทศไทย พร้อมท้ังมาตรฐาน
การบริการด้านการฝึกอบรม หรือ ISO 29990:2010 ภายใต้
การบริการด้านฝึกอบรมและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างต่อเนื่อง”

พนักงานหญิง

51%

จำนวน
พนักงานทั้งหมด*

พนักงานชาย

คน

69,690

49%

จ�างทำงานใน
สถานประกอบการ

• งานด�านบัญชี
• งานด�านวางแผน เช�น
 Demand Planning
• งานสุขศาสตร�ในโรงงาน
 หน�วยงานคลัง เช�น
 คลังอาหารสำเร็จรูป

• งานเกษตร เช�น
 ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว� 
• งานทำความสะอาด
• งานช�าง เช�น งานประปา
 งานไม� งานปูน และ
 งานซ�อม เป�นต�น

จ�างทำงานเพื่อชุมชนหรือ
องค�กรสาธารณประโยชน�

จัดจำหน�ายสินค�า
ภายในบริษัท เช�น อาหาร

ขนม และเครื่องดื่ม เป�นต�น

การจ�างคนพิการเป�นลูกจ�าง การจัดให�สัมปทาน

• งานช�าง เช�น งานประปา

ขนม และเครื่องดื่ม เป�นต�นขนม และเครื่องดื่ม เป�นต�น

เสริมพลังคนพิการ… สร�างโอกาสและความเสมอภาค

ในป� 2560
บริษัทจ�างงานคนพิการ

744คน 26% 46% 28%

SUCCESS
PROFILE

CORPORATE
INFORMATION

CAREER
INTEREST

CPF CAREER
DEVELOPMENT MODEL

IDENTIFY
BY

INDIVIDUAL

GENERALIST
AND

SPECIALIST

CAREER
ACTIVITIES

• Career
 Counseling
• Career Planning
• Career
 Information
 System

CAREER MANAGEMENT
MOBILIZE AND UTILIZE

• Recruitment
• Promote
• Transfer
• Job Rotation
• Mentoring
• Coaching

LEADERSHIP AND
MANAGERIAL SKILLS

TRAINING AND
DEVELOPMENT (IDP)

SUCCESSION PLAN

CAREER PATH

KNOW HOW TO EXECUTE

ชายและหญิงอยู่ที่ 12 และ 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

พนักงานหญิง
เฉลี่ยอยู�ที่

ชั่วโมงต�อคนต�อป�

7
พนักงานชาย
เฉลี่ยอยู�ที่

ชั่วโมงต�อคนต�อป�

12
ชั่วโมงต�อคนต�อป�

9.45
ฝ�กอบรม
เฉลี่ยอยู�ที่

84%
จำนวนช่ัวโมงฝ�กอบรม
เฉล่ียของพนักงานท้ังหมด

หมายเหตุ: จ�านวนพนักงานทั้งหมดไม่รวมผู้รับเหมาที่อยู่ในก�ากับดูแลบริษัท (Full Time Equivelent) ส�าหรับรายละเอียดจ�านวนแรงงาน
ทั้งหมดแสดงไว้ที่หน้า 114

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 39รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256038



TALENT
MANAGEMENT FRAMEWORK

ในป� 2560
มี Talent ที่ผ�าน

กรอบการบริหารจัดการนี้

บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหน�งงาน
ได�ครบทุกตำแหน�งสำคัญแล�ว

SUCCESSION
MANAGEMENT FRAMEWORK

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

กระบวนการกลั่นกรอง
โดยใช� Manager
Assessment Tool

การทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน
ความปรารถนาในอาชีพ
แผนการโยกย�ายและ
เล่ือนตำแหน�ง รวมถึง
แผนการพัฒนารายบุคคล

กระบวนการให�คำปรึกษา
โดยหัวหน�าหน�วยธุรกิจและ
สำนักทรัพยากรบุคคล

การสมัครเข�าในตำแหน�งที่ว�างโครงการพัฒนา

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

ระบุตำแหน�งสำคัญ
และบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
โดดเด�น (Talent)

พัฒนาตามแผน
และติดตามผล

CEO
-1

CEO
-2

พิจารณา
และรับรอง

กำหนดแผน
พัฒนารายบุคคล

ประเมินความพร�อม
และศักยภาพ

94คน

CEO
-1

CEO
-2

CEO
-1

CEO
-2

จำนวนตำแหน�ง
สำคัญ

จำนวนตำแหน�ง
สำคัญ

18
ตำแหน�ง

65
ตำแหน�ง

Chairman Vision Cascade
ใครสามารถร�วม: ผู�บริหารระดับสูง

7 อุปนิสัยของผู�มีประสิทธิผลสูง® (The 7 Habits of Highly Effective Leaders®)

Lean Six Sigma
ใครสามารถร�วม: ผู�บริหาร

286คน

1,077คน

ส�วนหนึ่งของความมุ�งมั่นในการพัฒนาศักยภาพพนักงานส�วนหนึ่งของความมุ�งมั่นในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

จำนวนที่ผ�าน
การฝ�กอบรม
ในป� 2560

จำนวนที่ผ�าน
การฝ�กอบรม
ทั้งหมด

ในป� 2560 สามารถลดต�นทุนได� 909 ล�านบาท
ในป� 2560 สามารถเพิ�มรายได� 542 ล�านบาท

ในป� 2560 สามารถ
ลดต�นทุนได� 

จำนวนที่ผ�าน
การฝ�กอบรม
ในป� 2560

จำนวนที่ผ�าน
การฝ�กอบรม

ทั้งหมด

341คน
จำนวนที่ผ�าน
การฝ�กอบรม
ในป� 2560

1,602 คน
จำนวนที่ผ�าน
การฝ�กอบรม

ทั้งหมด

56คน

667คน

53.3
ล�านบาท

คน

909 ล�านบาท
542 ล�านบาท

ใครสามารถเข�าร�วม: พนักงานทุกระดับ

ความก�าวหน�าในการดำเนินงานป� 2560
195 โครงการ…เพื่อร�วมพัฒนาผู�นำ
เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน

กิจกรรมนอกเวลา
8 โครงการ

42% 63%

90%

30% 25%

40%

แผนการดำเนินโครงการทั้งหมดคาดว�าจะแล�วเสร็จภายในป� 2561

เกษตรกรรม
31 โครงการ

วิชาชีพธุรกิจ
15 โครงการ

การใช�อุปกรณ�และสื่อ ICT
51 โครงการ

อบรมครู
8 โครงการ

หลักสูตร
82 โครงการ

ร่วมพัฒนา “CONNEXT ED” 
ผู้น�าทางการศึกษาที่ยั่งยืน

ไม่เพียงพัฒนาความเป็นผู้น�าภายในองค์กร หากบริษัท
ยงัให้ความส�าคัญกบัการพฒันาบคุลากรทีเ่ป็นก�าลังส�าคัญ
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
ผ่านการมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการพฒันาผู้น�าเพื่อการศึกษา
ทีย่ัง่ยนื (CONNEXT ED) ซ่ึงอยูภ่ายใต้โครงการสานพลัง
ประชารฐั ด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นผู้น�า
สู่การพัฒนาทักษะในครูและองค์ความรู้ในเด็ก ตลอดจน
การสร้างอาชพีตามความถนัดและการมีส่วนร่วมของชมุชน 

โครงการ CONNEXT ED ยังเป็นการน�าศักยภาพของคน
รุน่ใหม่ในบริษัทเอกชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครผู้น�า (School 
Partner: SP) เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศด้วย 
โดยบริษัทมีอาสาสมัครผู้น�าทีผ่่านการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร
เพื่อให้มีความพร้อมในการด�าเนินโครงการจ�านวน 65 คน และ
มีโรงเรียนในความรบัผิดชอบทัง้หมด 195 แห่ง ครอบคลุม 
3 จังหวดั คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวดับรุีรมัย์ และจังหวดั
ชัยภูมิ

บริหาร Talent และการสืบทอดต�าแหน่ง

เพื่อรกัษาและจูงใจให้บคุลากรทีมี่ผลงานและศักยภาพ
โดดเด่นอยู่กับองค์กร ตลอดจนรองรับการเติบโต
และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคต บริษัทจึง
ได้ก�าหนดกรอบการบริหารบุคลากรที่มีผลงานและ
ศักยภาพโดดเด่น (Talent Management Framework) 
และกรอบการบริหารการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession 
Management Framework) ไว้อย่างชัดเจน โดย
ได้จัดกลุ่มและพัฒนา Talent รวมถึงจัดท�าแผน
สืบทอดต�าแหน่งงานได้ครบทกุต�าแหน่งงานส�าคัญ 
เพื่อทดแทนต�าแหน่งที่อาจจะว่างลงในอนาคตไว้
เรียบร้อยแล้ว  

"เมื่อบริษัทสามารถระบุผู้สืบทอดต�าแหน่ง
งานส�าคัญได้แล้ว บรษิทัจะร่วมก�าหนดแผนพฒันา
รายบุคคล พร้อมติดตามผลการด�าเนินงานของ
ผู้สืบทอดต�าแหน่งอย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ"

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 41รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256040



ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

นวัตกรรมมีบทบาทส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ
และเป็นกุญแจส�าคัญที่น�าธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน บริษัทจึง
มุ่งสร้างบรรยากาศและโอกาสในการท�างานที่สนับสนุนให้

ส่ือสารเชือ่มสัมพนัธ์พนักงาน 

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการส่ือสารและความ
สัมพนัธ์อนัดีว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างความสุขในการท�างาน 
อกีทัง้สนับสนุนให้พนักงานพ�ดถึงองค์กรในเชงิบวก (Say) 
ตั้งใจท�างานและอยู่กับองค์กรนานข้ึน (Stay) ตลอดจน
มุ่งม่ันสร้างผลงานอย่างต่อเน่ือง (Strive) จึงได้ออกแบบ

จำนวนรวมผลงาน

ระดับ i1 การปรับปรุง

ระดับ i2 การสร�างสิ�งใหม�

ระดับ i3 นวัตกรรม

25
60

3,150
118

261

จำนวนรวมผลงาน

2,771

25
59

3,1503,1503,150

3,561
51

393

3,1503,1503,150
118

261261

3,117
25

58

3,561

261261
2,771

3,5613,5613,561

3,1173,117

4,248
63

1,363

51
393393393393

2,822

25
57

3,1173,117

63

2,8222,822

3,323
68

1,193

1,363

68
1,1931,193

2,062
ระดับ i2 การสร�างสิ�งใหม�

จำนวนรวมผลงานจำนวนรวมผลงาน

25
60 118

25
60

25
59 51

25
58

25
58 63

25
58

25
57

25
57 68

ระดับ i1 การปรับปรุง

ระดับ i2 การสร�างสิ�งใหม�

ระดับ i3 นวัตกรรม

จำนวนรวมผลงาน

25
60

25
60

25
59

25
59

25
58

25
58

25
58

25
58

25
58

25
57

25
57

25
57

25
57

ภายใน/ เครือข�ายภายนอก

ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อลดป�ญ
หา ลดการใช�ทรัพยากร

ใช
�นวั

ตก
รร
ม 

(ที่
สร

�าง
หรือ

จัดห
ามา)

ใน
สภ

าว
ะที่

ดีส
ม่ำ

เสม
อ

สร�างสิ�งประดิษฐ�หรือวิธีการใหม�ด�วยองค
�ความ

รู�

ส�งเสริม
เรียนรู�

นวัตกรรม

การ
ปรับปรุง

การ
สร�างใหม�

นวัตกรรม

i1 i2

i3

จำนวนรวมผลงาน

เป�าหมาย

ภายในป� 2563

การพัฒนานวัตกรตามแนวทาง TRIZ การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลการดำเนินงาน
ณ ป� 2560 รวม

1,000
คน

เป�าหมาย

610
คน

500
ผลงาน

มากที่สุดในอาเซียน

ผลการดำเนินงาน
ณ ป� 2560 รวม

150
ผลงาน

ภายในป� 2563

TRIZ

อาหารสุนัข Jerhigh (เจอร�ไฮ) อาหารสุกรรักษ�สิ�งแวดล�อม

ได�รับรางวัลผู�ประกอบธุรกิจส�งออกดีเด�น

ประจำป� 2560 สาขาสินค�านวัตกรรม
ที่อนุรักษ�สิ�งแวดล�อมยอดเยี่ยม

อาหารสุกรรักษ�สิ�งแวดล�อม ด�วยเทคนิคการประกอบ
สูตรอาหารสัตว�และการเลือกใช�กรดอะมิโนสังเคราะห�

(Synthetic Amino Acids) ซ่ึงผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology) ได�นำมาสู�การคิดค�นผลิตภัณฑ�

อาหารสุกรขุนท่ีไม�เพียงช�วยลดต�นทุนการผลิตอาหาร หากยัง
ลดปริมาณไนโตรเจนท่ีสุกรขุนขับทิ�งออกมาในรูปสิ�งขับถ�าย

(N-excretion) ได�ถึงร�อยละ 20-30 หรือลดการปลดปล�อย
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียได�ราว 24,000 ตัน/ป� 
ซ่ึงเทียบเท�ากับการปลูกป�าประมาณ 100,000 ไร�/ป�

PRIME MINISTER’S
EXPORT AWARD

BEST GREEN
INNOVATION AWARD

• CEO Town Hall
• CPF Intranet
• e-mail
• e-Newsletter
• บอร�ดประชาสัมพันธ�และป�ายประกาศ

• CEO Corner 
• คณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ 
• คณะกรรมการด�านความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม
• ศูนย� Labour Voices by LPN

• CPF Connect Mobile Application
• โครงการ/ กิจกรรมสร�างสรรค�
 ความสุขภายในองค�กรและ
 ประโยชน�ต�อสังคม

INTERNAL CONNECT
EMPLOYEE

ENGAGEMENT

EMPLOYEE
VOICE

EMPLOYEE
CONNECT

ENGAGEMENT

และพัฒนาให้การส่ือสารและโครงการความคิดริเริ่มต่างๆ 
สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และ
เชื่อมโยงพนักงานให้สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ได้ตลอดเวลา 

พนักงานได้คิดสร้างสรรค์และกล้าริเริ่มส่ิงใหม่ๆ โดยในปี 
2560 พนักงานได้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทัง้ด้านผลิตภัณฑ์ 
บริการ และกระบวนการ รวมทั้งสิ้น 3,150 ผลงาน 

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 43รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256042



คณะกรรมการด�าน
ความปลอดภัย
และสภาพแวดล�อม
ในการทำงาน

การมีส�วนร�วมของพนักงาน
ในคณะกรรมการด�าน SHE 

คิดเป�น 1.42% ของพนักงาน
และคนงานทั้งหมด

รวม 988 คน 69,690 คน

ผู�แทนลูกจ�าง ผู�แทนนายจ�างระดับ
บังคับบัญชา

ผู�แทนนายจ�างระดับ
บริหาร

เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพหรือเทคนิคข้ันสูง

381
คน

381
คน

100
คน

126
คน

(CPF SHE&En Management Committee) ซ่ึงประกอบด้วย
ตวัแทนผู้บรหิารระดับสูง ท�าหน้าทีก่�ากบัดูแลและบริหารงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน ขณะเดียวกนั หน่วยงานของ
บริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานสอดคล้องตามกฎหมาย 
เพื่อด�าเนินงานในด้านดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทก�าหนดตวัชีวั้ดผ่านข้อมูลสถิตกิารเกดิอบุตัเิหตทุีมี่
อัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน (Lost Time Injury 
Rate: LTIR) อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Lost Day 
Injury Rate: LDIR) และอัตราการบาดเจ็บทุกประเภท 
(Injury Rate: IR) อย่างต่อเน่ือง เพื่อใช้ในการติดตาม
ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย และน�ามาวิเคราะห์
ถึงประสทิธิภาพของกระบวนการด�าเนินงานในทุกขัน้ตอน

วัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใคร
อยากให้เกดิข้ึน บริษัทเสียใจอย่างสุดซ้ึงต่อการจากไปของ
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เข้ามาศึกษาดูงานกับทาง
บริษัท และพนักงานบริษัท รวมจ�านวน 5 ราย อนัเน่ืองมาจาก
อบุตัเิหตพุลัดตกลงบ่อพกัน�า้เสียในโรงงานแปรรปูเน้ือไก่-
เป็ดบางนา จากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน คณะกรรมการบริหาร
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 
มีมตใิห้ทบทวน และเพิ่มเตมิมาตรการการจัดการความเส่ียง
ซ่ึงครอบคลุมทั้งด้าน HARDWARE – SOFTWARE – 
PEOPLEWARE

HARDWARE

ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมกบัมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน หรือ LPN ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้ง 
“ศนูย์ Labour Voices by LPN” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ของบริษัททุกคน ทุกระดับ และทุกเชื้อชาติทั้งชาวไทยและ
ต่างชาตไิด้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นทัง้เชงิบวกและ
เชิงลบ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือ
ต่างๆ ผ่านองค์กรกลาง ซ่ึงถือเป็นอกีหน่ึงช่องทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสรมิคุณภาพชวีิตของพนักงาน

นอกจากน้ี ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ยงัมีการฝึกอบรม
ให้ความรูก้บัแรงงานในประเด็นสิทธิของแรงงาน ซ่ึงจะช่วยให้
บริษัทสามารถบริหารจัดการความเส่ียงด้านแรงงานได้อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม

ดูแลความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 

บริษัทให้ความส�าคัญเร่ืองความปลอดภัยทัง้ในส่วนบคุคล
และกระบวนการผลิตเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พนักงาน คนงาน 
รวมถึงคู่ค้าธุรกิจและผู้รับเหมาที่ด�าเนินงานร่วมกับบริษัท
ทั้งหมด สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเม่ือเลิกงาน 
โดยด�าเนินการบนพื้นฐานของกฎหมาย มาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล รวมถึงมาตรฐาน 
ข้อก�าหนด และนโยบายของบริษัท เพื่อป้องกนัความเส่ียง
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมจาก
การท�างาน

เพื่อผลักดันการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ บริษัท
ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานด�าเนินงานตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน (CPF 
SHE&En Standard) โดยมีคณะกรรมการบริหารด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 

จับมือ LPN ตั้งศูนย์ Labour Voices 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วย
ชีวิตเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม 

• ปรบัปรงุพื้นทีป่ฏิบตังิานและเครื่องจักรให้มีความปลอดภัย
ยิ่งขึ้น เช่น 
- จัดท�าราวกั้นช่องเปิด รวมถึงปิดกั้นและล๊อคช่องเปิด 

โดยผู้ที่สามารถเปิดได้ต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่น�าไปสู่อุบัติเหตุ

- ติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ภายนอกบ่อบ�าบัดเพื่อ
ลดความเส่ียงจากการทีต้่องเข้าไปซ่อมบ�ารงุเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในบ่อน�้าเสีย

- เปล่ียนเส้นทางการเข้าปฏิบตังิานเพื่อป้องกนัความเส่ียง
ต่อการตกลงไปพื้นที่ที่มีช่องเปิดหรือฝาปิด 

- ตดิตัง้โทรทศัน์วงจรปิด (Closed-circuit Television: 
CCTV) พร้อมทั้งก�าหนดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 
24 ชัว่โมง เพื่อเฝ้าระวงับคุคลทีไ่ม่เกีย่วข้องเข้าในพื้นที่
บ่อบ�าบัดน�้าเสีย

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเส่ียงโดยก�าหนด
ให้ทกุหน่วยงานทบทวนการประเมินความเส่ียงทีมี่อยูเ่ดิม
และยกระดับมาตรการควบคุมความเสี่ยง

• ยกระดับการบริหารจัดการความเส่ียงด้วยการก�าหนด
มาตรการด้านความปลอดภัยเชิงรุกส�าหรับผู้เยี่ยมชม 
ผู้ดูงาน และผู้ฝึกปฏิบัติงาน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

• จัดการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารเพิ่มเตมิให้กบัทมีตอบโต้
ภาวะฉกุเฉินของแต่ละหน่วยงาน เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการตอบสนองต่อเหตกุารณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจเกดิข้ึนจาก
ความเสี่ยงส�าคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงอันตรายในการ
เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจในวิธีการช่วยเหลือ
เบื้องต้นที่เหมาะสม

SOFTWARE

PEOPLEWARE

อากาศ และสารเคมีอนัตราย ตลอดจนการดูแลสุขภาพและ
อาชวีอนามัย และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนด 

ทั้งน้ี ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน CPF 
SHE&En Standard ซ่ึงได้พัฒนาต่อยอดจาก CPF SHE 
Management System เม่ือปี 2559 ครอบคลุมหน่วยงาน
ต่างๆ แล้วร้อยละ 56

บริษัทเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดข้ึน
ทั่วทั้งองค์กรด้วยการจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้แก่พนักงานทุกระดับและคนงาน โดยในปี 2560 
บริษัทจัดการฝึกอบรมจ�านวน 105 หลักสูตร ครอบคลุม
ในเรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง CPF SHE&En 
Standard แนวปฏิบัติส�าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลัก ได้แก่ ไฟฟ้าดูด อคัคีภัย การตกจากทีสู่ง พื้นทีอ่บั

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 45รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256044



อาหารม่ันคง

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 47รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256046



ความม่ันคงทางอาหารยงัคงเปน็ประเด็นความทา้ทายทีท่ั่วโลกก�าลังเผชญิและตา่งใหค้วาม
สนใจ โดยก�าหนดเป็นวาระในการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก ท้ังน้ี เพ่ือให้ประชากรโลก
ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของร่างกายและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง1 บริษัทในฐานะผู้น�าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารครบวงจรให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
มาอย่างต่อเน่ือง ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการ “ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร” เพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของผู้บริโภค
และผู้คนในสังคม

อาหารมั่นคง

ความท้าทาย

อตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรโลกอย่างรวดเร็วและคาดการณ์
ว่าจะสูงข้ึนถึง 9.7 พนัล้านคนภายในปี 25932 อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียงและมีโภชนาการ
ที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงรายงานขององค์การอนามัยโลก
เปิดเผยว่า การตายก่อนวยัอนัควรอนัเน่ืองมาจากกลุ่มโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรงั (Non-Communicable Diseases – NCDs) 
ยังคงเป็นหน่ึงในความท้าทายของการพัฒนาที่ส�าคัญ 
โดยในแต่ละปี NCDs ได้คร่าชวีิตผู้คนทัว่โลกทีมี่อายรุะหว่าง 
30-70 ปี มากถึง 15 ล้านคน และเป็นปัญหาทีก่�าลังทวีความ
รุนแรงข้ึน จากสถิติล่าสุดพบว่าการเสียชีวิตของประชากร
โลกจากกลุ่มโรค NCDs เพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 70 ของการ

เสียชวิีตของประชากรโลกทัง้หมด ขณะทีป่ระเทศไทย พบว่า
มีประชากรเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ราว 393,000 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตของประชากรไทย
ทั้งหมด3

