บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
ประจ�าป 2560

สารบัญ
ภาพรวม

napapanatiling

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

รู้จักซีพีเอฟ
สารจากผู้บริหาร
จุดเด่นในรอบปี 2560
รางวัลความส�าเร็จ และการเข้าร่วมภาคีสมาชิก

8
12
16
18

ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน
เป้าหมายปี 2563 และผลการด�าเนินงานปี 2560
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธมิตรและความร่วมมือที่ส�าคัญ

забота

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

thoughtful

kalite

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

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

22
24
26
28

พื้นฐานความยั่งยืน
การก�ากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาและดูแลบุคลากร

32
36

อาหารมั่นคง
แบงปน | ภาษาญี่ปุน
share (v.) Japanese, have a portion of