นอกจากนี้ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกยังสะท้อน
ถึงการให้ความส�าคัญกบัอาหารทีป่ลอดภัย และสนใจตวัช่วย
ในการดูแลสุขภาพความงามมากข้ึน โดยเน้นบริโภคอาหาร
สดใหม่และผ่านการปรุงแต่งให้น้อยทีสุ่ด นอกเหนือไปจาก
รสชาติ ความหลากหลาย และความสะดวกสบาย 

แนวทางการบริหารจัดการ

จากสถานการณ์ความท้าทาย ถือเป็นโอกาสส�าคัญทีบ่ริษัท
ต้องพฒันาตนเองอยูเ่สมอเพื่อให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
โดยทุม่เทในการวิจัยและพฒันา การบริหารจัดการตามมาตรฐาน

1 ค�านิยามของความมั่นคงทางอาหาร จากการประชุมอาหารโลก (World Food Summit) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ปี ค.ศ. 1996
2  อ้างอิงจาก The Future of Food and Agriculture Trends and Challenges โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ปี ค.ศ. 2017
3 อ้างอิงจาก Noncommunicable Diseases Progress Monitor 2017 โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)

เดินหน�าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาหารสัตว� การเลี้ยงสัตว� 
และผลิตภัณฑ�อาหารสำหรับการบริโภค
ที่เป��ยมด�วยคุณภาพ หลากหลาย และสอดคล�อง
ตามความต�องการของตลาด ตลอดจน
วิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค
ที่ปรับเปลี่ยนอย�างต�อเนื่อง 

สื่อสารข�อมูลผลิตภัณฑ�และบริการ
ที่ถูกต�อง ชัดเจน และเพียงพอ
โดยแสดงข�อมูลส�วนประกอบที่สำคัญ
วิธีการใช� การเก็บรักษาส�วนประกอบที่สำคัญ
และคุณค�าทางโภชนาการ เพื่อให�ผู�บริโภค
สามารถตัดสินใจเลือกสินค�าที่ดีต�อสุขภาพ
ได�ง�ายขึ้น

RESEARCH AND
DEVELOPMENT

QUALITY
CONTROL AND
ASSURANCE

MANAGEMENT THROUGH
INTERNATIONAL

STANDARDS

CUSTOMER CARE

วิธีการใช� การเก็บรักษาส�วนประกอบที่สำคัญ
และคุณค�าทางโภชนาการ เพื่อให�ผู�บริโภค

ควบคุมและประกันคุณภาพด�วย
มาตรการเชิงรุกผ�านการประเมินความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน การตรวจวิเคราะห�และตรวจประเมินคุณภาพ
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า ควบคู�ไปกับการดำเนินมาตรการเชิงรับด�วยระบบ
การตรวจสอบย�อนกลับในทุกขั้นตอน มาตรการเรียกคืนสินค�า
และการจัดการข�อร�องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

รับฟ�งเสียงสะท�อนจากลูกค�า
และผู�บริโภคผ�านศูนย�ผู�บริโภคซีพีเอฟ

ที่ทำหน�าที่ครบวงจรทั้งการให�ข�อมูล
การรับข�อร�องเรียนและบริการ

รวมถึงการรับส่ังและจัดส�ง
ผลิตภัณฑ�ของบริษัท

LABELING

นำมาตรฐานสากลด�านคุณภาพ
ที่ได�รับการรับรองจากหน�วยงาน
ที่มีอำนาจหน�าที่รับผิดชอบและ

หน�วยงานอิสระ(Third Party) 
รวมท้ังมาตรฐานของกลุ�มลูกค�า

มาประยุกต�ใช�ในการผลิตอาหารสัตว� การเลี้ยงสัตว�
และการผลิตอาหาร โดยผนวกเทคโนโลยีอัตโนมัติ

และหุ�นยนต�ในการดำเนินงาน ตลอดจน
ฝ�กอบรมพนักงานเรื่องคุณภาพและ

ความปลอดภัยเป�นประจำทุกป�

สากล การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
และการส่งเสริมความรูแ้ละภาวะโภชนาการทีดี่ในสังคมวงกว้าง 

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 49รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256048



ผลการด�าเนินงาน

เป�าหมายป� 2563

ไม่มีเหตุการณ์เรียกคืนสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของสาธารณชน

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เม่ือวันที่ 
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์
บะหม่ีเกีย๊วกุง้ (Batch code 6003002) ซ่ึงส่งไปจ�าหน่าย
ที่ประเทศออสเตรเลีย เน่ืองจากสินค้าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการผลิตของบริษัท ทัง้น้ี บริษัทไม่ได้น่ิงนอนใจ
ต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึน โดยด�าเนินการตรวจสอบ ปรบัปรงุ 
และพัฒนามาตรการด�าเนินงานอย่างทันที เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้า4

CPF Value Chain Traceability 

ด้วยเป้าหมายทีต้่องการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
อาหารตลอดห่วงโซ่ของซีพีเอฟ ในปี 2557 จึงได้ริเริ่ม
พฒันาระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทลั ทีร่วดเร็ว 
และแม่นย�ามากยิ่งข้ึน เพื่อสามารถใช้ตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ตลอดห่วงโซ่อาหารของซีพีเอฟ ตั้งแต่การผลิต
อาหารสัตว์ การเล้ียงสัตว์ การผลิตอาหาร ไปจนถึงการ
กระจายสินค้า และในปี 2560 บริษัทได้ประยุกต์ใช้
ระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจ
ไก่เน้ือ พร้อมทัง้อยูร่ะหว่างการขยายไปยงัผลิตภัณฑ์
กลุ่มอืน่ เช่น กุง้ หมู อาหารส�าเร็จรปู ไข่ไก่ ปลา โดย
มีแผนประยุกต์ใช้ระบบฯ น้ี ให้ครอบคลุมกิจการ
ในประเทศไทยภายในปี 2561 รวมถึงขยายผลใน
ต่างประเทศต่อไป

การตรวจสอบกระดูกไก่ด้วยเครื่อง X-ray

ด้วยกรรมวิธีการผลิต ณ ปัจจุบนั ไม่สามารถแยกกระดูก
ไก่ออกจากผลิตภัณฑ์เน้ือไก่ได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงบริษัท
ตระหนักอย่างยิ่งว่า กระดูกอาจจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัทจึงไม่หยุดน่ิงที่จะ
พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารในเรื่องสิ่งแปลกปลอมมาอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากริเริ่มโครงการน�าร่องตัง้แต่ปี 2559 น้ัน ในปี 2560 
บริษัทได้ขยายการน�าเครื่องเอ็กซ์เรย์รุ่นพิเศษที่สามารถ
ตรวจจับความหนาแน่นของแคลเซียมทีอ่ยูใ่นโพรงกระดูก
ของผลิตภัณฑ์ไก่มาใช้ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะไม่สามารถตรวจจับ
ได้ด้วยสายตาเปล่า รวมถึงช่วยให้สะดวกต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลในรปูแบบออนไลน์ ท�าให้สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ผลการท�างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

CPF Food Standard

ในปี 2560 บริษัทร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 
(British Standards Institution: BSI) จัดท�าโครงการ
มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ เพื่อสร้างมาตรฐาน คุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารตลอดกระบวนการผลิตแบบ
ครบวงจรของบริษัทให้เป็นระบบเดียวกนัทัว่โลก ในรปูแบบ
บรูณาการมาตรฐานสากลต่างๆ ทีบ่ริษัทมีประกาศนียบตัร
รบัรองในปัจจุบนั เช่น ISO 9001, GMP, HACCP, BRC, 
และ QS เป็นต้น โดยน�าร่องในสายธุรกิจไก่เนื้อและเป็ด 
ก่อนขยายการด�าเนินงานให้ครอบคลุมทุกสายธุรกิจ
ในประเทศไทยภายในปี 2561 และกิจการในต่างประเทศ
ภายในปี 2563 ซ่ึงบริษัทมุ่งหวังว่า โครงการดังกล่าว
จะช่วยเสริมสร้างการบริหารจัดการความเส่ียงด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณภาพ
เช�น สี กลิ�น และรส

ความปลอดภัย
เช�น สิ�งแปลกปลอม

วิกฤต
เช�น ผู�บริโภคเจ็บป�วย

วิกฤต

การจัดการข�อร�องเรียน

ความปลอดภัย

5วัน

ภายใน

3วัน

ภายใน

24
ช่ัวโมง

ภายใน

 ของโรงงานอาหาร
 ได�รับการรับรองมาตรฐาน
 GMP HACCP
 ของโรงงานอาหารแปรรูปไก�
 ส�งออก ได�รับการรับรอง
 มาตรฐาน
 GMP BRC
 HACCP Genesis GAP
 ของโรงงานอาหาร
 ได�รับการรับรองมาตรฐาน
 ISO 9001

1

 ของโรงอาหารสัตว�บก
 ได�รับการรับรองมาตรฐาน
 GMP
 HACCP
 ISO 9001

 ของโรงอาหารสัตว�น้ำ 
 ได�รับการรับรองมาตรฐาน
 GMP
 HACCP
 BAP (เฉพาะโรงงานอาหารกุ�ง)

ธุรกิจอาหารสัตว� 2 3ธุรกิจการเล้ียงสัตว� ธุรกิจอาหาร

100%

100%

 ของฟาร�มไก�ไข� ไก�เนื้อ สุกร   
 และเป�ด ได�รับรการรับอง
 มาตรฐาน
 GAP
 ของฟาร�มไก�ส�งออก
 ได�รับการรับรองมาตรฐาน
 GAP Genesis GAP
 ของฟาร�มกุ�ง
 ได�รับการรับรองมาตรฐาน
 GAP/CoC กรมประมง
 BAP (เฉพาะฟาร�มส�งออก)

100%

100%

100%

100%

100%

90%

ข้อมูลในรปูแบบออนไลน์ ท�าให้สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ผลการท�างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และความปลอดภัยอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.productsafety.gov.au/recall/cp-merchandising-co-ltd-cp-authentic-asia-prawn-wonton-
ramen-with-green-choy-sum#

หมายเหตุ: โรงงานอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่ การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารส�าเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน

การจัดการข้อร้องเร�ยน

บริษัทได้ก�าหนดระดับของข้อร้องเรียนและระยะเวลาในการจัดการไว้ 
3 ระดับ เพื่อให้สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟท�าหน้าที่ด�าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาตามที่ได้รับร้องเรียน

การบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 51รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256050



ผลการด�าเนินงาน

เป�าหมายป� 2563

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development: 
NPD) มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะทีดี่ข้ึน

อกไก�นุ�ม

บะหมี่ผัก โมโรเฮยะ
ผัดพริกมังสวิรัติ

ไข�ไก�สด ซีพี
ซูเปอร�พลัส
วิตามิน อีไข�ไก�สด ซีพี

ซูเปอร�พลัส
โอเมก�า

ไข�ไก�สด ซีพี
ซูเปอร�พลัส

ดีเอชเอ

การพฒันาผลิตภัณฑ์เพ�่อสุขภาพและสุขภาวะทีดี่ข��น

สุขภาพทีดี่เริ่มต้นด้วยโภชนาการทีถู่กต้อง ด้วยเหตน้ีุบริษัท
จึงทุม่เทอย่างเตม็ทีใ่นการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีข้ึนของผู้บรโิภค และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย 

ในปี 2560 บริษัทได้ประกาศหลักปฏิบัติในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ�่อสุขภาพทีดี่ข��น หรือ CPF Healthier Choice 
Principles ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายสุขโภชนาการทีป่ระกาศ
ใช้มาตั้งแต่ปี 25595 เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการเดินหน้า
พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีข้ึน โดยมุ่งน�า
เสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ด้วยกระบวนการพฒันา
สินค้าให้มีมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย อุดมด้วยสาร
อาหารที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม 
ตลอดจนมุ่งสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกีย่วกบัผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

“เราตั้งใจเสิร์ฟสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีข้ึนของผู้บริโภค
คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด 

5 ศึกษานโยบายสุขโภชนาการได้ที่ https://www.cpfworldwide.com/ th/sustainability/policy

ไม�หยุดนิ�งพัฒนานวัตกรรมอาหาร
เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

ตอบโจทย�คนรักสุขภาพและต�องการควบคุมปริมาณแคลอรี่
“โปรตีนสูง แคลอรี่ต่ำ” ช�วยให�การกินในแต�ละม้ือ

ในทุกๆ วันมีความสุข อิ�มอร�อย ไปพร�อมกับสุขภาพดี

อาหารว�าง
และอาหารพร�อมรับประทาน
แนวควบคุมปริมาณแคลอรี่

3 ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี
• สมาร�ทมีล ได�แก� อาหารมังสวิรัติ
• สมาร�ทซุป ได�แก� น้ำซุปสำหรับเด็ก ผู�สูงวัย และผู�ป�วย
• สมาร�ทดริ�งก� เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม

คัดสรรวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ
 ความเค็มจากดอกเกลือที่ให�ความเค็มแบบธรรมชาติ 
 ความหวานจากน้ำตาลมะพร�าวที่ให�ความหวานกำลังดี
 ใช�น้ำมันมะพร�าวซึ่งเป�นกรดไขมันอิ�มตัวที่ร�างกายเผาผลาญพลังงานได�เร็ว

อาหารพร�อมรับประทาน
เครื่องดื่ม

อาหารพร�อมรับประทาน

“ Lo  ในสิ�งท่ีไม�  Hi  ในสิ�งท่ีใช�” ลดคอเลสเตอรอล ไขมันอิ�มตัว และโซเดียม
เพิ�มใยอาหารและวิตามินที่จำเป�นเพื่อการมีสุขภาพดีอย�างสมดุล 

และลดความเสี่ยงของกลุ�มโรคไม�ติดต�อ 3 โรค คือ โรคความดันโลหิตสูง 
ภาวะไขมันในเส�นเลือดสูงและโรคเบาหวาน 

บริษัทยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจบนหลักการ
ท่ีเหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ซ่ึงมีความสัมพันธ์

โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยตระหนัก
เสมอมาว่าการเล้ียงสัตว์อย่างมีจริยธรรมน้ันจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ภายใต้หลักการท่ีมุ่งเน้นให้สัตว์ได้รับการเล้ียงดูอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้สัตว์มีความเป็นอยู่ท่ีดีและสุขสบาย ปราศจากความทุกข์

ทรมานใดๆ ตลอดช่วงการเล้ียงตามสิทธิท่ีสัตว์พึงได้รับ
ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการเล้ียงสัตว์และการผลิต

อาหารด้วยความรับผิดชอบ (RESPONSIBLE
FARMING AND FOOD PRODUCTION)

ใส่ใจความเป็นอยู่
ที่ดีของสัตว์ สนับสนุน

สุขภาพหนึ่งเดียว

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 53รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256052





ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

ความท้าทาย

แม้ว่าทุกภาคส่วนต่างให้ความส�าคัญกับการจัดการภาวะ
ทพุโภชนาการทีเ่กดิข้ึนทัว่โลกอย่างต่อเน่ือง แต่จากสถิตล่ิาสุด
พบว่าประชากรโลกทั่วโลกประมาณ 815 ล้านคน หรือคิด
เป็น 1 ใน 9 ของประชากรโลกทัง้หมด ยงัคงประสบกบัภาวะ
ขาดสารอาหาร6  โดยเด็กทัว่โลกกว่า 155 ล้านคนก�าลังประสบ
กับโรคเตี้ยแคระเเกร็น อันเน่ืองมาจากการขาดสารอาหาร
เป็นระยะเวลานาน7 และกว่าร้อยละ 45 ของเด็กทัว่โลกที่
เสียชีวิตลงมีสาเหตมุาจากภาวะทพุโภชนาการ8 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
ล้วนเป็นความท้าทายของภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ 
ที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้เกิดขึ้น
ในเดก็และเยาวชน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงอาหารได้อย่างยั่งยืน โดยการน�าองค์ความรู้
และความเชีย่วชาญด้านการผลิตอาหารไปส่งเสริมทัง้ทกัษะและกระบวนการเรียนรูอ้ย่างรอบด้าน 
รวมถึงให้ความรู้ถึงหลักบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน 
เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้น 

สนับสนุนองค�ความรู�และความสามารถ
ด�านการผลิตอาหารและการบริโภคอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ

KNOWLEDGE
MANAGEMENT BASED
COMPETENCY
DEVELOPMENT

COLLABORATIVE
PARTNERSHIPS

สร�างการมีส�วนร�วมของชุมชน
และร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ

องค�กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
ตลอดจนองค�กรอิสระ

สนับสนุนองค�ความรู�และความสามารถ
ด�านการผลิตอาหารและการบริโภคอาหาร

MANAGEMENT
SKILLS SUPPORT

ส�งเสริมทักษะด�านการบริหารจัดการ
ทั้งด�านการบันทึกข�อมูล การบัญชี
การตลาด และการรายงานผล

6 อ้างอิงจาก Global Nutrition Report 2017 และ World Food Program: http://www.wfp.org/zero- hunger
7 อ้างอิงจาก 2017 The State of Food Security and Nutrition in the World
8 อ้างอิงจาก World Health Organization: http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/ malnutrition/en/

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 59รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256058



“การที่โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ท�าให้นักเรียน
มีการสร้างทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต โรงเรยีนเองก็มีแหล่งวตัถดิุบในการท�าอาหาร
กลางวนัใหนั้กเรยีนทีเ่พียงพอ สะอาด และปลอดภยั”

คุณนุชรดา นิลสูงเนิน
คุณครูดูแลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านใหม่ส�าโรง

“เปน็ความโชคดีของพวกเราที ่ซพีเีอฟ เข้ามาเตมิเตม็
องค์ความรูใ้หแ้ก่ชมุชนบา้นใหม่ส�าโรงและชมุชนบ้าน
ดอนวัว เด็กนักเรียนน�าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการฯ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ และการเพาะเห็ด มา
สานต่อท�าท่ีบ้านเกิดเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว 
หรือชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรมจากศูนย์การเรียนรู้ก็
สามารถน�าความรูท่ี้ได้ไปต่อยอดประกอบอาชพี สรา้ง
รายได้โดยเฉลี่ย 600 – 700 บาทต่อวัน” 

คุณวิบูลย์ รุดจันทึก 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนวัว หน่ึงในผู้เข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้

"รู้สึกภูมิใจที่สิ่งที่ช่วยกันลงมือท�าส่งผลให้โรงเรียน
เป็นท่ีรู้จักในสังคม จะได้น�าความรู้ ทักษะท่ีมีบอกต่อ
ผู้ท่ีสนใจน�าไปปรับใช้กับตนเอง เป็นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนอีกทาง
ในการที่จะเป็นผู้น�าในอนาคต”

เด็กหญิงกัลยา หล่าเพีย
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3
ผู้รบัผิดชอบกจิกรรมในแหล่งเรียนรูโ้รงเรียนบ้านใหม่ส�าโรง

“นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ และ
การพ่ึงพาของแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือประโยชน์แก่กันตาม
แนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงโครงการท�าให้นักเรียนมีอาหารท่ีพอเพียงในการ
บริโภคท�าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพ”

นายธิติ วัชรภัทร
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านคลองแขยง

“เสียงจากนักเรียน คุณครู และชุมชน
ที่มีส่วนร่วม”

ผลการด�าเนินงาน

เป�าหมายป� 2563

เด็กและเยาวชนกว่า 300,000 คน มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
หรือทกัษะในด้านการผลิตอาหาร และ/หรือด้านการบริโภค
ที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย

พฒันาแหล่งเร�ยนรูต้้นแบบด้านอาหาร
และโภชนาการ

ในปี 2560 บริษัทได้ยกระดับการด�าเนินโครงการซีพีเอฟ 
อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ด้วยการพฒันาโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรูต้ามแนวทาง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหาร
จัดการ 2. ด้านการผลิตอาหาร 3. ด้านโภชนาการ 4. ด้าน
สุขภาพ และ 5. ด้านขีดความสามารถการด�าเนินงานได้อย่าง
ต่อเน่ืองยัง่ยนื ภายใต้ความร่วมมือกบัส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยี
อเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิและมูลนิธิพฒันา
ชวิีตชนบท ในการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนทีมี่ศักยภาพ
จ�านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านใหม่ส�าโรง จังหวัด
นครราชสีมา และโรงเรียนบ้านคลองแขยง จังหวัดก�าแพงเพชร 
ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการ
ส�าหรบัทัง้ในโรงเรียนและชมุชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการ
บริโภคทีมี่คุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ตลอด
จนส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ให้เกดิข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ภาคใต�

86
โรงเรียน

13
โรงเรียน

• โรงงานอาหารสำเร็จรูประโนด

ภาคเหนือ

119
โรงเรียน

3
โรงเรียน

ภาคตะวันออก

39
โรงเรียน

15
โรงเรียน

• โรงงานอาหารสำเร็จรูปแปดริ�ว
• โรงงานอาหารสำเร็จรูปแกลง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

252
โรงเรียน

14
โรงเรียน

• โรงงานแปรรูปเนื้อไก�โคราช

ภาคกลาง

58
โรงเรียน

31
โรงเรียน

• โรงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 2
• โรงงานแปรรูปเนื้อไก�สระบุรี
• โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี
• โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก
• โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย

ภาคตะวันตก

106
โรงเรียน

2
โรงเรียน

โครงการเลี้ยงไก�ไข�
เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

โครงการซีพีเอฟ
อิ�ม สุข ปลูกอนาคต

โครงการซีพีเอฟ
เป�ดโลกการเรียนรู�

ส�งเสริมการเข�าถึงอาหาร
ในเด็กและเยาวชน

รวมกว�า

222,000 คน

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

บริษัทร่วมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมแล้วกว่า 222,000 
คน ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรยีนรูห้รือทกัษะในด้านการผลิต
อาหาร และ/หรือด้านการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการและ
ปลอดภัย ผ่านโครงการเล้ียงไก่ไข่เพ�่ออาหารกลางวัน
นักเร�ยน โครงการเป�ดโลกการเร�ยนรู ้และโครงการซีพีเอฟ 
อิ�ม สุข ปลูกอนาคต โดยในปี 2560 ได้ด�าเนินการส่งเสริม
ราว 30,000 คน

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 61รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256060



สงัคมพึง่ตน

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 63รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256062



ด้วยตระหนักถงึบทบาทการมีสว่นรว่มในการจัดการประเด็นทางสงัคมและสิง่แวดล้อมของภาค
ส่วนธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญในการสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหารและความ
สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็น การพัฒนา
เศรษฐกิจอยา่งรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนการสง่เสรมิความเปน็อยูท่ี่ดี โดย
มีเป้าหมาย “พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชน” เพื่อสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจและชุมชนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือกับความ
ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

สังคมพึ่งตน

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน 
ความท้าทาย

ในช่วง 30-40 ปีข้างหน้า เป็นเวลาทีอ่ตุสาหกรรมการเกษตร
และอาหารจ�าเป็นต้องแสวงหาโอกาสและแนวทางในการ
เพิ่มผลผลิตทีต้่องเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าจากปัจจุบนั อนัเน่ือง
มาจากการเพิ่มข้ึนของประชากร บนพื้นฐานทรพัยากรทีมี่อยู่
อย่างจ�ากัด 

จากความท้าทายข้างต้น ส่งผลให้ “มาตรฐานการผลิตอย่าง
รับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร” 
ได้รับความสนใจในวงกว้างและมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย
ผู้บริโภคและองค์กรภาคประชาสังคมต่างคาดหวังบทบาท

การส�งเสริมมาตรฐานการผลิตอย�างรับผิดชอบ
ตลอดห�วงโซ�อุปทานสินค�าเกษตรและอาหารที่
ยาวและซับซ�อน จำเป�นต�องอาศัย ความมุ�งมั่นร�วมกัน
(Shared Commitment) และเครือข�าย ความร�วมมือ
(Collaborative Networks) เพื่อสนับสนุน
ให�เกิดการพัฒนาตลอดห�วงโซ�อุปทานและนำไปสู�
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวอย�างเป�นรูปธรรม

ผู้บริโภคและองค์กรภาคประชาสังคมต่างคาดหวังบทบาท

การส�งเสริมมาตรฐานการผลิตอย�างรับผิดชอบ
ตลอดห�วงโซ�อุปทานสินค�าเกษตรและอาหารที่
การส�งเสริมมาตรฐานการผลิตอย�างรับผิดชอบ
ตลอดห�วงโซ�อุปทานสินค�าเกษตรและอาหารที่
การส�งเสริมมาตรฐานการผลิตอย�างรับผิดชอบ

ยาวและซับซ�อน 
ตลอดห�วงโซ�อุปทานสินค�าเกษตรและอาหารที่
ยาวและซับซ�อน 
ตลอดห�วงโซ�อุปทานสินค�าเกษตรและอาหารที่

(Shared Commitment)
(Collaborative Networks)
ให�เกิดการพัฒนาตลอดห�วงโซ�อุปทานและนำไปสู�
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ให�เกิดการพัฒนาตลอดห�วงโซ�อุปทานและนำไปสู�
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ให�เกิดการพัฒนาตลอดห�วงโซ�อุปทานและนำไปสู�

ของผู้ประกอบการในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและบริหารจัดการ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นด้านแรงงานเด็ก แรงงานบงัคับ และแรงงานต่างด้าว 
รวมไปถึงประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม อาท ิปัญหาดินเส่ือมโทรม 
การขาดแคลนทรัพยากรน�้า ตลอดจนการบุกรุกท�าลายป่า
ในห่วงโซ่อปุทานของสินค้าเกษตรและอาหารทีผู้่ประกอบการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง 

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทเชือ่ว่า การสร้างการเตบิโต ขับเคล่ือนความเป็นเลิศ 
และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” 
จ�าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการด�าเนินธรุกจิ
ของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการ

ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ ควบคู่ไปกบัการแลกเปล่ียน
เรียนรูร่้วมกนัคู่ค้าธรุกจิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
ผลิตอย่างรบัผิดชอบและยกระดับห่วงโซ่อปุทานสินค้าเกษตร
และอาหารสู่ความยัง่ยนื อนัจะน�าไปสู่การเสริมสร้างความม่ันคง
ทางอาหารและรกัษาสมดุลทรพัยากรธรรมชาตใินท้ายทีสุ่ด

แบ�งป�นแนวทางการดำเนินธุกิจ
อย�างรับผิดชอบและยั่งยืน
ผ�านนโยบายการจัดหาอย�างยั่งยืน
และแนวปฏิบัติสำหรับคู�ค�าธุรกิจ

พัฒนาระบบและดำเนิน
การตรวจสอบย�อนกลับถึง
แหล�งที่มาของวัตถุดิบสำคัญ
ควบคู�ไปกับการตรวจประเมิน
คู�ค�าธุรกิจหลัก

ร�วมออกแบบ ร�วมพัฒนา
ร�วมสนับสนุนการสร�างคุณค�าร�วม
และโครงการความร�วมมือระหว�างคู�ค�าธุรกิจ
เกษตรกร ชาวประมง หน�วยงานภาครัฐ
และเครือข�ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สนับสนุนความรู�และทักษะการผลิต
อย�างรับผิดชอบตลอดจนส�งเสริม
ความสามารถในการนำเครื่องมือ

เครื่องจักร อุปกรณ� และเทคโนโลยี
มาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดตาม

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดตามผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป�าหมาย
พร�อมทั้งทบทวนแนวทาง

การบริหารจัดการเพื่อโอกาส
ในการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง

POLICY AND
PRACTICES

อย�างรับผิดชอบและยั่งยืน
ผ�านนโยบายการจัดหาอย�างยั่งยืน
และแนวปฏิบัติสำหรับคู�ค�าธุรกิจ

พัฒนาระบบและดำเนิน
การตรวจสอบย�อนกลับถึง
แหล�งที่มาของวัตถุดิบสำคัญ
ควบคู�ไปกับการตรวจประเมิน
แหล�งที่มาของวัตถุดิบสำคัญ
ควบคู�ไปกับการตรวจประเมิน
แหล�งที่มาของวัตถุดิบสำคัญ

คู�ค�าธุรกิจหลัก

แบ�งป�นแนวทางการดำเนินธุกิจ

ผ�านนโยบายการจัดหาอย�างยั่งยืน
และแนวปฏิบัติสำหรับคู�ค�าธุรกิจ

ร�วมสนับสนุนการสร�างคุณค�าร�วม

TRACEABILITY
AND AUDIT

RISK
ASSESSMENT

CAPACITY BUILDING

MONITOR
AND REVIEW

CO-CREATING
PARTNERSHIPS

ประเมินความเสี่ยงใน
ห�วงโซ�อุปทานของบริษัท

เป�นประจำทุกป� และส�งเสริม
คู�ค�าธุรกิจหลักดำเนิน

การประเมินตนเอง
ด�านความยั่งยืน

แบ�งป�นแนวทางการดำเนินธุกิจ

ผ�านนโยบายการจัดหาอย�างยั่งยืน
และแนวปฏิบัติสำหรับคู�ค�าธุรกิจ ASSESSMENT

เป�นประจำทุกป� และส�งเสริมเป�นประจำทุกป� และส�งเสริม

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 65รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256064



ผลการด�าเนินงาน

เป�าหมายป� 2563

100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจ
ประเมินด้านความยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

ร้อยละ 27 ของคู่ค้าธรุกจิหลักในกลุ่มวตัถุดิบอาหารสัตว์ 
กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจ
ประเมินด้านความยัง่ยนื โดยหน่วยงานอสิระจากภายนอก 
และ/หรือหน่วยงานภายในตามนโยบายการจัดหาอย่าง
ยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ ทั้งนี้ คู่ค้าธุรกิจ
หลักทีมี่ความเส่ียงสูง ซ่ึงพิจารณาผลการประเมินตนเอง
ด้านความยั่งยืนทั้งในมิติส่ิงแวดล้อม สังคม และการ
ก�ากับดูแลกิจการ (Supplier Sustainability Self-
Assessment) ร้อยละ 94 ได้ผ่านการตรวจประเมินเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว

4Ps
Product
ผลิตภัณฑ�และบริการ

People
แรงงาน

Process
กระบวนการผลิต

Performance
การดำเนินงาน

นโยบายการจัดหาอย�างย่ังยืนและ
แนวปฏิบัติสำหรับคู�ค�าธุรกิจ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย�อย

Approach to Action…มุ่งม่ันต่อเน่ือง 

บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน น�ามาซ่ึงโอกาสและความรับผิดชอบของบริษัทในการส่งเสริม
ความเป็นอยูท่ีดี่ของคนในสังคม นับตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทจึงได้ด�าเนินงานตามกรอบการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุทาน
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง  

กลุ�มวัตถุดิบ
อาหารสัตว�

94%
กลุ�ม

เครื่องปรุง

กลุ�ม
บรรจุภัณฑ�

ของคู�ค�าธุรกิจหลัก
ท่ีมีความเส่ียงสูงผ�านการตรวจประเมิน

ด�าน  ESG  (สิ�งแวดล�อม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ)

100%
  ของคู�ค�าธุรกิจหลัก
• ได�รับการสื่อสารนโยบายการจัดหาฯ
• ลงนามรับทราบนโยบายการจัดหาฯ
• ประเมินตนเองด�านความยั่งยืน

13

100%

95%

ผ�านการประเมิน
ความเสี่ยงด�าน
ความยั่งยืนของบริษัท

ได�รับการสื่อสาร
นโยบายการจัดหา
อย�างยั่งยืนฯ

ของคู�ค�าธุรกิจหลัก
ลงนามรับทราบนโยบาย
การจัดหาอย�างย่ังยืนฯ

คู�ค�าธุรกิจ

90
หรือประมาณร�อยละ

7,300ราย

13 90
กลุ�ม

ผลิตภัณฑ�
ของมูลค�าการจัดซื้อ

ทั้งหมด

เม่ือเดือนกนัยายน 2560 บริษัทได้ขยายการส่งเสริม
การด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนไปยัง
คู่ค้าธรุกจิในประเทศเวียดนาม ผ่านการจัดงาน CPV 
Supply Chain Sustainability Conference 
2017 ภายใต้แนวคิด Partnership for Mutual 
Growth เพื่อส่ือสารนโยบายการจัดหาอย่างยัง่ยนื
และแนวปฏิบตัสิ�าหรบัคู่ค้าธรุกจิ ตลอดจนสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของความยั่งยืนแก่คู่ค้า
ธรุกจิหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่มเครือ่งปรงุ 
และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ โดยมีแผนตรวจประเมินคู่ค้า
ธรุกจิหลักทัง้ 3 กลุ่มในด้านความยัง่ยนืให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2563 

การตรวจประเมิน
คู่ค้าธุรกิจหลักด้าน
ความยั่งยืนในประเทศ
เวียดนามจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2563

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 67รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256066



ในปี 2560 บริษัทได้น�าระบบการประเมินตนเองด้านความ
ยัง่ยนืส�าหรบัคู่ค้าธรุกจิในรูปแบบออนไลน์ (Online Supplier 
Sustainability Self-Assessment) มาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกคูค้่าธรุกจิรายใหม่ โดยน�าร่องในกลุ่มวตัถุดิบ
อาหารสัตว์ เพื่อบรหิารความเส่ียงในห่วงโซ่อปุทานเบือ้งต้น
ตัง้แต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดซื้อของบริษัทอีกด้วย 

ด้วยตระหนักถึงพลวตัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม บริษัทจึงยงัคงให้ความส�าคัญกบัการส่งเสริม
ศักยภาพที่จ�าเป็นให้กับคู่ค้าธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง โดย
ในปี 2560 ได้ส่งเสริมความรูใ้นเรื่องความปลอดภัยอาหาร 
การปฏิบตัด้ิานแรงงานและการจัดการส่ิงแวดล้อมทีดี่ สู่การ
พฒันาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การส่งเสริมการปฏิบตัิ
และ/หรือการขอรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารสัตว์ (GMP + Feed Certification Scheme) ระบบ
วิเคราะห์อนัตรายและควบคมุจุดวิกฤต (Hazard Analysis 
and Critical Control Point: HACCP) รวมถึงมาตรฐาน 
IFFO Responsible Supply (IFFO RS) ให้แก่คู่ค้าธุรกิจ
ปลาป่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แคลเซียมส�าหรบัผลิตอาหารสัตว์ 
และผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางน�้า 
 

Class-Room
Training

จัดฝ�กอบรม
โดยการบรรยาย (Class-Room Training)

และขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training)
ในเรื่องสำคัญที่ยังปฏิบัติไม�ถูกต�องและไม�เหมาะสม

สร�างเสริมความรู�ความเข�าใจ
ผ�านกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ
และความยั่งยืน

สนับสนุนเครื่องมือ
หรือถ�ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน

ตามแนวทางสากล

ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
และสร�างเครือข�ายระหว�างคู�ค�าธุรกิจ

การส�งเสริม
ศักยภาพของ
คู�ค�าธุรกิจ

สนับสนุนเครื่องมือสนับสนุนเครื่องมือ

เพื่อบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่
อุปทานเบื้องต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของกระบวนการจัดซื้อของบริษัท

ตรวจประเมิน
คู�ค�าธุรกิจหลักใน

กลุ�มวัตถุดิบอาหารสัตว�
กลุ�มเครื่องปรุง และ

กลุ�มบรรจุภัณฑ�
ให�แล�วเสร็จ ร�อยละ 50

ขยายการคัดเลือกคู�ค�าธุรกิจ
รายใหม�โดยใช� ระบบ

CPF Online Supplier
Sustainability

Self-Assessment
ใน 13 กลุ�มผลิตภัณฑ�

เริ�มการตรวจประเมิน
คู�ค�าธุรกิจหลัก

ด�านความยั่งยืน
ในประเทศเวียดนาม

โดยมีเป�าหมายแล�วเสร็จ 
100% ภายในป� 2563

ก�าวต�อไป
ในป� 2561

CPF Online
Supplier
Sustainability
Self-Assessment

การคัดเลือกคู�ค�าธุรกิจรายใหม�
New Supplier Selection

CPF Online
Supplier
Sustainability
Self-Assessment

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 69รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256068



“แม้ว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ห่วงโซ่อุปทานจะมีขอบข่ายกว้างมากข้ึน
เพียงใด บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็ม
ก�าลงัและมุง่มัน่จดัหาวตัถดิุบหลกัทางการ
เกษตรอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน โดยมุ่ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจ และ
สนับสนุนเครือ ข่ายความร่ วมมือ กับ
พันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน เป็นต้น”

ผลการด�าเนินงาน

เป�าหมายป� 2563

100% ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตรผ่านการจัดหา
จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

ร้อยละ 64.5 ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตร ได้แก่ 
ปลาป่น ข้าวโพด ถ่ัวเหลือง มันส�าปะหลัง และน�้ามัน
ปาล์มส�าหรับการผลิตอาหารสัตว์มาจากแหล่งผลิตที่
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ปลาป�น

100% ของปลาป�นที่จัดหาและใช�ในประเทศไทย ตั้งแต�ป� 2558 
มาจากแหล�งที่ได�รับรองมาตรฐาน IFFO RS ซึ่งเป�นมาตรฐาน
การผลิตปลาป�นและน้ำมันปลาอย�างยั่งยืนในระดับสากลที่ดี
ที่สุดในป�จจุบัน

ข�าวโพด

100% ของข�าวโพดเลี้ยงสัตว�ในประเทศไทยจัดหาภายใต�ระบบ
ตรวจสอบย�อนกลับ (Corn Traceability) ที่บริษัทพัฒนาขึ้น
ต้ังแต�ป� 2559 ซ่ึงสามารถตรวจสอบย�อนกลับไปยังพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ได�ว�ามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต�องตามกฎหมายและไม�บุกรุกพื้นที่ป�า

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังอยู�ระหว�างการพัฒนาระบบการตรวจสอบย�อนกลับ 
คาดว�าจะเริ�มนำมาใช�ในป� 2561

น้ำมันปาล�ม

น้ำมันปาล�มสำหรับการผลิตอาหารสัตว�อยู�ระหว�างการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบย�อนกลับ คาดว�าจะเริ�มนำมาใช�ในป� 2561 

ขณะที่น้ำมันปาล�มที่ใช�ในธุรกิจอาหารร�อยละ 89 จัดหามาจาก
แหล�งที่ได�รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล�มอย�างยั่งยืน 
หรือ Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)

ถั่วเหลือง

23.4% ของถ่ัวเหลืองสำหรับการผลิตอาหารสัตว�ในประเทศไทยมาจาก
แหล�งท่ีรับผิดชอบ ท้ังน้ี บริษัทได�นำร�องระบบการจัดหากากถ่ัวเหลือง
อย�างยั่งยืน โดยความร�วมมือกับบริษัท เอจี โพรเซสซิ�ง อิงค� หรือ 
AGP สหกรณ�การเกษตรรายใหญ�ของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต�ป� 2559

23.4% ของถ่ัวเหลืองสำหรับการผลิตอาหารสัตว�ในประเทศไทยมาจาก23.4% ของถ่ัวเหลืองสำหรับการผลิตอาหารสัตว�ในประเทศไทยมาจาก
แหล�งท่ีรับผิดชอบ ท้ังน้ี บริษัทได�นำร�องระบบการจัดหากากถ่ัวเหล

น้ำมันปาล�มสำหรับการผลิตอาหารสัตว�อยู�ระหว�างการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบย�อนกลับ คาดว�าจะเริ�มนำมาใช�ในป� 2561 
น้ำมันปาล�มสำหรับการผลิตอาหารสัตว�อยู�ระหว�างการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบย�อนกลับ คาดว�าจะเริ�มนำมาใช�ในป� 2561 
น้ำมันปาล�มสำหรับการผลิตอาหารสัตว�อยู�ระหว�างการพัฒนาระบบ

มันสำปะหลังอยู�ระหว�างการพัฒนาระบบการตรวจสอบย�อนกลับ มันสำปะหลังอยู�ระหว�างการพัฒนาระบบการตรวจสอบย�อนกลับ 

ความก�าวหน�า
ในการจัดหา
วัตถุดิบหลัก
อย�างรับผิดชอบ

ตรงตาม
หลักเกณฑ�ของบริษัท
ถูกต�องตามกฎหมาย

บรรเทาผลกระทบ
ทางสังคมและ
สิ�งแวดล�อม

ยกระดับ
อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารยั่งยืน

เพิ�มประสิทธิภาพ
ส�งเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข�งขัน

การจัดหา
อย�างรับผิดชอบ
สู�ความยั่งยืน

นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ของบริษัท ไม่เพียงจ�ากัดขอบเขตในห่วงโซ่อุปทาน
ที่บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจด้วยเท่านั้น หากยังตระหนักถึง

บทบาทการมีส่วนร่วมในการยกระดับห่วงโซ่อุปทาน
ในระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะห่วงโซ่การผลิต

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” และ “ปลาป่น” เพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร ความเข้มแข็งของชุมชน และ
ความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อมในระยะยาว

บริหารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน71 72รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256070





ผลผลิตต�อไร� 
(กิโลกรัม)

ไทย

623

บราซิล

922

บราซิลสหรัฐ
อเมริกา

1,774

บราซิล

922

สหรัฐสหรัฐ อาร�เจนติน�า

1,348

ไทย

623623

สหรัฐสหรัฐ
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อเมริกา
สหรัฐสหรัฐแปลงสาธิต

ในไทย

1,323

0

500

1,000

1,500

2,000

สนับสนุน “เกษตรกรพ�่งตน ข้าวโพดยัง่ยนื”

จากความส�าเร็จของโครงการเกษตรกรพ�่งตน ข้าวโพดยัง่ยนื 
ทีเ่ริ่มต้นตัง้แต่ปี 2557 โดยความร่วมมือกบัส�านักงานปฏิรปู
ทีดิ่นเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรในพื้นทีท่ีมี่เอกสารสิทธิ์ให้สามารถท�าการเพาะปลูก
อย่างถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.
4402-2553 (Thai Agricultural Standard–TAS4402-
2010, Good Agricultural Practices for Maize) โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วมอบรมระหว่างปี 2557-2560 รวมกว่า 
7,700 ราย ครอบคลุมพื้นทีเ่พาะปลูกกว่า 195,500 ไร่ ในพื้นที่ 
23 จังหวัด 

ในปี 2560 บริษัทได้ต่อยอดการด�าเนินโครงการให้ครอบคลุม
การจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัด
จ�าหน่าย โดยได้ร่วมกบัส�านักงานเทศบาลต�าบลบลัลังก์ และ
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พฒันา
ประสิทธิภาพการเกษตรทั้งในมิติของผลผลิตและต้นทุน 
ด้วยการใช้เทคโนโลยกีารเกษตรสมัยใหม่ และส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเพื่อยกระดับสู่เกษตรแปลงใหญ่ ผ่านการจัดท�า
แปลงสาธิตเทคโนโลยสีมัยใหม่ ภายใต้โครงการ “เกษตรกร
พ�่งตน ข้าวโพดยั่งยืน (บัลลังก์โมเดล)” ณ พื้นที่ต�าบล
บลัลังก์ อ�าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลกและมุ่งสู่การเพาะปลูกข้าวโพดอย่าง
ยัง่ยนื
 

แปลงสาธิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

หลังจากที่บริษัทและภาคีเครือข่ายน�าองค์ความรู ้ด้าน
การเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ พร้อมจัดท�า
แปลงสาธิตแก่เกษตรกรพบว่า ผลผลิตในแปลงสาธิตสูง
ถงึ 1,323 กโิลกรมัตอ่ไร่ ซึง่แสดงให้เหน็ว่า การน�าเอาองค์

องค�ความรู�
และเทคโนโลยีสมัยใหม�

ควบคุมคุณภาพผลผลิตและ
ตรวจสอบย�อนกลับได�ถึงแปลงเพาะปลูก

451ราย 

เกษตรกร

23%
ต�นทุนลดลง

13,500ไร�

พื้นที่เพาะปลูก

47%
ผลผลิตสูงขึ้น

451
เกษตรกรเกษตรกร ผลผลิตสูงขึ้น

และเทคโนโลยีสมัยใหม�

ควบคุมคุณภาพผลผลิตและ
ตรวจสอบย�อนกลับได�ถึงแปลงเพาะปลูก

บัลลังก�โมเดล… ข�าวโพด
แปลงใหญ�ด�วยเกษตรทันสมัย

การใช�เครื่องพรวนดิน
ใส�ปุ�ยฝ�งกลบ

การวิเคราะห�
ธาตุอาหารในดิน
และการใช�ปุ�ยสั่งตัด

การไถระเบิดดินดาน

การปลูกโดยใช�
เครื่องปลูกแบบลมดูด

การปรับ
ระดับหน�าดิน
ด�วยเครื่อง Land Plane

การใช� Boom Spray
พ�นสารกำจัดวัชพืช

ๅ

2

5

6

• ถ�ายทอดความรู�
• วิเคราะห�ดินและใช�ปุ�ยสั่งตัด
• ถ�ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม�
• รวมกลุ�มบริหารอย�างเป�นระบบ
• เก็บข�อมูลสนับสนุนระบบ
 ตรวจสอบย�อนกลับ
• ขายผลผลิตตรงแก�
 โรงงานอาหารสัตว�

3

4

ความรูแ้ละเทคโนโลยสีมัยใหม่ทีเ่หมาะสมมาปรบัใช้ ช่วยให้
เกษตรกรไทยมีผลผลิตทีส่ามารถแข่งขันกบัคู่แข่งในระดับ
โลกได้ โดยจากการตดิตามเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการและ
ได้น�าองค์ความรูไ้ปปรบัใช้ พบว่า มีผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ีย
สูงข้ึนถึงร้อยละ 47 ต้นทุนการผลิตลดลงถึงร้อยละ 23  
เม่ือเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ทัง้น้ี บริษัทจะน�าแนวทางการเพาะปลูก
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์จากแปลงสาธิตน้ีไปส่งเสริมให้แพร่หลาย
ต่อไปในอนาคต

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพื่อมุ่งสู่เกษตรแปลงใหญ่

ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะช่วยเสริมสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของไทย บริษัทยังได้
สนบัสนนุให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อมุ่งสู่เกษตรแปลงใหญ่ 
และยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
อปุทาน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นทีว่างแผนการร่วม
เพาะปลูก บริหารการเก็บเกี่ยวอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
สนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ�าหน่ายผลผลิต
เข้าสู่โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยตรง โดยในปี 2560 มี
เกษตรกรในพื้นที่ต�าบลบัลลังก์ อ�าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง สนใจเข้าร่วมโครงการ
จ�านวน 451 ราย คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกกว่า 13,500 ไร่ 

ผลผลิตจากแปลงสาธิตในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับผลผลิตในต่างประเทศ 
(กิโลกรัม)

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 77รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256076



ส่งเสริมประมงยัง่ยนืต่อเน่ือง…พฒันาห่วงโซ่อปุทาน
ปลาป่นสู่  IFFO RS Improvers Programme 

FIP

GMP+ TRACEABILITY

องค�ประกอบของ
IFFO RS IP

Need to
Know

Nice to
Know

• ประชุม
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือเข�าใจถึงความท�าทาย
และแนวทางการทำประมง
รวมถึงวัตถุประสงค�
การทำงานร�วมกัน

• จัดทำแผนปฏิบัติการ
• ลงนามข�อตกลง

เพ่ือกำหนดเส�นทางและ
ให�คำม่ันสัญญาท่ีจะ
ไปสู�เป�าหมายเดียวกัน

• ร�วมดำเนินการและ
 ติดตามความก�าวหน�า
 อย�างต�อเน่ือง

FIP เป�นการทำงานร�วมกันของ
ผู�มีส�วนได�เสีย ไม�ว�าจะเป�น ผู�ค�าปลีก
ผู�ผลิต ผู�ส�งมอบ ผู�จับสัตว�น้ำ รัฐบาล
องค�กรอิสระ ตลอดจนสถาบันการศึกษา
เพื่อปรับปรุงการทำการประมงให�เป�นไป
ตามมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงพัฒนา
อย�างต�อเนื่อง ตามกรอบเวลาที่ปฏิบัติ
ได�จริงและทุกคนเห็นชอบร�วมกัน หรือ
สรุปสั้นๆ คือ FIP ให�ความสำคัญ
กับการทำงานอย�างมีส�วนร�วมนั่นเอง

Communication Commitment Collaboration

CPF สนันสนุนให�ผู�มีส�วนได�เสียในประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย
และประเทศฟ�ลิปป�นส� เข�าร�วม FIP ผ�านแนวทางส�งเสริมและ

ร�วมดำเนินการภายใต�  “3Cs”FIP

ร่วมขับเคล่ือน Seafood Task Force…ผลักดันห่วงโซ่อาหารทะเลยัง่ยนื 

บริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชัน้น�าของโลกและสมาชกิผู้ร่วมก่อตัง้ “คณะท�างานร่วมในระดับอตุสาหกรรมเพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล หรือ Seafood Task Force (STF)” มีความมุ่งหวังที่จะเห็นพลังความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการร่วมบริหารจัดการประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลที่มีความซับซ้อนไปสู่
อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าไม่มีใครจะสามารถผ่านความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นี้ไปได้เพียงล�าพัง  

กว่า 3 ปีที่บริษัทร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเต็มความ
สามารถ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ รวมถึงจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ Seafood Task Force 
โดยมีตัวแทนของบริษัทท�าหน้าที่เป็นหน่ึงในคณะกรรมการ 
(Board of Directors)  และเป็นผู้น�าคณะท�างานชุดย่อยที่ 4 
เรื่องการตดิตามพฤตกิรรมเรือประมง (Sub Group#4 Vessel 
Behaviour Monitoring) จาก 9 คณะท�างานชุดย่อย ซึง่ Sub 
Group#4 มีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนการควบคุมห่วงโซ่
อปุทาน ด้วยการน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้เพื่อให้เข้าใจถึงพฤตกิรรม
เรือประมงในทะเล โดยสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐมีความสามารถในการพัฒนาระบบติดตาม
เรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) ทีมี่ประสิทธิภาพ
ซ่ึงครอบคลุมการด�าเนินงานทั้งด้านการติดตาม การควบคุม 
และการเฝ้าระวัง (Monitoring, Control and Surveillance: 
MCS) การท�าประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: IUU Fishing) 

จนถึงขณะน้ี Seafood Task Force ได้พฒันาโมเดลการตรวจ
สอบย้อนกลับและแนวปฏิบัติด้านแรงงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
พร้อมด�าเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
มุ่งหมายที่จะยกระดับระบบการติดตามและเฝ้าระวังเรือประมง
ไทยให้เป็นทีย่อมรบัจากนานาชาตใินทีสุ่ด ทัง้น้ี มีความก้าวหน้า
ของงานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการอีกหลายโครงการ ซึ่งสามารถ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานความก้าวหน้าที่  
www.seafoodtaskforce.global  

ความท�าทาย
ด�านสังคม

ความท�าทาย
ด�านสิ�งแวดล�อม

3 ภารกิจสำคัญ
ของ STF

ข�อกล�าวหา
ในเรื่องการค�ามนุษย�
และแรงงานบังคับ

บนเรือประมง

การประมงเกินขนาดทั้งในพื้นที่
ทะเลอ�าวไทยและทะเลอันดามัน

นำมาสู�ป�ญหาการขาดแคลนทรัพยากร
และผลกระทบต�อระบบนิเวศ

• ระบบทวนสอบย�อนกลับได�
• แนวปฏิบัติด�านแรงงาน

• แผนการปรับปรุง/ พัฒนาการประมง
(Fishery Improvement  Plan: FIP)

ของประเทศไทย

เพื่อยกระดับการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจไปสู่ IFFO 
RS IP และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อห่วงโซ่อปุทานปลาป่นที่ยั่งยืน โดยบริษัทมีเป้าหมาย
ที่จะจัดหาปลาป่นใน 4 ประเทศ ภายใต้ IFFO RS IP ภายใน
ปี 2561  

Seafood Task Force 
Sub Group#4

“การปรบัปรงุและพฒันาการประมงไทยอยา่งยัง่ยนื
เป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นท่ีต้องอาศัยทรัพยากร
และการมีส่วนร่วม โดย ‘เวลา’ จะเป็นบทพิสูจน์
ความมุ่งม่ันของภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ซึ่งซีพีเอฟพร้อมใช้ศักยภาพสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม”

จากนโยบายการจัดหาปลาป่นของบริษัทที่ก�าหนดรับซ้ือ
ปลาป่น By-Product ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO 
Responsible Sourcing (IFFO RS) หรือ IFFO RS Improvers 
Programme (IFFO RS IP) ขณะที่ ปลาป่น By-Catch 
จะต้องได้รับรองมาตรฐานสากลหรือสามารถตรวจสอบได้
โดยกลไกตรวจสอบที่มีกฎหมายรองรับเท่าน้ัน จึงท�าให้
บริษัทได้มีโอกาสท�างานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับคู่ค้า
ธุรกิจและผู้เกีย่วข้องในห่วงโซ่อปุทานอย่างใกล้ชดิมากข้ึน 

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา บริษัทให้ความส�าคัญกบัการพฒันา
ศักยภาพคู่ค้าธรุกจิในเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการทีดี่ในการผลิต
อาหารสัตว์ หรือ GMP+ รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจสามารถขอการรับรอง
มาตรฐาน IFFO RS ได้ และในปี 2560 บริษัทได้ขยายขอบเขต
การส่งเสริมการจัดท�าแผนการปรบัปรงุ/ พฒันาการประมง 
(Fishery Improvement Plan: FIP) จากประเทศไทยไปยงั
ประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย และประเทศฟ�ลิปปินส์ 

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 79รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256078



ความท้าทาย

ปัญหาความยากจนหรือภาวะความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
อนัเน่ืองมาจากการว่างงาน การเพิ่มข้ึนของประชากร อตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกจิต�า่ ตลอดจนความเหล่ือมล�า้ทาง
สังคม ยังคงเป็นประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม และกระทบต่อการ

แนวทางการบริหารจัดการ

ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างความม่ันคงทางอาชีพและรายได้มีส่วนสร้างเสริม
ความเป็นอยูท่ีดี่ของชมุชน ความม่ันคงทางเศรษฐกจิของประเทศ และความ
ม่ันคงทางอาหาร บริษัทจึงให้ความส�าคัญกบัการส่งเสริมอาชพีทีเ่อือ้ต่อการ
มีรายได้ที่สม�่าเสมอแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนริเริ่ม
ด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและกลุ่มเปราะบางมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ “4 ผสานสู่ความ
ยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)”หรือ 4Cs to Sustainability

ขีด

ข่าย

คิด

ร่วม
ยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)”หรือ 4Cs to Sustainability

นำขีดความสามารถของบริษัท
มาเป�นเครื่องมือในการสร�างผลกระทบ
เชิงบวกและบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบทางสังคม

ส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมระหว�าง
บริษัท พนักงาน
และผู�เกี่ยวข�อง

COMPETENCY

COLLABORATION

CONNECTION

CREATION
ร�วมแบ�งป�นและ
พัฒนาแนวคิด
หรือนวัตกรรม

ในการดำเนินงาน
บนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบ

CREATION

ในการดำเนินงาน

ผสานความร�วมมือ
กับเครือข�ายเพื่อ

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
การดำเนินงาน

ในระยะยาว

CREATION

พัฒนาเศรษฐกิจและประเทศโดยภาพรวม ขณะเดียวกัน 
ประเทศไทยและสังคมโลกก�าลังอยู่ในช่วงการเปล่ียนผ่าน
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายโุดยสมบรูณ์ (Aged Society) ซ่ึงจะส่ง
ผลให้ประชากรในวัยท�างานมีภาระที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่
มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

การส่งเสริมความจ�าเป็นพื้นฐานทั้งด้านสขุภาพ การศกึษา 
รายได้ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนค่านิยมในการด�าเนินชีวิต จึง
ถือเป็นอกีหน่ึงภารกจิทีภ่าคส่วนต่าง ๆ  สามารถมีส่วนร่วม 
เพื่อให้สามารถพัฒนาและก้าวไปพร้อมกันได้อย่างม่ันคง
เข้มแข็ง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 81รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256080



ตามแนวทางการส่งเสริมศักยภาพและท�างาน
ร่วมกนัภายใต้แนวคิด “คู่คิด คู่พฒันา ก้าวหน้า
เคยีงคู่สู่ครวัของโลก” บริษัทจึงให้ความส�าคัญ
กับการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะและขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมี

ผลการด�าเนินงาน

เป�าหมายป� 2563

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่ม
เปราะบางจ�านวน 50,000 ราย ได้รบัการส่งเสริมอาชพี
และคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบางรวมแล้ว
กว่า 36,180 ราย ผ่านการด�าเนินโครงการส่งเสรมิการ
เล้ียงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract Farming) 
โครงการส่งเสริมเถ้าแก่เล็กผ่านธุรกิจห้าดาว ตู้เย็น
ชุมชน และตู้เย็นเน้ือหมูชุมชน โครงการเกษตรกร
พ�่งตน ข้าวโพดยัง่ยนื โครงการสนับสนุนความเป็นอยู่
ที่ดีของชุมชนรอบสถานประกอบการ และโครงการ
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย

23,900 ราย

610 ราย

36,180 ราย 11,670 ราย36,180ราย

เกษตรรายย�อยกว�า

กลุ�มเปราะบางมากกว�า

ผู�ประกอบการรายย�อยมากกว�า

เกษตรกร
+
CPF

รูปแบบการดำเนินธุรกิจร�วมกัน

แนวทางการส�งเสริมศักยภาพและการทำงานร�วมกัน

ศูนย�รับเรื่องร�องเรียนคอนแทรคฟาร�มมิ�งซีพีเอฟ

ประกันรายได�
เหมาะกับ
เกษตรกร
รายย�อย

สนับสนุน
เทคโนโลยี
การเลี้ยง
สัตว�

ถ�ายทอด
องค�ความรู�
การเลี้ยง
สัตว�

บริหารจัดการ
แหล�งรับซื้อ
ผลผลิต
ที่แน�นอน

ส�งเสริม
ความสามารถ
ในการเข�าถึง
แหล�งเงินทุน

ประกันราคา
เหมาะกับเกษตรกร

ขนาดกลาง
หรือรายใหญ�

ประกันตลาด
เหมาะกับ
เกษตรกร
รายใหญ�

ในป� 2560
จัดฝ�กอบรม
ให�แก�เกษตรกร

รูปแบบการฝ�กอบรม

INDIVIDUAL TRAININGGROUP TRAINING

หลักสูตรการฝ�กอบรมในป� 2560

• การประชุม
• สัมมนา
• สัมมนาเชิง
 ปฏิบัติการ

• การสนทนากลุ�ม
• การศึกษาดูงาน

• การตรวจเยี่ยมและสอนแนะ
 การปฏิบัติ ณ ฟาร�มทุกสัปดาห�
• การให�คำปรึกษา

ด�านสวัสดิภาพสัตว�

• ความสำคัญและหลักปฏิบัติ
 ด�านสวัสดิภาพสัตว�
• กฎหมายและระเบียบด�าน
 สวัสดิภาพสัตว�

ด�านคุณภาพ

• การปฏิบัติทาง
 การเกษตรที่ดี (GAP)
• สภาวะโรคและการป�องกันโรค

ด�านสังคมและสิ�งแวดล�อม

• แนวปฏิบัติการใช�แรงงานที่ดี
• การจัดการสิ�งแวดล�อมและ
 การอยู�ร�วมกับชุมชน
• การลดใช�พลังงานด�วย Biogas
• ความปลอดภัยในฟาร�ม

ด�านประสิทธิภาพ

• การบริหารด�านต�นทุนและ
 ประสิทธิภาพการผลิต
• นวัตกรรมใหม�ๆ
 ในการเลี้ยงสุกร
• แนวทางการพัฒนาโรงเรือน
• รายได� ภาษี และการออม

117ครั้ง

สัญญาการด�าเนินงานยึดหลักมาตรฐาน
สากลตามแนวทางของ UNIDROIT ซึ่ง
เป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากล
อันดับหนึ่ง

“ได้รับความใส่ใจและการดูแลจากบริษัท 
โดยมีสัตวแพทย์ สัตวบาลมาถ่ายทอด
ความรู้เทคนิคการเล้ียงมาอย่างต่อเนื่อง 
การเข้าร่วมเป็นคอนแทร็คฟาร์มม่ิงกับ
ซีพีเอฟ ท�าให้ครอบครัวมีฐานะที่ม่ันคง 
บริษัทได้ช่วยสร้างความส�าเร็จและเปิดโอกาส
ให้ลูกทั้งสองคนสามารถศึกษาต่อจนจบ
การศกึษาในระดับสงู ปจัจบุนัลกูทัง้สองคน
เรียนจบแล้วและเข้ามาเรียนรู้งานเพื่อ
สืบทอดอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อที่มั่นคงต่อไป”

นางส�ารวย คงสุขหนึ่ง
เกษตรกรที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่เนื้อ
กับซีพีเอฟมา 16 ปี

ประสิทธิภาพ และด�าเนินธรุกจิด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อเสรมิสร้างโอกาสและความส�าเร็จทางธรุกจิไปพร้อมกนั โดยในปี 2560 
บริษัทได้จัดฝึกอบรมทัง้แบบกลุ่มและแบบตวัต่อตวัในหลากหลายรูปแบบ
ให้แก่เกษตรกรในโครงการรวม 117 ครัง้ ซ่ึงมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมรวมกว่า 5,900 คน 
 

CP Pork Shop…ทางเลือกใหม่เพ�่อความเป�นอยูท่ีดี่กว่า

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมวงกว้างมา
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทได้ขยายการด�าเนินโครงการ CP Pork 
Shop ซ่ึงริเริ่มเม่ือปี 2559 เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชพีสร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และยกระดับมาตรฐานเน้ือหมูปลอดภัย
ได้มาตรฐานปศุสัตว์ OK สู่ชุมชน โดยปัจจุบันมีการด�าเนินธุรกิจใน 
2 รูปแบบหลัก ได้แก่ ตู้หมูสดชุมชน เถ้าแก่เล็ก และร้านเถ้าแก่เล็ก CP 
Pork Shop พร้อมทดลองโมเดลธุรกิจโดยต่อยอดจากร้านขายหมูสด
สู่จุดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรปูจากเน้ือหมูคุณภาพ อาท ิหมูปิ�ง หมูทอด 
หมจู๊อ ลูกชิ้น เป็นต้น อีกด้วย

ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย 
(Contract Farming)

บริษัทริเริ่มโครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แก่เกษตรกร
รายย่อยหรือ Contract Farming ตัง้แต่ปี 2518 ด้วย
ความมุ่งหวังทีจ่ะส่งเสริมอาชพีและรายได้แก่เกษตรกรไทย 
โดยระบบ Contract Farming เป็นการท�าธรุกจิทีเ่กษตรกร
มีตลาดรองรบัผลผลิตทีแ่น่นอน และบริหารจัดการฟาร์ม
ภายใต้มาตรฐานเดียวกับฟาร์มบริษัท เพื่อประโยชน์
โดยตรงต่อเกษตรกรในด้านการมีรายได้ที่แน่นอน และ
เพื่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคอาหารคุณภาพและปลอดภัย 

ด้วยระบบการบริหารจัดการทีไ่ด้มาตรฐานสากล และการ
ด�าเนินธรุกจิร่วมกบัเกษตรกรอย่างเป็นธรรมและมุ่งพฒันา
ให้เตบิโตไปพร้อมกนั ในปี 2560 องค์กรอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้น�าผู้เข้าอบรมหลักสูตร
คอนแทรคฟาร์มม่ิงจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย เวียดนาม 
กัมพ�ชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า 
ฟ�ลิปปินส์ เนปาล และ ภูฏาน เข้าศึกษาดูงานระบบคอนแทรค
ฟาร์มม่ิงของบริษัทต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 เพื่อเป็นตวัอย่างให้
ผู้เข้าอบรมน�าไปปรับปรุงและพฒันาระบบการด�าเนินงาน
ในประเทศของตนเองต่อไป 

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 83รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256082



ยกระดับมาตรฐานเนื้อหมูปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

ด้วยระบบโรงช�าแหละทีไ่ด้มาตรฐาน การควบคุมอณุภูมิของระบบขนส่งจนถึงจุดขาย รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอด
ห่วงโซ่การผลิตสุกร

นอกจากน้ี บริษัทยงัส่งเสริมให้จุดจ�าหน่ายเข้าร่วมโครงการเน้ือสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ของกรมปศุสัตว์ 
โดยจุดจ�าหน่ายร้อยละ 52 ทีเ่ข้าร่วมรบัการตรวจประเมินในปีแรก 2560 สามารถผ่านการรบัรองสถานทีจ่�าหน่ายปศุสัตว์ OK 
ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ทุกจุดจ�าหน่าย (100%) ได้รับการรับรองภายในปี 2561

สนับสนุนความเป�นอยูท่ีดี่ของชมุชน
รอบสถานประกอบการ

เพื่อให้การด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชวีิตชมุชนสอดคล้อง
กับวิถีความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชน โรงงาน
และฟาร์มของบริษัททกุแห่งได้สร้างการมีส่วนร่วมของชมุชน
ด้วยการลงพื้นที่ส�ารวจลักษณะและความต้องการชุมชน
โดยรอบ ตลอดจนระบุประเด็นผลกระทบด้านชุมชน ก่อน
น�าไปสู่การริเริ่มและด�าเนินโครงการ/ กจิกรรม โดยในปี 2560 
บริษัทได้สนับสนุนความเป็นอยูท่ีดี่ของชมุชนราว 500 แห่ง 
ผ่านการด�าเนินโครงการ/ กิจกรรมรวมกว่า 400 โครงการ/
กิจกรรม 

นอกจากน้ี จากข้อมูลของส�านักงานสถิตแิห่งชาตซ่ึิงคาดการณ์
ไว้ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
ในปี 2567-2568 บริษัทจึงด�าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ด้อยโอกาส ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล และ
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้หรือพิการทีอ่าศัยอยูบ่ริเวณรอบโรงงาน
และฟาร์ม ตลอดจนในพื้นที่ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์
มาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2554 ผ่านกองทนุ ซีพีเอฟ คืนสุข 
ผู้สูงวัย โดยในปี 2560 ได้มีส่วนร่วมดูแลผู้สูงวัยรวม 534 ราย 

ในปี 2560 ซีพีเอฟมีส่วนร่วม
ดูแลผู้สูงวัยให้สามารถด�ารงชีวิต
อยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ 
มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ
ในปั�นปลายชีวิตรวม 534 ราย

ทั้งนี้ เพื่อความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของเถ้าแก่เล็ก บริษัทได้สนับสนุนการคัดเลือกพื้นที่ขาย 
การให้ยืมและติดตั้งตู้หมู การผลิตส่ือการตลาด ตลอดจนการฝึกอบรมการขายเน้ือหมูและการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยในปี 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวม 2,060 ราย 

สร้างโอกาสทางอาชีพแก่กลุ่มเปราะบาง
รวมถึงข้าราชการต�ารวจ-ทหารและครอบครัว

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน

ตู้หมูสดชุมชน เถ้าแก่เล็ก
• เงินลงทุนเพียง 17,000 บาท  
• บริษัทสนับสนุนตู้แช่เย็นและสื่อการตลาด 

มูลค่าประมาณ 50,000 บาท
• ประมาณการรายได้ 15,000 บาท/ ราย/ เดือน

• การเตรียมสถานที่และความพร้อมในการด�าเนินการ 
• บุคลิกภาพและสุขอนามัย

จากการเริ่มด�าเนินการในเดือนมิถุนายน พบว่าร้านสวัสดิการ
ในเรือนจ�ามียอดขายประมาณ 5,000-5,300 บาทต่อวัน 

นอกจากน้ี บริษัทยังได้ร่วมกับกองบัญชาการต�ารวจภูธร 
ภาค 2 สนับสนุนร้านสวัสดิการในโครงการครอบครัว
สันติราษฎร์ สร้างชาติม่ันคง ณ อ�าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ซ่ึงมียอดขายเฉล่ียต่อวันอยู่ที่ 6,000-8,000 บาท 
ก่อนขยายความร่วมมือไปยังกองทัพภาคที่ 1 ณ กรม
ทหารราบที ่21 รกัษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชนีิ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดชลบรุี ซ่ึงมียอดขายเฉล่ียต่อวันอยูท่ี ่3,000-5,000 
บาท เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดค่าครองชีพ
แก่ครอบครวัต�ารวจ-ทหาร รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัยแก่ชุมชนรอบข้างด้วย

ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ทุกจุดจ�าหน่าย (100%) ได้รับการรับรองภายในปี 2561ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ทุกจุดจ�าหน่าย (100%) ได้รับการรับรองภายในปี 2561ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ทุกจุดจ�าหน่าย (100%) ได้รับการรับรองภายในปี 2561

• เล้ียงสุกรแบบโรงเรือนระบบป�ดและด�วยมาตรฐาน
 ฟาร�มสีเขียวปลอดภัยต�อผู�บริโภคเป�นมิตร
 ต�อชุมชนและสิ�งแวดล�อม

• ปลอดจากยาปฏิชีวนะ ยาฆ�าแมลง สารเร�งเน้ือแดง
 และสารตกค�างต�างๆ

• ตรวจสอบย�อนกลับได�ถึงแหล�งท่ีมา
 ของอาหารสัตว�

ควบคุมอุณหภูมิไม�เกิน 4 องศาเซลเซียส
ช�วยรักษาคุณภาพเนื้อหมูให�สด สะอาด ปลอดภัย
ต�อผู�บริโภค

2.โรงชำแหละถูกสุขอนามัย

ได�มาตรฐานฟาร�มปศุสัตว� และมีห�องเย็น
ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต�ต�นทาง

1.ฟาร�มสุกร

ได�มาตรฐาน สะอาด และ
ควบคุมอุณหภูมิไม�เกิน
4 องศาเซลเซียส

3.ระบบขนส�ง

4.ตู�เย็นควบคุมอุณหภูมิ

<

ร้านเถ้าแก่เล็ก CP Pork Shop
• เงินลงทุนประมาณ 50,000-100,000 บาท
• บริษัทสนับสนุนตู้แช่เย็นและสื่อการตลาด

มูลค่าประมาณ 180,000 บาท
• ประมาณการรายได้ 35,000 บาท/ ราย/ เดือน

สนับสนุน “โครงการฝึกวิชาชพีการท�าธรุกิจขนาดเล็กการ
จ�าหน่ายเนื้อสุกร: นายสะอาดขายหมู” ของกรมราชทัณฑ์ 
ซ่ึงเป็นนโยบายในการสร้างอาชพีแก่ผู้ต้องขังภายในแนวคิด 
“หน่ึงคนหน่ึงทักษะ” โดยการจัดการฝึกวิชาชีพให้ทุกคน
มีทกัษะฝีมือ มีความรูค้วามสามารถอย่างน้อยคนละ 1 ทกัษะ 
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและมีวิชาชีพ
ติดตัวไปใช้ในการด�าเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ 

ในปี 2560 ได้เปิดร้านสวัสดิการน�าร่องความร่วมมือใน
เรือนจ�า 4 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�ากลางคลองเปรม เรือนจ�ากลาง
สมุทรปราการ เรือนจ�าพิเศษมีนบรุี และเรือนจ�าอ�าเภอธญับรุี 
ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 80 คน โดยบริษัทได้จัดหลักสูตร
ฝึกอบรม 2 วันให้กับผู้ต้องขัง ครอบคลุมหัวข้อ
• การปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในอาชีพ 
• กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก 
• การวางแผนด้านบัญชี-การเงิน
• เทคนิคการขายและการตลาด 

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 85รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256084



ดำเนินการโดยบริษัทและชุมชน ดำเนินการโดยบริษัท มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และชุมชน

2520

25402549

2522

2531 2536

หมู�บ�านเกษตรกรรม
หนองหว�า

โครงการพระราชดำริ
หมู�บ�านสหกรณ�

โครงการห�วยองคต
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริ
หมู�บ�านสหกรณ�

หมู�บ�านเกษตรกรรม
กำแพงเพชร

• เกษตรผสมผสาน
 ตามแนวพระราชดำริ
 “7 อาชีพ 7 รายได�”
• พัฒนาอาชีพตำบลปากรอ
• ส�งเสริมปลูกชาอูหลง

หมู�บ�านเกษตร
สันติราษฎร�

โครงการพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริ

หมู�บ�านเกษตร

ในปี 2560 บริษัทและมูลนิธิฯ มีส่วนร่วมสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยกว่า 10,260 ราย ให้มีอาชีพมั่นคงและรายได้พอเพียง 
โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการส่งเสริมอาชพีตลอดป�รวมกว่า 894 ล้านบาท หรือรวมกว่า 6,130 ล้านบาท
ในระหว่างป� 2555–2560 

จำนวนกว�า

ตัน
43,390

มูลค�าประมาณ

ล�านบาท
444.7

จำนวนกว�า

ตัน
23

มูลค�าประมาณ

ล�านบาท
2.8

จำนวนกว�า

ตัว
289,108

มูลค�าประมาณ

ล�านบาท
395

สามารถสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจ
จากโครงการส�งเสริมอาชีพตลอดป�

การเลี้ยงสัตว�

การเลี้ยงปลา

กลุ�มออมทรัพย�
ร�านค�า

การผลิตก�าซชีวภาพ
ลดการซื้อพลังงาน

การผลิตข�าว

การปลูกพืชไร�
พืชสวน พืชผัก

กองทุนหมุนเวียนและ
สวัสดิการชุมชน

มูลค�าประมาณ

ล�านบาท
11.3

จำนวนกว�า

ครัวเรือน
10

มูลค�าประมาณ

บาท
30,000

จำนวนกว�า

ตัน
20,000

มูลค�าประมาณ

ล�านบาท
11.6

มูลค�าประมาณ

ล�านบาท
28.6

กลุ�มออมทรัพย�

กองทุนหมุนเวียนและกองทุนหมุนเวียนและ

มูลค�าประมาณ

ล�านบาท
28.6

ในป� 2560 รวมกว�า

894 ล�านบาท
หรือรวมกว�า

6,130 ล�านบาท

ในระหว�าง
ป� 2555–2560

เสริมสร้างโอกาสทางอาชพีแก่เกษตรกรรายย่อย 

กว่า 4 ทศวรรษทีบ่ริษัทมุ่งม่ันสนับสนุนอาชพีเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย 
โดยมีมูลนิธิพฒันาชวิีตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน 
ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นพนัธมิตรหลักในการขับเคล่ือนการด�าเนินงาน 
ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ความดี 3 ประการ ได้แก่ “คนดี พลเมอืงดี 
อาชพีดี” เพื่อการพฒันาคนและการส่งเสริมอาชพีสร้างรายได้ตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 87รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256086



ดินน�า้ป่า
คงอยู่

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 89รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256088



วิกฤตการณ์และการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับวันย่ิงทวีความ
รนุแรงและเกิดข้ึนบ่อยครัง้ ซึง่สามารถสง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อความม่ันคง
ทางอาหาร คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในสังคม ตลอดจนความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพยายามด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการและด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก 
โดยมีเป้าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

คิดค�นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ�งแวดล�อม
ควบคู�ไปกับการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�
เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด�านพลังงาน
ก�าซเรือนกระจก น้ำ และของเสีย

POLICY AND
STANDARDS 

EFFICIENCY
THROUGH
INNOVATION
AND TECHNOLOGY

ENVIRONMENTAL
AND WATER

SCARCITY
ASSESSMENTS

COLLABORATION

ดำเนินนโยบายและ
มาตรฐานการบริหารจัดการ
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ�งแวดล�อม และพลังงานซีพีเอฟ ซ่ึงสอดคล�อง
ตามมาตรฐานสากล ISO 14001และ OHSAS 18001
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับอย�างเคร�งครัด
อีกท้ังยังนำหลักการ 4Rs มาใช�ในกระบวนการผลิต
อย�างต�อเนื่อง

ประเมินผลกระทบทาง
สิ�งแวดล�อมและการใช�น้ำ

ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ�
ตามมาตรฐาน ISO 14040,

ISO 14044 และ ISO 14046
รวมถึงประเมินความเส่ียงการขาดแคลนน้ำ

ของบริษัทและคู�ค�าธุรกิจ ตามระดับความเส่ียง
โดยใช� Global Water Tool

ร�วมมือกับหน�วยงานราชการ
องค�กรอิสระและผู�มีส�วนได�เสียต�างๆ

 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
สิ�งแวดล�อมทั้งระดับบริษัท

และอุตสาหกรรม

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ความท้าทาย

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอยู่ในภาวะที่เผชิญกับ
ความท้าทายอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จากวิกฤตการณ์ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์ มลภาวะหรือมลพิษ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอนัเน่ืองมาจากภาวะเรือนกระจก 
โดยมีสาเหตหุลักมาจากการเพิ่มของประชากร การขยายตวั
ทางเศรษฐกจิ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีซ่ึงทัง้หมด
สามารถส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร

นอกจากน้ี อุณหภูมิโลกเฉล่ียมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยในปี 
2560 อุณหภูมิโลกเฉล่ียสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี 
25591 และวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�า้ตดิอนัดับหน่ึงในสาม
ของความเส่ียงระดับโลกตดิต่อกนัตัง้แต่ปี 25572 ในขณะที่
ปริมาณของเสยีเกิดขึ้นมากกว่า 3.5 ล้านตันต่อปี3 

“การบรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม จ�าเป็นต้องอาศัย
นวัตกรรม (Innovation) และ
ค�านึงตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง 
การบริโภค รวมถึงการก�าจัดของเสีย” 

1 อ้างอิงจาก Global Surface Temperature Data, Nasa (1964-2017)
2 อ้างอิงจาก The Global Risks Report , World Economic Forum (2014-2017)
3 อ้างอิงจาก World Bank Group (2014)

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทตระหนักดีว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นต้นทุนส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และพฒันาสังคม บริษัทจึงไม่หยดุน่ิงในการประเมิน ปรบัปรงุ 
ต่อยอด และพัฒนาการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ควบคู่ไปกบัการแลกเปล่ียนความรูแ้ละประสานความร่วมมือ
กบัองค์กรระดับประเทศและสากล เพื่อยกระดับอตุสาหกรรม

และสังคมให้เตบิโตไปด้วยกนัอย่างยัง่ยนื โดยมีคณะกรรมการ
บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน (CPF SHE&En Management Committee) ซ่ึงมี
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบตักิารด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 
และประธานทกุสายธรุกจิด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน 
และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ดินน้�าป่าคงอยู่

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 91รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256090



ในป� 2560 บริษัท
มีรายได�จากกลุ�ม
ผลิตภัณฑ�สีเขียว
(GREEN PRODUCTS)

รวมมูลค�า

21,978 ล�านบาท

หรือคิดเป�น

12.32% ของรายได�จาก
กิจการประเทศไทย

ผลการด�าเนินงาน

เป�าหมายป� 2563

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 15 
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 
ต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการ
ผลิตได้ร้อยละ 11.60 เทยีบกบัปีฐาน 2558 และลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมขอบเขตที ่1 และ 2 ต่อหน่วย
การผลิตได้ร้อยละ 6.97 เทียบกับปีฐาน 2558 อันเน่ือง
มาจากความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการพฒันาและด�าเนิน
โครงการด้านการประหยดัพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน โดยในปี 2560 ได้ริเริ่มโครงการใหม่รวม 

ป�
จาํนวนโครงการ

(โครงการ)
พลังงานทีป่ระหยดัได้ 

(กกิะจลู)
การลดการปล่อยก�าซเร�อนกระจก
(ตนัคาร�บอนไดออกไซด�เทยีบเท่า)

ค่าใช้จ่ายทีป่ระหยดั
(ล้านบาท)

2560 59 41,760 16,658 47.58

2559 104 80,000 7,200 50.60

2558 21 12,000 3,250 19

59 โครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบ
ท�าความเย็นและระบบปรับอากาศ โครงการมอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น (ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมแสดง
ไว้ที่หน้า 97) ซ่ึงคาดว่าเม่ือโครงการต่างๆ ด�าเนินการ
แล้วเสร็จจะช่วยลดการใช้พลังงานได้ปีละกว่า 41,760 กกิะจูล 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ป ีละ 16,658 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า และสามารถประหยดัค่าใช้จ่าย
ได้ปีละมากกว่า 47.58 ล้านบาท นอกจากน้ี จากความมุ่งม่ัน
ทีจ่ะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานข้างต้น ประกอบกับ
ความพยายามลดสัดส่วนการใช้เชือ้เพลิงฟอสซิลและเพิ่มการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการปรบัลดค่าสัมประสิทธิ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
ทีล่ดลงจากปี 2559 เป็นผลให้สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิตมีค่าลดลงร้อยละ 5.99 เม่ือเทียบกับ
ปี 2559 

สนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก

นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support 
Scheme: LESS) ซึ่งด�าเนินการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยน�ากิจกรรม
ด้านการลดการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การจัดการขยะและของเสีย ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
และพื้นที่สีเขียวขึ้นทะเบียน LESS เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ป� จาํนวนหน่วยงาน
การลดการปล่อยก�าซเร�อนกระจก
(ตนัคาร�บอนไดออกไซด�เทยีบเท่า)

ก�าซเร�อนกระจกทีก่กัเกบ็ได้
(ตนัคาร�บอนไดออกไซด�เทยีบเท่า)

2560 121 715,561 4,665

2559 47 3,294 9,084

2558 58 5,095 17,945

พฒันาผลิตภัณฑ์ทีย่ัง่ยนื 
(Product Sustainability) 

บริษัทริเริ่มโครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน (CPF’s 
Product Sustainability) มาตั้งแต่ปี 2555 โดยน�าหลัก
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมิน
ประสิทธิภาพเชงิเศรษฐนิเวศมาใช้ เพื่อการออกแบบ พฒันา 
และควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามแนวทางการ
จัดการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญในการสร้างคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ใน  4  มิต ิได้แก่  เศรษฐกจิ  ส่ิงแวดล้อม  สังคม 
และคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยเม่ือปี 2556 
DNV-GL ซ่ึงเป็นหน่วยงานรบัรองระดับโลก ได้ให้การรบัรอง
ผลิตภัณฑ์ไก่ของบริษัทให้เป็นผลิตภัณฑ์ไก่ยัง่ยนืรายแรก
ของโลก นอกจากน้ี บริษัทยงัได้ด�าเนินโครงการฉลาก Carbon 
Footprint ตั้งแต่ปี 2551 และโครงการฉลากลด Carbon 
Footprint ตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วย

จากความมุ่งม่ันข้างต้น ในปี 2560 บริษัทจึงได้จัดท�าโครงการ 
CPF Green Revenue โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดรายได้
ของบริษัททีม่าจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว ซ่ึงหมายรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก Carbon 
Footprint ฉลากลด Carbon Footprint และ Water 
Footprint ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพือ่มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

การใช�พลังงาน การปล�อยก�าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 1 และ 2
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กิกะจูลต�อตันการผลิตล�านกิกะจูล
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ล�านตันคาร�บอนไดออกไซด�
เทียบเท�า
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เตร�ยมพร้อม…รบัมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

นอกจากความพยายามในการบรรเทาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการปรับตัว
เพื่อรบัมือกบัการเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความเส่ียงทีอ่าจกระทบต่อความม่ันคงในการจัดหาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเพื่อป้อนสู่กระบวนการผลิตด้วย โดยได้
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการเชงิกลยทุธ์ทัง้ในระยะส้ัน 
ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้

• ระยะส้ัน - ตดิตามความสมดุลระหว่างอปุสงค์และอปุทาน 
ส�ารวจแหล่งผลิตวัตถุดิบหลักที่ส�าคัญของบริษัท น�า
ข้อมูลจากดาวเทยีมมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้ม
สภาพภูมิอากาศในอดีต เพื่อช่วยคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อม
ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบใน
ปัจจุบัน

• ระยะกลาง - วิจัยและพฒันาเพื่อค้นคว้าและพฒันาวัตถุดิบ
ทดแทนวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะวตัถุดิบหลักทีมี่ความเส่ียง
จะได้รบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ระยะยาว - ส่งเสริมศักยภาพของคูค้่าวัตถุดิบทางการเกษตร
ผ่านการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยทีีช่่วยให้เกษตรกร
สามารถปรบัตวัและพ�่งพาตนเองท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศได้โครงการด้านประหยดัพลงังานและลดการปล่อยก�าซเรอืนกระจกในปี 2558-2560

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 93รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256092
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ผลการด�าเนินงาน

เป�าหมายป� 2563

ลดปริมาณการดึงน�้ามาใช้ต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 25 
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

บริษัทสามารถลดปริมาณการดึงน�า้มาใช้ต่อหน่วยการผลิต
ได้ร้อยละ 23.38 เม่ือเทยีบกบัปีฐาน 2558 อนัเน่ืองมาจาก
ธรุกจิสัตว์น�า้ซ่ึงมีการดึงน�า้มาใช้สูงถึงร้อยละ 77.40 ของ
ภาพรวมบริษัททัง้หมด มุ่งม่ันจัดการโรคสัตว์น�า้ในกจิกรรม

การเพาะเล้ียงกุ ้งทะเลมาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้พื้นที่
ในการเลี้ยงอย่างเหมาะสม ปรับปรุงวิธีการเลี้ยงด้วยการ
เพิ่มอัตราการให้อากาศ และน�าน�้าที่ผ่านการเล้ียงแล้วมา
ปรับปรุงคุณภาพและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้
ปริมาณการดึงน�้ามาใช้ต่อหน่วยการผลิตของสายธุรกิจ
สัตว์น�้าลดลงถึงร้อยละ 14.78 เม่ือเทยีบกบัปี 2559 และ
เป็นผลให้ปริมาณการดึงน�้ามาใช้ต่อหน่วยการผลิตของ
บริษัทในปี 2560 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ขณะเดียวกัน 
บริษัทยงัให้ความส�าคัญกบัการใช้น�า้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในธรุกจิการเล้ียงสุกรและไก่ รวมถึงการน�าน�า้กลับมาใช้ใหม่
เพื่อลดปริมาณน�้าทิ้งอีกด้วย  

หมายเหตุ: โดยคิดน�้าหนักไก่ที่ออกจากฟาร์มเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม

หมายเหตุ: น�้าจ�ดหมายถึงน�้าที่ค่า TVS < 1,000 mg/L ตามมาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก
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เป�าหมายป� 2563

ลดปริมาณของเสียที่ก�าจัดโดยวิธีการฝังกลบและเผา
ต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

บริษัทสามารถลดปริมาณของเสียทีก่�าจัดโดยวิธีการฝัง
กลบและเผาต่อหน่วยการผลิตได้ร้อยละ 9.08 เม่ือเทยีบ
กับปีฐาน 2558 อันเนื่องมาจากการน�าหลักการ 4Rs มา
ใช้ในการลดปริมาณของเสีย เช่น การน�าตะกอนระบบ
บ�าบัดน�้าเสียมาใช้ท�าปุ ๋ยแทนการน�าไปฝังกลบ ทั้งน้ี 
ปริมาณของเสียเพิ่มจาก 3.36 กโิลกรมัต่อตนัผลิตภัณฑ์
ในปี 2559 เป็น 3.67 กิโลกรัมต่อตันผลิตภัณฑ์ในปี 
2560 มีสาเหตุมาจากการรื้อถอนเพื่อปรับปรุงอาคาร
ผลิตโรงงานอาหารสัตว์บก รวมทัง้ปริมาณของเสียทัว่ไป
คงค้างในบริษัทจากปี 2559 ของธุรกิจอาหารสัตว์

การประเมินความเส่ียงการขาดแคลนน�า้

ด้วยความส�าคัญของทรพัยากรน�า้ต่อความต่อเน่ืองในการ
ด�าเนินธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจร ประกอบ
กับตระหนักดีถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงและเกิดข้ึนบ่อยครั้ง บริษัทจึงให้ความส�าคัญตั้งแต่
การคัดเลือกสถานที่ตั้งของสถานประกอบการบนพื้นฐาน
การจัดการความเส่ียงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�าเป็น 
ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมและพฒันาการใช้น�า้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะในธุรกิจการเล้ียงสัตว์ซ่ึงมีการใช้น�้าในปริมาณ
ที่มากกว่าธุรกิจอื่นๆ

นอกจากน้ี บริษัทยงัมีมาตรการเชงิรกุในการบริหารจัดการน�า้ 
ด้วยการประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน�้า 
(Water Stress Areas) ทัง้สถานทีต่ัง้ของสถานประกอบการ
ของบริษัท และขยายผลการประเมินความเสี่ยงไปยังสถาน
ที่ตั้งของคู่ค้าธุรกิจส�าหรับประเภทธุรกิจที่มีการใช้น�้าสูง
เป็นประจ�าทกุปี โดยการน�าเครื่องมือการประเมินความเส่ียง
การขาดแคลนน�า้ Global Water Tool ของสภาธรุกจิโลก
เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (World Business Council for 
Sustainable Development: WBCSD) มาใช้ ซึ่งช่วยให้
บริษัทสามารถระบุพื้นที่ที่มีความเส่ียงในการขาดแคลนน�้า 

อันน�าไปสู่การวิเคราะห์และก�าหนดแนวทางการจัดการน�้า
ให้เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนประสานความร่วมมือ
ไปยังคู่ค้าธุรกิจที่มีความเส่ียงในการก�าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน�้าด้วย 

ในปี 2560 ผลการประเมินสถานที่ตั้งในประเทศไทยของ
สถานประกอบการบริษัทและของคู่ค้าธรุกจิส�าหรบัประเภท
ธรุกจิทีมี่การใช้น�า้สูง พบว่าร้อยละ 0.9 และร้อยละ 25 ตัง้อยู่
ในพื้นทีท่ีมี่ความเส่ียงสูง (Extreme Scarcity) ตามล�าดับ 
ซ่ึงบริษัทได้จัดท�าแผนบริหารความเส่ียงด้านน�า้ส�าหรบัสถาน
ประกอบการของบริษัทรองรับไว้ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้ง
สร้างการมีส่วนร่วมของชมุชนเพือ่รับฟังข้อกงัวลเกีย่วกบั
การใช้น�า้ด้วย ขณะเดียวกนั ยงัได้จัดสรรบคุลากรลงพื้นที่
ในการให้ความรู้และสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจในการจัดท�าแผน
รองรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้า ซึ่งการด�าเนินงาน
ทั้งหมดน้ี ไม่เพียงช่วยลดความเส่ียงในการด�าเนินธุรกิจ
ทั้งของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ หากยังสามารถลดผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิข้ึนแก่ชมุชนโดยรอบในสภาวะภัยแล้งทีอ่าจเกดิข้ึน
ในปัจจุบันและอนาคตด้วย 

สร้างสรรค์
นวัตกรรมรักษ์โลก

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เพราะ
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม”

ไม่เพียงช่วยปลดล็อกข้อจ�ากัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ หากยังมีส่วนช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของ

สังคม ตลอดจนรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
บริษัทจึงไม่หยุดนิ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรักษ์โลก
ทั้งด้านกระบวนการและด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเสริม

ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน95 96รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 256094





ดำเนินนโยบายการจัดหา
วัตถุดิบหลักทางการเกษตรจาก
แหล�งที่มาที่รับผิดชอบ โดยต�อง
ไม�บุกรุกทำลายทรัพยากรป�าไม�
และทรัพยากรทางทะเล5

เลือกที่ตั้งอย�างเหมาะสม
โดยไม�อยู�ในพื้นที่อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล�อมตามกฎหมาย
และข�อตกลงระหว�างประเทศ

RESPONSIBLE
SOURCING

SITE SELECTION
AND SCREENING

ECO-FRIENDLY
MANUFACTURING

AND FARMING

ดำเนินกิจกรรมในกระบวนการ
ผลิตอาหารสัตว� การเลี้ยงสัตว�

และการผลิตอาหารอย�างเป�นมิตร
ต�อสิ�งแวดล�อม โดยสอดคล�องตามกฎหมาย

และมาตรฐาน CPF SHE&En ควบคู�
ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากการดำเนินธุรกิจอย�างสม่ำเสมอ6

ประสานความร�วมมือ
กับหน�วยงานภาครัฐและ

ภาคประชาสังคมในการอนุรักษ�
และฟ��นฟูพื้นที่สีเขียวภายใน
และรอบรั้วสถานประกอบการ

รวมถึงพื้นที่ป�าต�นน้ำและ
ป�าชายเลน

RESTORATION

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ความท้าทาย

ระหว่างปี 2513 ถึงปี 2559 ดัชนีชีวั้ดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (The Living Planet Index: LPI) แสดงแนวโน้ม
ที่ลดลงถึงร้อยละ 584 โดยสถานการณ์ของประเทศไทย
ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางชวีภาพยงัคงอยูใ่น
ภาวะที่น่าเป็นห่วง อันเน่ืองมาจากการขยายขอบเขตของ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจ�ากัดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการบริโภคทีเ่ตบิโตอย่างก้าวกระโดด การ
ลกัลอบตัดไม้ท�าลายปา่ การขยายถิ่นฐาน รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่าง
จ�ากัด จึงส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดจ�านวน
ลงอย่างรวดเร็ว

4 อ้างอิงจาก Living Planet Report ปี ค.ศ. 2016 โดย World Wildlife Fund (WWF)
5 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาอย่างรับผิดชอบ ได้ที่หน้า 70
6 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้ที่หน้า 90

แนวทางการบริหารจัดการ

ด้วยตระหนักดีว่าระบบนิเวศที่สมบูรณ์ถักทอจากสายใย
อาหารของพืชและสัตว์ที่ซับซ้อนและหลากหลาย ทั้งยัง
เป็นต้นก�าเนิดของอากาศบริสุทธิ์ น�้าที่ใสสะอาด และดินที่
อุดมสมบูรณ์ บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อการปกป้อง
ความหลากหลายทางชวีภาพไม่จ�ากดัเพียงเฉพาะในรอบรัว้ 

หากเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการ
จ�าหน่ายสินค้าอย่างรบัผิดชอบและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงการร่วมฟ้ืนฟูและรกัษาพื้นทีต้่นน�า้ เพื่อความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอื้อต่อการด�ารงชีวิตและ
การด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 101รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 2560100



ผลการด�าเนินงาน

เป�าหมายป� 2563

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลน
และป่าต้นน�า้ในพื้นทีย่ทุธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงพื้นที่
สีเขียวในสถานประกอบการ ครอบคลุมพื้นที่ 9,000 ไร่

โครงการซีพีเอฟ 
ปลูก-ป�น-ป�อง ป่าชายเลน

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐานคุณภาพน�า้ทะเล
ชายฝ่ัง ซ่ึงยงัประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล และการด�าเนินกจิกรรมการเล้ียงสัตว์น�า้ของบริษัท 
ประกอบกับความส�าคัญของป่าชายเลนซ่ึงเป็นทั้งแหล่ง
ต้นทางสารอาหารของสัตว์น�้านานาชนิด แหล่งเพาะขยาย
พันธุ์และหลบภัยของสัตว์น�้าวัยอ่อน แหล่งอาหารและหา
รายได้ของมนุษย์ แหล่งไม้ก่อสร้าง ไม้ใช้สอย และเชือ้เพลิง 
อีกทั้งยังมีศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บสารมลพิษที่
เกดิจากกจิกรรมทางการเกษตร อตุสาหกรรม และครวัเรือน 

บริษัทจึงได้ร่วมกบัเครือข่ายภาคีด�าเนินโครงการ “ซีพีเอฟ 
ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน” มาอย่างต่อเน่ืองตามยทุธศาสตร์
ป่าชายเลน 5 ปี (2557-2561) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 แห่ง
ของจังหวัดชมุพร จังหวดัระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สงขลา และจังหวัดพังงา 

ปี 2560 ซ่ึงเป็นปีที ่4 ของการด�าเนินโครงการ บริษัทสามารถ
บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 2,245 ไร่ และ
สามารถปลูกป่าใหม่ได้รวมแล้ว 316 ไร่ นอกจากน้ียังได้
น�าร่องเส้นทางการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ใน 2 จังหวดั ได้แก่ 
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง

แบ�งป�น แลกเปลี่ยนความรู�
และประสบการณ�ด�านการปลูก
ดูแลการจัดการแบบมีส�วนร�วม

ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ�
ส�งเสริมการเข�าถึงความรู�

ควบคู�ไปกับการปลูกป�าชายเลน

ปกป�องผืนป�าชายเลนด�วย
ความร�วมมือของเครือข�าย
และภาคประชาสังคม

ป�องป�อง

ปลูก ป�น

ป�อง

ปลูก ป�นปลูก ป�น

โครงการซีพีเอฟ
ปลูก-ป�น-ป�อง ป�าชายเลน

ควบคู�ไปกับการปลูกป�าชายเลนควบคู�ไปกับการปลูกป�าชายเลนควบคู�ไปกับการ และภาคประชาสังคม

2557 2558 2559 2560 เป�าหมาย

1,457 ไร�

72
ไร�

2,025 ไร�

145
ไร�

2,113 ไร�

237
ไร�

2,348 ไร�

295
ไร�

2,245 ไร�

370
ไร�

อนุรักษ� ปลูกใหม�

ผลการด�าเนินงานในป� 2560

บริษัทมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นทีป่่าชายเลนและป่าต้นน�า้ในพื้นทีย่ทุธศาสตร์ของประเทศ 
รวมถึงพืน้ทีสี่เขียวในโรงงานและฟาร์มของบริษัท ครอบคลุม
พื้นที่กว่า 5,969 ไร่ ผ่านโครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง 
ป่าชายเลนและโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ 

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 103รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 2560102



ภาคประชาคม
ท�องถิ�น

2559 2560 เป�าหมาย

อนุรักษ�และฟ��นฟู

ภายในพ้ืนท่ีสถานท่ี
ประกอบการ

ปลูกใหม�

72 ไร�

721 ไร�

2,500 ไร�

200 ไร�
400 ไร�

2,271 ไร�

3,700 ไร�

1,000 ไร�

ไร�

2,271
1

โครงการซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ ลุ่มน�า้ป่าสัก 
เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบรุ�

ด้วยลุ่มน�้าป่าสักเป็นแหล่งน�้าส�าคัญส�าหรับการเกษตรและ
อตุสาหกรรมของพื้นที ่5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
พระนครศรอียธุยา อกีทัง้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธรุกจิ
อาหารสัตว์ ธรุกจิเล้ียงสัตว์ และธรุกจิผลิตอาหารของบริษัท 
ซ่ึงได้ใช้น�้าจากลุ่มน�้าป่าสัก เพื่อการด�าเนินกิจกรรมด้าน
การผลิตด้วย บริษัทจึงได้ร่วมกบัเครือข่ายภาคีด�าเนินโครงการ
ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน�้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัด
ลพบรุี โดยมีแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี (2559-2563) เพื่ออนุรกัษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของป่าต้นน�้าลุ่มน�้า
ป่าสัก ครอบคลุมพื้นที่เขาพระยาเดินธงกว่า 5,900 ไร่ 
อีกทั้งสนับสนุนเป้าหมายปี 2563 ด้านการปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพของสหภาพยุโรปด้วย  

ผลจากความมุ่งม่ันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างต่อเนื่อง ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) จึงได้มอบรางวัล Thailand PES Award 
ให้บริษัทในฐานะองค์กรผู้ท�าความดีในการตอบแทนคุณ
ระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem 
Services)7 โดย 3 พื้นทีท่ีไ่ด้รบัรางวลั ได้แก่ โครงการซีพีเอฟ 
ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน จังหวัดชมุพรและจังหวัดสมุทรสาคร 

7 การตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem Services) คือ กลไกสร้างแรงจูงใจในการจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ท�าหน้าที่อนุรักษ์ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
อ้างอิงจาก ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ได้รับรางวัลต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559 ตามล�าดับ 
และโครงการซีพีเอฟรกัษ์นิเวศ ลุ่มน�า้ป่าสัก เขาพระยาเดินธง 
จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลในปี 2560 ทั้งน้ี การให้รางวัล
คัดสรรจากโครงการที่มีพื้นที่ด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
พร้อมทัง้มีการสร้างเครือข่ายการด�าเนินงาน เพื่อแลกเปล่ียน
ความรูแ้ละพฒันาการด�าเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
สากล

สมุทรสาคร

ถ�านชีวภาพสร�างรายได�

ถ�ายทอดความรู�วิธีการผลิตถ�านชีวภาพ
(Biochar) ท่ีได�จากขบวนการให�ความร�อน
ท่ีเหมาะสม โดยการใช�กิ�งไม� ใบไม� เปลือกไม�
ผลไม� และเศษพืช ซ่ึงความร�อนจะทำลาย
พันธะทางเคมีให�เหลือแต�ถ�านท่ีมีคาร�บอน
ไดออกไซด� โดยถ�านชีวภาพสามารถนำไป
ผสมปุ�ยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ดูดกลิ�น 
ท้ังน้ี รายได�จากการจำหน�ายได�นำเข�ากองทุน
หมู�บ�านเพ่ือบริหารป�าชายเลนให�ย่ังยืนต�อไป

ชุมพร

แหล�งเรียนรู�ป�าชายเลนชุมโค

ได�รับเลือกเป�น 1 ใน 9 สถานีท�องเท่ียวของ ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว สามารถพายเรือเพ่ือชมระบบนิเวศของแปลง
ป�าปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ�และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อันเกิดจากความร�วมมือของภาคี
เครือข�ายในการปลูกและดูแลอย�างจริงจัง

พังงา

“แม�หอบ” สัตว�หายากที่เสี่ยงต�อการสูญพันธุ�

ร�วมมือกับคณะวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
วิจัยและศึกษาป�จจัยที่ส�งผลต�อความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแม�หอบ สัตว�น้ำที่มีรูปร�างคล�ายปู
ผสมกุ�ง ชอบขุดดิน พลิกหน�าดินจากชั้นล�างให�มากอง
อยู�ด�านบน จนกลายเป�นดินสูงคล�ายจอมปลวก
ช�วยพลิกฟ��นหน�าดินให�มีรูพรุน เพิ�มอากาศในดินให�สูงขึ้น

สงขลา

“ชันโรง” รักษ�ป�าเลน

สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ของโครงการรวมกลุ�ม
เพ่ือเล้ียง “ชันโรง” หรือ “ผ้ึงจิ�ว” ซ่ึงเป�นแมลงเล็กๆ

ท่ีมีความสำคัญต�อสิ�งแวดล�อม เป�นผู�ผสมเกสร
ให�พืชพันธุ�ต�างๆ ติดผลมากขึ้น โดยรายได�

ส�วนหนึ่งจากการขายรังผึ้งจิ�วนี้นำมาเป�น
กองทุนเพื่อดูแลป�าชายเลนในพื้นที่ให�เป�น
แหล�งเรียนรู�และมีป�าชายเลนอย�างยั่งยืน

ระยอง

มัคคุเทศก�น�อยใส�ใจสิ�งแวดล�อม

พัฒนามัคคุเทศก� ซึ่งเป�นเยาวชน
กว�า 30 คน ให�สามารถนำชม

ศูนย�การเรียนรู�ซีพีเอฟปลูก-ป�น-ป�อง 
ป�าชายเลน ปากน้ำประแส

และให�ความรู�แก�ผู�สนใจ โดยแต�ละป�
มีผู�เยี่ยมชมกว�า 550 คน

นวัตกรรมทางสังคม
และการสร�างอาชีพใน 
5 พื้นที่ยุทธศาสตร�ป�าชายเลน

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 105รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 2560104



ภาคผนวก

ทุกค�ำมีควำมหมำย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 107รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560106



เพื่อส่ือสารความมุ่งม่ันในการด�าเนินธรุกจิสู่ความอย่างยัง่ยนื
ในทกุมิต ิทัง้เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม และธรรมาภิบาล 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) หรือซีพีเอฟ 
จึงได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 ที่น�าเสนอ
ผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
2560 ของซีพีเอฟและบริษัทย่อยในประเทศไทย (“บริษัท”) 
ดังรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้

รายงานฉบับน้ีสอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ 
Global Reporting Initiatives Version 4 (GRI G4) และ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิม่เตมิส�าหรับกลุ่มอตุสาหกรรม
แปรรูปอาหาร (Food Processing Sector Supplement) 
พร้อมทัง้รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบตัติามหลักสากล
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Global Compact: UN Global Compact) ในระดับก้าวหน้า 

(Advanced Level) และมีการพิจารณาการด�าเนินงานของ
องค์กรเทยีบกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs)

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของรายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจ
รับรองความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แบบทางเลือกหลัก 
(In Accordance with Core Option) โดยผลการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และส่ิงแวดล้อมได้รบัการ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเชือ่ม่ันโดยบริษัท ลอยด์ส 
รีจิสเตอร์ ควอลิตี ้แอสชวัรนัส์ จ�ากดั ดังแสดงรายละเอยีด
ไว้ที่หน้า 129 และผลการด�าเนินงานด้านการเงิน ได้รับการ
สอบทานจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 
ดังแสดงรายละเอยีดไว้ทีร่ายงานของผู้สอบบญัช ีในรายงาน
ประจ�าปี 2560 ของบริษัท

G4-18 

กระบวนการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน

รายงานฉบับน้ีจัดท�าข้ึนโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัททัง้ภายในและภายนอก เพื่อประเมินประเด็นความยัง่ยนื
ที่มีนัยส�าคัญ ภายใต้หลักส�าคัญ 4 ประการของ GRI G4 
อันประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability 
Context) ประเด็นทีมี่นัยส�าคัญ (Materiality) ความครบ
ถ้วนสมบรูณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยมีกระบวนการ
ประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ ดังนี้

ข้ันตอนที ่1 
การระบปุระเด็น

บริษัทคัดเลือกประเด็นโดยพิจารณาจากบริบททั้งภายใน
และภายนอกขององค์กร ได้แก่ กลยทุธ์ธรุกจิ กลยทุธ์ความ
ยั่งยืน ความเส่ียงขององค์กร และประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
ประจ�าปี 2559 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญของบริษัทในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนั และแนวโน้มด้านความยัง่ยนืของโลก
จากมาตรฐานความยัง่ยนืระดับสากล ขณะเดียวกนัได้รวบรวม
ความคิดเห็นและมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียผ่านแบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ข้ันตอนที ่2 
การจัดล�าดับความส�าคัญ

ผู้บริหาร/ หัวหน้าสายงานทีเ่กีย่วข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทัง้ 
8 กลุ่มประเมินความส�าคัญของประเด็นทีไ่ด้จากข้ันตอนที ่1 
ผ่านแบบประเมินในรปูแบบออนไลน์ โดยพจิารณาใน 2 มิติ 
คือ ความส�าคัญต่อธรุกจิ และความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

G4-17

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

ธรุกจิ/ บร�ษทั

ผลการดาํเนนิงานด้านสิ�งแวดล้อม ผลการดาํเนนิงานด้านสังคม

พลงังาน นํา้ ของเสยี อากาศ
ความปลอดภยั
และอาชวีอนามยั ทรพัยากรบคุคล

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) • • • • • •

2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) • • • • • •

3. บริษัท กรุงเทพโปรดิ�วส จ�ากัด (มหาชน) - - - - - •

4. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ากัด • • • • • •

5. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด • • • • • •

6. บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด - - - - - •

7. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ�ากัด - - - - - •

8. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ากัด - - - - - •

9. บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จ�ากัด - - - - - •

หมายเหตุ:
• ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกจิ แสดงผลการด�าเนินงานและขอบเขตการรายงานตามรายงานประจ�าปีของบริษัท  โดยในรายงานฉบบัน้ีได้น�าข้อมูล

สรุปบางส่วนมาแสดงไว้ที่หน้า 16
• ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและข้อมูลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยครอบคลุมสถานประกอบการในกระบวนการผลิต รวมถึงธุรกิจ

ค้าปลีกและร้านอาหาร เฉพาะ ธรุกจิห้าดาว ร้านอาหารเชสเตอร์ ร้านค้าปลีกซีพีเฟรชมาร์ท ทัง้น้ี ไม่นับรวมส�านักงานใหญ่ ส�านักงานย่อย ร้านอาหาร
ซีพีคิทเช่น และศูนย์อาหารซีพีฟู้ดเวิลด์

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

G4-22, G4-28, G4-32, G4-33 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ข้ันตอนที ่3 
การทวนสอบประเด็นทีมี่นัยส�าคัญ

หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทวนสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น ควบคู่กับ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้พฒันาตลาดทนุ 
คู่ค้าธรุกจิ และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อรวบรวมข้อคิด
เห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อความยั่งยืนในการ
ด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมไปถึง
มุมมองต่อการบริหารจัดการในประเด็นที่ให้ความสนใจ 

ผลการประเมินประเด็นที่ มีนัยส�าคัญถูกน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นความ
ยัง่ยนืทีมี่นัยส�าคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร นอกจากน้ี บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานอสิระ
ภายนอกทวนสอบและรบัรองความถูกต้องของกระบวนการ
จัดท�ารายงานความยั่งยืนตาม GRI G4 ตลอดจนประเมิน
ความน่าเชื่อถือของชุดข้อมูลเฉพาะที่เลือก

ข้ันตอนที ่4 
การพฒันาและปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง

บริษัทจัดเตรียมช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมอง
และข้อเสนอแนะส�าหรบัการพฒันาและปรบัปรุงเน้ือหารายงาน
ในปีต่อไป โดยยงัคงยดึหลักการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย
และบริบทความยั่งยืนเป็นส�าคัญ

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 109รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 2560108



ภายในองค�กร ภายนอกองค�กร

หวัข้อ ประเดน็ทีม่นียัสาํคญั กรอบของ GRI
อาหาร
สตัว�

การเล้ียง
สตัว� อาหาร ค้าปลกี

อืน่ๆ เช่น
บร�การ/ 

การลงทนุ
คูค้่า
ธรุกจิ

ลกูค้า
และ

ผูบ้ร�โภค สงัคม

การพัฒนา
และดูแลบุคลากร

• การพัฒนาบุคลากร • การฝึกอบรมและการศึกษา • • • • • NA NA NA

• การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

• จ�านวนนวัตกรรมและ
นวัตกร*

• • • • • • • •

• สิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติด้านแรงงาน

• การจ้างงาน
• ความหลากหลายและโอกาส

ที่เท่าเทียมกัน
• การปฏิบัติด้านแรงงานและ

กระบวนการการร้องเรียน

• • • • • • NA NA

• ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

• อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

• • • • NA • NA NA

อาหารมั่นคง • คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

• สุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

• • • • • • • •

• สวัสดิภาพสัตว์ • สวัสดิภาพสัตว์ • • • NA NA • • NA

• สุขภาพและโภชนาการ • สุขภาพและอาหารทีเ่ข้าถึงได้ • • • • NA • • •

• ฉลากผลิตภัณฑ์ • ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ NA NA • • NA • • •

สังคมพ�่งตน • การจัดหาอย่าง
รับผิดชอบ

• การประเมินการบริหารด้าน
แรงงานของคู่ค้า

• การประเมินการบริหารด้าน
สิทธิมนุษยชนของคู่ค้า

• การประเมินการบริหารด้าน
สิ่งแวดล้อมของคู่ค้า

• • • • • • NA NA

• ผลกระทบทางสังคม
ต่อชุมชน

• ชุมชนในท้องถิ่น • • • • NA • NA •

ดินน�้าป่าคงอยู่ • การบริหารจัดการ
พลังงาน

• พลังงาน
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• น�้า
• น�้าทิ้งและของเสีย
• ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

• • • • NA • NA •

• การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

• • • • • • NA •

• การบริหารจัดการน�้า • • • • NA • NA •

• การบริหารจัดการ
ของเสีย

• • • • NA • NA •

• การบริหารบรรจุภัณฑ์ • • • • NA • • •

• ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

• • • • • NA NA •

หมายเหตุ: 
• NA = ไม่เกี่ยวข้อง
• จ�านวนนวัตกรรมและนวัตกร คือ ตัวชี้วัดการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของบริษัท

G4-20 to G4-21

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

ภายในองค�กร ภายนอกองค�กร

หวัข้อ ประเดน็ทีม่นียัสาํคญั กรอบของ GRI
อาหาร
สตัว�

การเล้ียง
สตัว� อาหาร ค้าปลกี

อืน่ๆ เช่น
บร�การ/ 

การลงทนุ
คูค้่า
ธรุกจิ

ลกูค้า
และ

ผูบ้ร�โภค สงัคม

การก�ากับดูแลกิจการ
สู่ความยั่งยืน
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติตามข้อบงัคบั
และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

• การก�ากับดูแล
จริยธรรมทางธุรกิจ

• การต่อต้านคอร์รัปชั่น • • • • • • • •

• สิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติด้านแรงงาน

• การประเมินผลด้านสิทธิ
มนุษยชน

• การประเมินการบริหารด้าน
สิทธิมนุษยชนของคู่ค้า

• • • • • • • •

ระดับความสำคัญต�อธุรกิจ

ประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร�ขององค�กรและ
สำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก สร�างผลกระทบ
ท่ัวท้ังองค�กร และ/หรือผลการดำเนินงานถูกบริหารจัดการ
อย�างเร�งด�วน

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต�อการดำเนินงานขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียเฉพาะกลุ�ม
ผลการดำเนินงานถูกวัดและเป�ดเผยในรายงานเท�าที่จำเป�น

ประเด็นที่มีนัยสำคัญสูงต�อการดำเนินงาน
ขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย
หลายกลุ�ม และ/หรือการวัดผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป�าหมายอย�างใกล�ชิด

คุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร

การจัดหา
อย�างรับผิดชอบ

การกำกับดูแล
จริยธรรมทางธุรกิจ

ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

ผลกระทบทางสังคมและชุมชน

สุขภาพและโภชนาการ

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ด�านแรงงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการปล�อยก�าซเรือนกระจกสวัสดิภาพ

สัตว�

การบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการนวัตกรรม

การบริหารจัดการของเสีย

การพัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการน้ำ

การปกป�องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ�

กลาง

สูง

สูง

ระ
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คว
าม

สำ
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ู�ม
ีส�ว

นไ
ด�เ

สีย

ฉลากผลิตภัณฑ�

ต�อการดำเนินงาน
ขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

การวัดผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป�าหมายอย�างใกล�ชิด

อย�างรับผิดชอบ
การกำกับดูแล

จริยธรรมทางธุรกิจ
การกำกับดูแล

จริยธรรมทางธุรกิจ
การกำกับดูแลผลกระทบทางสังคมและชุมชนผลกระทบทางสังคมและชุมชนผลกระทบทางสังคมและชุมชน

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
สิทธิมนุษยชน

ด�านแรงงาน
และการปฏิบัติ
ด�านแรงงาน
และการปฏิบัติ

การบริหารจัดการนวัตกรรม
การบริหารจัดการของเสีย

การพัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำ

สูงสูงสูงสูงสูงสูง

ประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร�
สำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก สร�างผลกระทบ
ประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร�
สำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก สร�างผลกระทบ
ประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร�

ท่ัวท้ังองค�กร และ/หรือผลการดำเนินงานถูกบริหารจัดการ
สำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก สร�างผลกระทบ
ท่ัวท้ังองค�กร และ/หรือผลการดำเนินงานถูกบริหารจัดการ
สำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก สร�างผลกระทบ

อย�างเร�งด�วน

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต�อการดำเนินงานขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียเฉพาะกลุ�มต�อการดำเนินงานขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียเฉพาะกลุ�มต�อการดำเนินงานขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียเฉพาะกล
ผลการดำเนินงานถูกวัดและเป�ดเผยในรายงานเท�าที่จำเป�น

ต�อการดำเนินงานขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียเฉพาะกล
ผลการดำเนินงานถูกวัดและเป�ดเผยในรายงานเท�าที่จำเป�น

ต�อการดำเนินงานขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียเฉพาะกล

การบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการนวัตกรรม

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ�

กลางกลางกลางกลางกลาง
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ระดับความสำคัญต�อธุรกิจ

ประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร�ขององค�กรและประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร�ขององค�กรและประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร�
สำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก สร�างผลกระทบ
ประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร�
สำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก สร�างผลกระทบ
ประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตร�

ท่ัวท้ังองค�กร และ/หรือผลการดำเนินงานถูกบริหารจัดการ
สำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก สร�างผลกระทบ
ท่ัวท้ังองค�กร และ/หรือผลการดำเนินงานถูกบริหารจัดการ
สำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียหลัก สร�างผลกระทบ

อย�างเร�งด�วน

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต�อการดำเนินงานขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียเฉพาะกลุ�มต�อการดำเนินงานขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียเฉพาะกลุ�มต�อการดำเนินงานขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสียเฉพาะกล

ประเด็นที่มีนัยสำคัญสูงต�อการดำเนินงาน
ขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย
ประเด็นที่มีนัยสำคัญสูง
ขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย
ประเด็นที่มีนัยสำคัญสูง

หลายกลุ�ม 
ขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย
หลายกลุ�ม 
ขององค�กรและสำคัญต�อกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย

และ/หรือการวัดผลการดำเนินงาน
เทียบกับเป�าหมายอย�างใกล�ชิด
หลายกลุ�ม 
เทียบกับเป�าหมายอย�างใกล�ชิด
หลายกลุ�ม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการปล�อยก�าซเรือนกระจกและการปล�อยก�าซเรือนกระจกและการปล�อยก�าซเรือนกระจกและการปล�อยก�าซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการปล�อยก�าซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการปล�อยก�าซเรือนกระจก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สวัสดิภาพ
สัตว�

การบริหารจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการนวัตกรรม

การปกป�องความหลากหลายการปกป�องความหลากหลายการปกป�องความหลากหลายการปกป�องความหลากหลายการปกป�องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ�

ฉลากผลิตภัณฑ�

G4-19

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญ ประจ�าปี 2560

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 111รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 2560110



บริษัทเชือ่ม่ันว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสียเป็น
องค์ประกอบส�าคัญทีจ่ะช่วยสร้างรากฐานสู่การเป็นองค์กร
แห่งความยัง่ยนื โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือ องค์กร
หรือกลุ่มบคุคลทีไ่ด้รบัผลกระทบทัง้เชงิบวกและลบจากการ
ด�าเนินธรุกจิ ครอบคลุมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

ทัง้น้ี บริษัทด�าเนินการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อชีบ่้งผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างครบถ้วน และให้ความส�าคัญกบัการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการ
ส่ือสารต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยความถ่ีของการส่ือสารกบั
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไปข้ึนกับแผนงาน
ของบริษัทและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับ
ทราบความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกงัวล ตลอดจน

G4-24 to G4-27

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

G4-5, G4-31

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเพ��มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่
หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ตัวอย�างของประเด็น

• คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
• การตรวจสอบย�อนกลับถึงแหล�งที่มา
• ข�อมูลฉลากผลิตภัณฑ�

ช�องทางในการสร�างการมีส�วนร�วม

• พบปะและประชุม/ เข�าพื้นที่เยี่ยมเยียน/ 
 ตรวจประเมิน
• สำรวจความคิดเห็น
• ศูนย�รับข�อร�องเรียนลูกค�า/
 ศูนย�ผู�บริโภคซีพีเอฟ

ลูกค�าและผู�บริโภค

สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทได�ที่บท

“อาหารมั่นคง”

ผู�ถือหุ�นและนักลงทุน

สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทได�ที่บท

“พื้นฐานความยั่งยืน”

ตัวอย�างของประเด็น

• ขีดความสามารถในการแข�งขันให�กับบริษัท
 และเพิ�มมูลค�าของผู�ถือหุ�น
• การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ช�องทางในการสร�างการมีส�วนร�วม

• ประชุมรายไตรมาส/
 ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�
• Roadshow/ การประชุมของนักลงทุน
• ประชุมทางโทรศัพท�/ เข�าพื้นที่เยี่ยมเยียน

“พื้นฐานความยั่งยืน”

พนักงานและครอบครัว

สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทได�ที่บท

“พื้นฐานความยั่งยืน”

ตัวอย�างของประเด็น

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• ความก�าวหน�าในสายอาชีพ
• ค�าตอบแทน สิทธิประโยชน�และสวัสดิการ

ช�องทางในการสร�างการมีส�วนร�วม

• CEO Town Hall/ Intranet/ อีเมล/
 คลิป/ ประกาศ/ วารสารภายใน 
• CPF Connect Mobile Application
• พูดคุย รับฟ�ง และสำรวจความคิดเห็นพนักงาน
• ประชุมหารือ
• คณะกรรมการสวัสดิการ/ คณะกรรมการ
 ความปลอดภัย
• การประเมินผลงานประจำป�

คู�ค�าธุรกิจ

สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทได�ที่บท

“สังคมพึ่งตน”

ตัวอย�างของประเด็น

• การดำเนินธุรกิจอย�างเป�นธรรม
• การส�งเสริมศักยภาพเกษตรกรและคู�ค�าธุรกิจ
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด�านแรงงาน
 ในห�วงโซ�อุปทาน

ช�องทางในการสร�างการมีส�วนร�วม

• พบปะและประชุม/ งานสัมมนา/
 เข�าพื้นที่เยี่ยมเยียน
• โทรศัพท�/ อีเมล
• โครงการความร�วมมือพิเศษ
• ตรวจประเมิน “สังคมพึ่งตน”

 ในห�วงโซ�อุปทาน

ชุมชนและสังคม 

สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทได�ที่บท

“อาหารมั่นคง” และ ”ดินน้ำป�าคงอยู�”

ตัวอย�างของประเด็น

• การส�งเสริมให�เยาวชนในโรงเรียนได�รับ
 อาหารตามหลักโภชนาการและปลอดภัย
• การจัดการด�านสิ�งแวดล�อมและ
 การจัดการมลพิษ

ช�องทางในการสร�างการมีส�วนร�วม

• รับฟ�งความคิดเห็น/ แบบสอบถาม
• สานเสวนาและเข�าพื้นที่เยี่ยมเยียน
• เป�ดช�องทางรับข�อร�องเรียน
• จัดกิจกรรมส�งเสริมคุณภาพชีวิต

“อาหารมั่นคง” และ ”ดินน้ำป�าคงอยู�”

หน�วยงานภาครัฐ

สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทได�ที่บท

“พื้นฐานความยั่งยืน”

ตัวอย�างของประเด็น

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
 ที่เกี่ยวข�อง
• การเป�นตัวอย�างในการดำเนินธุรกิจด�วย
 ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม

ช�องทางในการสร�างการมีส�วนร�วม

• ร�วมมือและสนับสนุนการริเริ�มและพัฒนา
 โครงการและกิจกรรมสร�างสรรค�ประโยชน�
• ร�วมสนับสนุนนโยบายสาธารณะ

“พื้นฐานความยั่งยืน”

ภาคประชาสังคม
และภาควิชาการ

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทได�ที่บท “พื้นฐานความยั่งยืน”

และ “ดินน้ำป�าคงอยู�”

ตัวอย�างของประเด็น

• การดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล 
• การประเมินผลกระทบทางสังคม
 และสิ�งแวดล�อม

ช�องทางในการสร�างการมีส�วนร�วม

• เข�าร�วมงานสัมมนา/ เข�าพื้นที่เยี่ยมเยียน
• รับฟ�งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• สนับสนุนการทำงานเป�นเครือข�าย

และ “ดินน้ำป�าคงอยู�”

สื่อมวลชน

สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทได�ที่บท

“พื้นฐานความยั่งยืน” และ
“อาหารมั่นคง”

ตัวอย�างของประเด็น

• การดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล
• ความก�าวหน�าในการขับเคลื่อนองค�กร
 ด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมสู�ความยั่งยืน
• คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ช�องทางในการสร�างการมีส�วนร�วม

• ดำเนินกิจกรรมการสื่อสารกับสื่อมวลชน
 ผ�านเครื่องมือสื่อสารในทุกรูปแบบ
• นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
• สนับสนุนและมีส�วนร�วมในกิจกรรม
 ของสื่อมวลชน

ข้อเสนอแนะ อันจะน�ามาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม
และเป็นธรรมต่อไป 
 
ส�าหรับการจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 บริษัท
ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นซ่ึงครอบคลุมมิติทาง
เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
ร่วมจัดล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ดงักล่าว นอกจากนี้ 
บริษัทยงัได้ด�าเนินการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ซ่ึงประกอบด้วย ผู้พฒันาตลาดทนุ คู่ค้าธรุกจิ และองค์กร
ภาคประชาสังคมถึงมุมมองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัท และได้น�าประเด็นทีมี่นัยส�าคัญมาใช้ในการก�าหนด
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้อีกด้วย

โทรศัพท์: (+66) 0 2766 8571-4  
อีเมล: i-sd@cpmail.in.th

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 113รายงานความยั่งยืน ประจ�าป� 2560112



ข้อมูลบุคลากรระหว่างปี 2557-2560

GRI ข้อมลู หน่วย

2557 2558 2559 2560

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

G4-10 จ�านวนแรงงานทั้งหมด
คน

62,209 62,820 66,087 71,131

28,952 33,257 31,202 31,618 32,480 33,607 35,027 36,104

จ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง

- พนักงาน คน 12,706 7,429 12,085 7,664 11,787 7,602 12,401 8,384

- คนงาน คน 16,246 25,828 18,821 23,933 20,361 25,932 21,473 27,432

- ผู้รับเหมาที่อยู่ในก�ากับดูแลของ
บริษัท (Full Time Equivalent) คน ND ND 296 21 332 73 1,153 288

G4-LA12 ความหลากหลายของพนักงาน

จ�าแนกตามระดับ

- ผู้บริหารระดับสูง คน 348 62 372 73 370 77 364 79

ร้อยละ 0.56 0.10 0.59 0.12 0.56 0.12 0.51 0.11

- ผู้บริหารระดับกลาง คน 1,315 535 1,314 566 1,311 549 1,399 574

ร้อยละ 2.11 0.86 2.09 0.90 1.98 0.83 1.97 0.81

- ผู้บริหาร คน 1,927 987 1,987 1,090 2,107 1,121 2,151 1,145

ร้อยละ 3.10 1.59 3.16 1.74 3.19 1.70 3.02 1.61

- เจ้าหน้าที่ คน 9,116 5,845 8,412 5,935 7,999 5,855 8,487 6,586

ร้อยละ 14.65 9.40 13.39 9.45 12.10 8.86 11.93 9.26

- คนงาน คน 16,246 25,828 18,821 23,933 20,361 25,932 21,473 27,432

ร้อยละ 26.12 41.52 29.96 38.10 30.81 39.24 30.19 38.57

จ�าแนกตามอายุ

- อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 8,127 8,155 11,229 9,964 11,885 10,994 12,362 11,966

ร้อยละ 13.06 13.11 17.87 15.86 17.98 16.64 17.38 16.82

- อายุ 30-50 ปี คน 18,590 21,767 18,255 19,688 18,787 20,397 20,459 21,293

ร้อยละ 29.88 34.99 29.06 31.34 28.43 30.86 28.76 29.93

- อายุมากกว่า 50 ปี คน 2,235 3,335 1,718 1,966 1,808 2,216 2,206 2,845

ร้อยละ 3.59 5.36 2.73 3.13 2.74 3.35 3.10 4.00

G4-LA1 การจ้างงาน

พนักงาน

จ�านวนการจ้างใหม่
คน

1,468 1,281 922 1,835

839 629 706 575 521 401 1,001 834

อัตราการจ้างใหม่
ร้อยละ

7.32 6.42 4.71 9.14

4.18 3.14 3.54 2.88 2.66 2.05 4.98 4.15

GRI ข้อมลู หน่วย

2557 2558 2559 2560

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

G4-LA1 จ�าแนกตามอายุ

- อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 656 508 544 464 417 334 765 707

ร้อยละ 3.27 2.53 2.73 2.33 2.13 1.71 3.81 3.52

- อายุ 30-50 ปี คน 178 119 160 109 97 65 160 94

ร้อยละ 0.89 0.59 0.80 0.55 0.50 0.33 0.80 0.47

- อายุมากกว่า 50 ปี คน 5 2 2 2 7 2 76 33

ร้อยละ 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.38 0.16

คนงาน

จ�านวนการจ้างใหม่
คน

25,557 10,505 15,425 26,639

11,815 13,742 5,277 5,228 7,341 8,084 12,296 14,343

อัตราการจ้างใหม่
ร้อยละ

60.26 24.77 34.64 55.97

27.86 32.40 12.44 12.33 16.49 18.16 25.83 30.13

จ�าแนกตามอายุ

- อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 8,091 9,155 2,532 1,888 4,849 4,906 8,568 9,438

ร้อยละ 19.08 21.59 5.97 4.45 10.89 11.02 18.00 19.83

- อายุ 30-50 ปี คน 3,686 4,538 2,701 3,302 2,409 3,101 3,598 4,667

ร้อยละ 8.69 10.70 6.37 7.79 5.41 6.96 7.56 9.80

- อายุมากกว่า 50 ปี คน 38 49 44 38 83 77 130 238

ร้อยละ 0.09 0.12 0.10 0.09 0.19 0.17 0.27 0.50

การลาออก

พนักงาน

จ�านวนการลาออก
คน

1,893 2,007 1,941 1,627

1,141 752 1,185 822 1,148 793 910 717

อัตราการลาออก
ร้อยละ

9.44 10.06 9.92 8.10

5.69 3.75 6.00 4.07 5.87 4.05 4.53 3.57

จ�าแนกตามอายุ

- อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 489 358 503 471 484 405 369 376

ร้อยละ 2.44 1.79 2.52 2.36 2.47 2.07 1.84 1.87

- อายุ 30-50 ปี คน 438 336 442 267 382 274 370 258

ร้อยละ 2.18 1.68 2.22 1.34 1.95 1.40 1.84 1.28

- อายุมากกว่า 50 ปี คน 194 78 251 73 282 114 171 83

ร้อยละ 0.97 0.39 1.26 0.37 1.44 0.58 0.85 0.41

ทุกค�ำมีควำมหมำย... เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน 115รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2560114



GRI ข้อมลู หน่วย

2557 2558 2559 2560

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

G4-LA1 คนงาน

จ�านวนการลาออก
คน

11,732 12,248 11,983 12,521

5,213 6,519 5,493 6,755 5,298 6,685 5,439 7,082

อัตราการลาออก
ร้อยละ

27.66 28.88 26.91 26.31

12.29 15.37 12.95 15.93 11.90 15.01 11.43 14.88

จ�าแนกตามอายุ

- อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 3,316 4,265 3,516 4,340 3,463 4,221 3,561 4,397

ร้อยละ 7.82 10.06 8.29 10.23 7.78 9.48 17.73 21.89

- อายุ 30-50 ปี คน 1,789 1,939 1,841 2,029 1,685 2,007 1,737 2,264

ร้อยละ 4.22 4.57 4.34 4.78 3.78 4.51 8.65 11.27

- อายุมากกว่า 50 ปี คน 108 315 136 386 150 457 141 421

ร้อยละ 0.25 0.74 0.32 0.91 0.34 1.03 0.70 2.10

G4-LA9 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน
ทั้งหมด

ชั่วโมง 
ต่อคนต่อปี

11 18 15 16

13 9 19 16 17 12 18 15

จ�าแนกตามระดับ

- ผู้บริหารระดับสูง

ชั่วโมง 
ต่อคนต่อปี

34 36 54 50

ND ND ND ND ND ND 26 24

- ผู้บริหารระดับกลาง 32 42 41 50

ND ND ND ND ND ND 26 24

- ผู้บริหาร 34 43 46 61

ND ND ND ND ND ND 31 30

- เจ้าหน้าที่ 21 30 27 37

ND ND ND ND ND ND 22 15

- คนงาน 5 10 7 9

ND ND ND ND ND ND 4 4

หมายเหตุ:
• ND = ไม่มีข้อมูล
• ปี 2558 บริษัทปรับสูตรการค�านวณผู้รับเหมาที่อยู่ในก�ากับดูแลของบริษัท (Full Time Equivalent) (G4-10)
• จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมไม่นับรวมการส่งพนักงานไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหลักสูตรการอบรม 

ที่มีระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างปี 2557-2558 (G4-LA9)
• ปี 2560 บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่แบ่งตามระดับและเพศ (G4-LA9)

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างปี 2558-2560

GRI ข้อมลู หน่วย

2558 2559 2560

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ

G4-LA6 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury Rate: LTIR)

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ากับดูแลของบริษัท

ราย/ 
200,000 ชั่วโมง 

การท�างาน

0.25 0.35 0.36

0.29 0.23 0.39 0.33 0.43 0.30

ผู้รับเหมาอิสระ 0.01 0.01 0.00

0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR)

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ากับดูแลของบริษัท

วันหยุดงาน/
200,000 ชั่วโมง 

การท�างาน

2.07 2.93 2.96

2.54 1.76 3.39 2.50 3.62 2.39

ผู้รับเหมาอิสระ 0.04 0.15 0.00

0.05 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (Injury Rate: IR)

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ากับดูแลของบริษัท

ราย/ 
200,000 ชั่วโมง 

การท�างาน

3.51 7.52 8.19

3.69 3.39 6.45 8.51 7.135 9.10

ผู้รับเหมาอิสระ 0.02 0.03 0.01

0.03 0.00 6.45 8.51 0.01 0.00

อัตราการขาดงาน (Absentee Rate)

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ากับดูแลของบริษัท

ร้อยละ

1.29 1.30 1.78

0.95 1.62 1.10 1.70 1.43 2.11

ผู้รับเหมาอิสระ ND ND ND

ND ND ND ND ND ND

อัตราการเจ็บป่วยโรคจากการท�างาน (Occupational Disease Rate: ODR)

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ากับดูแลของบริษัท

ราย/ 
200,000 ชั่วโมง 

การท�างาน

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ผู้รับเหมาอิสระ 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ:
• ND = ไม่มีข้อมูล
• ในปี 2560 มีพนักงานและผู้รับเหมาเสียชีวิตจากการท�างานรวมทั้งหมด 6 ราย โดยเป็นพนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ากับดูแลของบริษัท

จ�านวน 5 ราย และผู้รับเหมาอิสระจ�านวน 1 ราย (G4-LA6)
• จ�านวนการเจ็บป่วยหรือโรคจากการท�างานอ้างองิจากการรายงานกองทนุเงินทดแทนกรณเีจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างานหรือตามใบรบัรองจากแพทย์

อาชีวเวชศาสตร์ (G4-LA6)
๐ จ�านวนวัน คือ Scheduled Day
๐ การบาดเจ็บ (Injury) คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท�างานตั้งแต่เล็กน้อย (First Aids) และหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
๐ การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือ การบาดเจ็บที่ท�าให้หยุดตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปโดยเริ่มนับวันหยุดถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
๐ ความรุนแรง นับจากจ�านวนวันที่หยุดจริง

• ในปี 2560 มีการปรับข้อมูลการค�านวณอัตราการขาดงาน (Absentee Rate) และค�านวณอัตราการขาดงานโดยไม่รวมพนักงานที่ท�างานในส�านักงาน 
(G4-LA6)
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GRI ข้อมลู หน่วย 2557 2558 2559 2560

พลังงาน

G4-EN3 พลังงานที่ใช้ทั้งหมดภายในองค์กร ล้านกิกะจูล 9.67 10.38 9.59 10.35

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ล้านกิกะจูล 3.56 3.87 3.25 3.51

- ถ่านหิน ล้านกิกะจูล 0.78 0.90 0.82 0.89

- น�้ามันเตา ล้านกิกะจูล 0.56 0.49 0.55 0.55

- น�้ามันดีเซล ล้านกิกะจูล 0.36 0.34 0.32 0.35

- น�้ามันเบนซิน ล้านกิกะจูล 0.02 0.02 0.02 0.02

- เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว ล้านกิกะจูล 0.33 0.28 0.27 0.30

- ก๊าซธรรมชาติ ล้านกิกะจูล 1.51 1.83 1.27 1.40

พลังงานหมุนเวียน ล้านกิกะจูล 1.78 2.44 1.98 2.21

- ไบโอดีเซล ล้านกิกะจูล 0.00 0.00 0.00 0.00

- แกลบ ล้านกิกะจูล 0.00 0.00 0.00 0.00

- ซังข้าวโพด ล้านกิกะจูล 0.24 0.21 0.18 0.18

- กะลาปาล์ม ล้านกิกะจูล 0.08 0.03 0.02 0.02

- ฟืน/ เศษไม้/ ไม้สับ ล้านกิกะจูล 0.97 1.03 0.99 1.18

- ขี้เล่ือย ล้านกิกะจูล 0.07 0.06 0.09 0.13

- ถ่านไม้ ล้านกิกะจูล 0.00 0.03 0.01 0.00

- เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ล้านกิกะจูล 0.03 0.03 0.02 0.01

- ก๊าซชีวภาพ ล้านกิกะจูล 0.36 0.49 0.61 0.59

- อื่นๆ ล้านกิกะจูล 0.03 0.56 0.05 0.07

ไฟฟ้าที่ซื้อเข้า ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 1,203 1,134 1,212 1,285

ล้านกิกะจูล 4.33 4.08 4.36 4.63

G4-EN5 ค่าการใชัพลังงานต่อหน่วยการผลิต กิกะจูลต่อตัน 
การผลิต

1.37 1.39 1.24 1.23

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(ขอบเขตที่ 1 และ 2)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.89 0.88 0.91 0.92

G4-EN15 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ขอบเขตที่ 1)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.19 0.22 0.24 0.26

G4-EN16 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ขอบเขตที่ 2)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.70 0.66 0.67 0.67

G4-EN18 ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อตันการผลิต

125.63 118.24 117.01 110.00

- ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biogenic)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ND ND 0.18 0.20

น�้า

G4-EN8 ปริมาณการดึงน�้ามาใช้ทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 341.93 201.36 195.14 174.20

- น�้าประปา ล้านลูกบาศก์เมตร 16.74 6.38 6.57 6.49

ข้อมูลสิ่งแวดล้อมระหว่างปี 2557-2560

GRI ข้อมลู หน่วย 2557 2558 2559 2560

G4-EN8 - ทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร 70.62 42.22 44.38 28.20

- แม่น�้า ล้านลูกบาศก์เมตร 13.24 16.96 17.50 18.66

- คลอง ล้านลูกบาศก์เมตร 166.54 85.37 76.54 86.29

- น�้าบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร 16.60 15.08 16.51 15.98

- น�้าฝน ล้านลูกบาศก์เมตร 27.29 20.62 27.11 10.85

- แหล่งน�้าผิวดินอื่นๆ ล้านลูกบาศก์เมตร 8.24 13.16 4.76 4.76

- น�้าซ้ืออื่นๆ (ที่ไม่ใช่น�้าดื่ม) ล้านลูกบาศก์เมตร 22.66 1.56 1.77 2.97

- น�้าเสียจากภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร 0.00 0.00 0.00 0.00

G4-EN10 ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ ล้านลูกบาศก์เมตร 82.69 34.59 24.16 24.15

ร้อยละของปริมาณ 
การใช้น�้าทั้งหมด

24.18 17.18 12.38 13.86

น�้าทิ้ง

G4-EN22 น�้าที่ปล่อยออกสู่ภายนอก

น�้าทิ้งทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 115.35 81.88 94.41 100.87

- ทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร 34.07 25.75 29.60 27.00

- แม่น�้า ล้านลูกบาศก์เมตร 6.67 5.76 7.16 8.24

- คลอง ล้านลูกบาศก์เมตร 68.38 45.56 51.32 56.23

- ล�ารางสาธารณะ ล้านลูกบาศก์เมตร 3.59 3.69 4.34 8.40

- อื่นๆ ล้านลูกบาศก์เมตร 2.62 1.12 1.99 0.99

คุณภาพน�้าทิ้ง

- ค่า BOD มิลลิกรัมต่อลิตร 19.81 19.68 16.04 19.83

- ค่าความเข้มข้นไนโตรเจน มิลลิกรัมต่อลิตร 41.31 43.12 35.42 26.44

- ปริมาณ BOD พันตัน 2.28 0.61 0.58 1.18

- ปริมาณค่าไนโตรเจน พันตัน 4.76 0.58 0.49 0.55

ของเสีย

G4-EN23 ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น ล้านตัน 0.44 0.44 0.44 0.51

ปริมาณของเสียทั่วไปที่เกิดขึ้น ล้านตัน 0.44 0.44 0.44 0.51

ปริมาณของเสียทั่วไปที่น�าไปก�าจัด พันตัน 417.55 399.39 428.23 494.95

- ฝังกลบ พันตัน ND 26.66 23.22 28.38

- ท�าปุ๋ย พันตัน ND 282.23 333.22 367.10

- เผาด้วยเตาเผา พันตัน ND 3.30 2.62 2.07

- น�ากลับไปใช้ซ�้า พันตัน ND 0.24 1.14 2.81

- น�ากลับไปใช้ใหม่ พันตัน ND 31.04 13.73 20.49

- ก�าจัดด้วยวิธีอื่นๆ พันตัน ND 55.92 54.32 74.09

ปริมาณของเสียทั่วไปที่เก็บไว้ภายในบริษัท พันตัน 32.23 72.98 83.56 101.75
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G4-32

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI G4

General Standard Disclosures

General Standard Disclosures Page/ Website/ Note
External 
Assurance

Strategy and Analysis

G4-1 Provide a statement from the most senior 
decision-maker of the organization about the 
relevance of sustainability to the organization and the 
organization’s strategy for addressing sustainability.

Page 12-15 -

Organizational Profile

G4-3  Report the name of the organization. Page 8 -

G4-4 Report the primary brands, products and services. Page 8-9 -

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. Page 113 -

G4-6 Report the number of countries where the 
organization operates, and name of countries where 
either the organization has significant operations or 
that are specifically relevant to the sustainability topics 
covered in the report.

Page 10-11 -

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. Annual Report 2017 (Business overview),  
Page 6-23, (Securities and shareholders 
information), Page 1-11

-

G4-8 Report the markets served (including geographic 
breakdown, sectors served, and types of customers  
and beneficiaries).

Page 10-11 
Annual Report 2017 (Nature of business 
operations), Page 1-11

-

G4-9 Report the scale of the organization. Page 10-11 
www.cpfworldwide.com/en/product
www.cpbrandsite.com/product

-

G4-10 Report the total number of employees by categories. Page 114
- The Company does not have temporary 

contract employee.
- All employees are full-time employees.
- All work is performed mainly by 

employees, supervised worker and 
workers.

- There was no significant variation in 
employment numbers during the 
reporting period.

-

G4-11 Report the percentage of total employees covered by 
collective bargaining agreements.

CPF does not have a trade union. -

G4-12 Describe the organization’s supply chain. Page 8-9 -

G4-13 Report the significant changes during the reporting 
period regarding the organization’s size, structure, 
ownership, or its supply chain.

Annual Report 2017 (Business overview),  
Page 1-5 
- There was no material change in the 

location of suppliers and structure of 
supply chain. 

-

G4-14 Report whether and how the precautionary approach 
or principle is addressed by the organization.

Page 95 -

GRI ข้อมลู หน่วย 2557 2558 2559 2560

G4-EN23 ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น พันตัน 0.70 0.67 1.16 1.80

ปริมาณของเสียอันตรายที่ส่งก�าจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก

พันตัน 0.44 0.54 1.11 1.40

- ฝังกลบ พันตัน ND 0.11 0.13 0.37

- เผาด้วยเตาเผา พันตัน ND 0.02 0.07 0.07

- น�ากลับไปใช้ซ�้า พันตัน ND 0.02 0.27 0.28

- น�ากลับไปใช้ใหม่ พันตัน ND 0.39 0.64 0.69

ปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ภายในบริษัท พันตัน 0.25 0.38 0.43 0.84

หมายเหตุ: 
• ND = ไม่มีข้อมูล
• การค�านวณเป็นไปตามดัชนีวัดประสิทธิผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชวีอนามัย  และส่ิงแวดล้อมของบริษัท  (CPF  SHE&En  KPI)  (G4-EN3)

๐ ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ = ผลรวมของ (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละประเภท X ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท) โดยมีหน่วยวัด 
คือ กิกะจูลต่อเดือน (ค่า Conversion Factors มาจาก รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

๐ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6 โดยมีหน่วยวัด คือ กิกะจูลต่อเดือน
๐ ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ทั้งหมด = ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ + ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด โดยมีหน่วยวัด คือ กิกะจูลต่อเดือน

• ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต ครอบคลุมการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ถ่านหิน น�้ามันดีเซล น�้ามันเบนซิน น�้ามันเตา 
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล (อาทิ แกลบ ถ่านไม้ เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เศษไม้ 
ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม และขี้เลื่อย เป็นต้น) ไบโอดีเซล และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กร (G4-EN5)

• การก�าหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นแบบการควบคุมด�าเนินงาน (Operational Control)
• การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO2 CH4 และ N2O โดยการค�านวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า 

ในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่ก�าหนดโดย IPCC (Intergovernmental Panal on Climate Change) ขณะที่
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างองิข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (G4-EN15, G4-EN16 และ G4-EN18)

• ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ครอบคลุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 โดยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 
ครอบคลุมเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิง (Fuel Combustion) แต่ไม่รวมถึงการเผาไหม้ที่หอเผาทิ้ง (Flare) (G4-EN18)

• ปริมาณการน�าน�า้มาใช้ทัง้หมดรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ ใบเสร็จเรียกเกบ็เงิน ค�านวณจากอตัราไหลของป๊ัม และปริมาณน�า้ฝนเฉล่ียของกรมอตุนิุยมวิทยา 
(G4-EN8)

• ปริมาณน�้า Reuse/ Recycle รวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ และการค�านวณจากอัตราไหลของปั๊ม (G4-EN10)
• ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) คือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในน�้า ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัด

ความสกปรกของน�้า (G4-EN22)
• ค่า BOD และ ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ได้มาจากผลการวิเคราะห์น�้าทิ้งจากแหล่งก�าเนิดโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 

ISO/ IEC 17025 (G4-EN22)
• ปริมาณ BOD  ค�านวณจาก ปริมาณของน�้าทิ้ง x ความเข้มข้นเฉลี่ยของบีโอดี (G4-EN22)
• ปริมาณ TKN ค�านวณจาก ปริมาณของน�้าทิ้ง x ความเข้มข้นเฉลี่ยของไนโตรเจน (G4-EN22) 
• แหล่งรองรับน�้าทิ้งอื่นๆ หมายถึง การน�าน�้าทิ้งจากฟาร์มสุกรไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร
• ปริมาณน�า้ทิ้งได้มาจากมิเตอร์วัดน�า้ทิ้งส�าหรบัหน่วยงานทีมี่การตดิตัง้ BOD Online และการประเมินปริมาณน�า้ทิ้งจากประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน�า้ทิ้ง  

ในกรณไีม่มีการติดตั้งมิเตอร์
• วิธีการบ�าบัดน�้าทิ้ง (G4-EN22)

๐ ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ น�้าเสียจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้าใช้ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
๐ ธุรกิจฟาร์ม (Farm) ได้แก่ น�้าเสียจากฟาร์มสุกรบ�าบัดโดยระบบบ�าบัดแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Process) ตามด้วยระบบบ่อผ่ึงธรรมชาติ 

(Oxidation Pond) และน�้าเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้าบ�าบัดโดยระบบบ่อผึ่งธรรมชาติ (Oxidation Pond)
๐ ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ น�้าเสียจากโรงงานผลิตอาหารบ�าบัดโดยระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

• ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ภายในบริษัทเป็นปริมาณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
• ปริมาณของเสียทัง้หมดทีเ่กดิข้ึน คิดรวมเฉพาะปริมาณของเสียทัว่ไปและของเสียอนัตรายทีเ่กดิข้ึนในแต่ละปี โดยปริมาณของเสียทีเ่กบ็ไว้ภายในบริษัท 

ในแต่ละปีค�านวณได้จากปริมาณของเสียสะสมในปีปัจจุบัน – ปริมาณของเสียสะสมในปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
• ข้อมูลวิธีการก�าจัดของเสียได้มาจากการยืนยันวิธีการก�าจัดจากผู้รับก�าจัดหรือจากเอกสารใบก�ากับการขนส่งขยะจากผู้รับก�าจัด (G4-EN23)
• การก�าจัดของเสียทั่วไปด้วยวิธีอื่นๆ ประกอบด้วย การกักเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเพื่อรอการก�าจัด 441.84 ตัน น�าไปเป็นอาหารสัตว์ 73,333.62 ตัน น�า

ไปใช้เป็นวัสดุผสม 268.38 ตัน และคงค้างไว้ในหน่วยงาน 51.62 ตัน (G4-EN23)
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General Standard Disclosures Page/ Website/ Note
External 
Assurance

G4-15 List externally developed economic, environmental and 
social charters, principles, or other initiatives to which 
the organization subscribes or which it endorses.

Page 35 -

G4-16 List memberships of associations and national or 
international advocacy organizations.

Page 18-19, 26-29 -

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 List all entities included in the organization’s 
consolidated financial statements or equivalent 
documents and report whether any entity is not 
covered by the report.

Page 108
Annual Report 2017 (Business overview),  
Page 6-23

Page 129-131

G4-18 Explain the process for defining the report content and 
the Aspect Boundaries and how the organization has 
implemented the Reporting Principles for Defining 
Report Content.

Page 109 Page 129-131

G4-19 List all the material Aspects identified in the process 
for defining report content.

Page 110 Page 129-131

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary 
within the organization.

Page 110-111 Page 129-131

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary 
outside the organization.

Page 110-111 Page 129-131

G4-22 Report the effect of any restatements of information 
provided in previous reports and the reasons for such 
restatements.

Page 23-24, 92, 94, 117 Page 129-131

G4-23 Report significant change from previous reporting 
periods in the Scope and Aspect Boundaries.

There was no significant change in the 
Scope and Aspect Boundaries.

Page 129-131

Stakeholder Engagement

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the 
organization.

Page 112-113 Page 129-131

G4-25 Report the basis for identification and selection of 
stakeholders with whom to engage.

Page 112 Page 129-131

G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder 
engagement, including frequency of engagement by 
type and by stakeholder group, and an indication of 
whether any of the engagement was undertaken 
specifically as part of the report preparation process.

Page 112-113 Page 129-131

G4-27 Report key topics and concerns that have been raised 
through stakeholder engagement, and how the 
organization has responded to those key topics and 
concerns, including through its reporting. Report the 
stakeholder groups that raised each of the key topics 
and concerns.

Page 112-113 Page 129-131

General Standard Disclosures Page/ Website/ Note
External 
Assurance

Report Profile

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for 
information provided.

Page 108 -

G4-29 Date of the most recent previous report  
(if any).

Our latest Sustainability Report was 
published on April 2017.

-

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). Our Sustainability Report is published  
on an annual basis.

-

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the 
report of its contents.

Page 113 -

G4-32 Report the ‘in accordance’ option the organization has 
chosen, the GRI Content Index, and the reference to 
the External Assurance Report.

Page 108 -

G4-33 Report the organization’s policy and current practice 
with regard to seeking external assurance for the 
report, the scope and basis of the external assurance, 
the relationship between the organization and the 
assurance providers, and report whether the highest 
governance body or senior executives are involved in 
seeking assurance for the organization’s sustainability 
report.

Page 108, 129-131 -

Governance

G4-34 Report the governance structure of the organization, 
including committees of the highest governance body. 
Identify any committees responsible for 
decision-making on economic, environmental and 
social impacts.

Annual Report 2017 (Management),  
Page 1-4
www.cpfworldwide.com/en/about/
leadership/sub-committee/
corporate-governance

-

Ethics and Integrity

G4-56 Describe the organization’s values, principles, 
standards and norms of behaviour such as codes of 
conduct and codes of ethics.

www.cpfworldwide.com/en/about/
commitment

-

Specific Standard Disclosures

Specific Standard Disclosures Page/ Website Omission/ Note
External 
Assurance

Economic Performance

G4-DMA Disclosure on Management Approach Annual Report 2017 
(Business overview), 
Page 1

- -

G4-EC1 Direct economic value generated and 
distributed

Page 16-17 - -
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Specific Standard Disclosures Page/ Website Omission/ Note
External 
Assurance

Energy

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 90-91 - -

G4-EN3 Energy consumption within the 
organization

Page 92, 118 - Page 129-131

G4-EN5 Energy intensity Page 92, 118 - Page 129-131

Water

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 90-91 - -

G4-EN8 Total water withdrawal by source Page 94, 118-119 - Page 129-131

G4-EN10 Percentage and total volume of water 
recycled and reused

Page 94, 119 - -

Biodiversity

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 100-101 - -

G4-EN13 Habitats protected or restored Page 102-105 - -

Emissions

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 90-93 - -

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 1)

Page 92, 118 Reporting scope of GHG scope1 
includes GHG emission from fuel 
combustion sources only, but 
excludes biogas combustion from 
flaring.

Page 129-131

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 2)

Page 92, 118 - Page 129-131

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions 
intensity

Page 92, 118 Reporting scope of GHG intensity 
includes GHG scope 1 and 
scope 2. However, GHG scope1 
includes GHG emission from fuel 
combustion sources only, but 
excludes biogas combustion from 
flaring.

-

Effluents and Wastes

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 90-91, 99 - -

G4-EN22 Total water discharge by quality and 
destination

Page 119 - Page 129-131

G4-EN23 Total weight of waste by type and 
disposal method

Page 119 - Page 129-131

Supplier Environmental Assessment

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 64-66, 72-75 - -

Specific Standard Disclosures Page/ Website Omission/ Note
External 
Assurance

G4-EN32 Percentage of new suppliers that 
were screened using environmental 
criteria

Page 66-69 100% of corn for animal feed and 
fishmeal that were sourced and 
used in Thailand were screened 
using the traceability criteria 
which helped prevent 
environmental degradation. Other 
new suppliers has started online 
supplier self-assessment since Q4 
of 2017.

-

Employment

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 36-37 - -

G4-LA1 Total number and rates of new 
employee hires and employee 
turnover by age group, gender,  
and region

Page 114-116 Reporting number of employees 
by region is not applicable since 
this report only covers operations 
in Thailand.

-

Occupational Health and Safety

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 36-37, 44-45 - -

G4-LA5 Percentage of total workforce 
represented in formal joint 
management-worker health and 
safety committees that help monitor 
and advise on occupational health 
and safety programs

Page 44 - -

G4-LA6 Type of injury, occupational diseases, 
lost days, and absenteeism, and total 
number of work-related fatalities, by 
region and by gender

Page 117 Reporting the data by region is 
not applicable since this report 
only covers operations in 
Thailand. This indicator does not 
include absentee rate of 
independent contractor.

Page 129-131

Training and Education

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 36-37, 39-41 - -

G4-LA9 Average hours of training per year 
per employee by gender, and by 
employee category

Page 39, 116 - -

Diversity and Equal Opportunity

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 37-38 - -

G4-LA12 Composition of governance bodies 
and breakdown of employees per 
employee category according to 
gender, age group, minority group 
membership, and other indicators of 
diversity

Page 38, 114
Annual Report 2017 
(Management), Page 2

CPF breaks down the composition 
of the Board of Directors by 
gender. Refer to our Annual 
Report 2017.

-
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Specific Standard Disclosures Page/ Website Omission/ Note
External 
Assurance

Supplier Assessment for Labor Practices

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 64-65, 72-75 - -

G4-LA15 Significant actual and potential 
negative impacts for labor practices 
in the supply chain and actions taken

Page 28-29, 66-69 Our supplier audit program has 
been implemented. We are 
currently in the process of review 
the results. The results of the 
program including impacts for 
labor practices in supply chain 
and actions taken will be reported 
in Sustainability Report 2018.

-

Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 36-37 - -

G4-LA16 Number of grievances about labor 
practices filed, addressed, and 
resolved through formal grievance 
mechanisms

Page 44 There were no employee’s labor 
grievances reported in 2017. 
Formal grievance mechanism can 
be refer to https://www.
cpfworldwide.com/en/contact

-

Assessment

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 34 - -

G4-HR9 Total number and percentage of 
operations that have been subject to 
human rights reviews or impact 
assessments

Page 34 Assessment on human rights 
impact was conducted using risk 
profiles at the country level.  
The assessment covered CPF 
business of all nature in Thailand.

-

Supplier Human Rights Assessment

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 64-66, 72-75 - -

G4-HR11 Significant actual and potential 
negative human rights impacts in the 
supply chain and actions taken

Page 64-66, 72-75 Our supplier audit program  
has been implemented. We are 
currently in the process of review 
the results. The results of the 
program including impacts for 
human rights impact in supply 
chain and actions taken will be 
reported in Sustainability Report 
2018.

-

Local Communities

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 80-81 - -

G4-SO1 Percentage of operations with 
implemented local community 
engagement, impact assessments,  
and development programs

Page 85 All operations are subject to 
impact assessment if required  
by law. 

-

Specific Standard Disclosures Page/ Website Omission/ Note
External 
Assurance

Anti-corruption

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 33 - -

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption 
and actions taken

Page 33 - -

Product and Service Labeling

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 48-49 - -

G4-PR2 Total number of incidents of 
non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning the 
health and safety impacts of products 
and services during their life cycle,  
by type of outcomes

Page 50

www.cpfworldwide.
com/en/sustainability/
commitment

- -

G4-PR3 Type of product and service 
information required by the 
organization’s procedures for product 
and service information and labeling, 
and percentage of significant product 
and service categories subject to such 
information requirements

Fostering Effective 
Communication with 
Consumers topic in 
weblink:
www.cpfworldwide.
com/en/sustainability/
commitment

- -

Healthy and Affordable Food

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 48-49, 58-59 - -

Customer Health and Safety

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 48-49 - -

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

Page 51 - -

Animal Welfare

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 54-57 - -

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

Page 55-57 - -

Innovation

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 36-37 - -

CPF Own 
Indicator

Number of innovations and 
innovators 

Page 42 - -
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UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UN GLOBAL COMPACT)

Communication on Progress – Advanced Level

Criterion Description Page

1 The COP describes mainstreaming into corporate functions 
and business units

Page 32-35

2 The COP describes value chain implementation Page 54-57, 64-79, 96-99

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

Page 34, 37-38, 74-75

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

Page 34, 37-38, 74-75

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

Page 34, 37-38, 74-75

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

Page 22-29, 34, 37-45, 66, 69-79

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

Page 22-29, 34, 37-45, 66, 69-79

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

Page 22-29, 34, 37-45, 66, 69-79

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

Page 90-105

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

Page 90-105

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

Page 90-105

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

Page 32-33

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

Page 32-33

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

Page 32-33

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

Page 26-27

16 The COP describes strategic social investments and philanthropy Page 17, 58-61, 80-87

17 The COP describes advocacy and public policy engagement Page 26-29

18 The COP describes partnerships and collective action Page 26-29, 40, 44, 73-87, 93, 102-105

19 The COP describes CEO commitment and leadership Page 12-15

20 The COP describes Board adoption and oversight Page 32

21 The COP describes stakeholder engagement Page 112-113
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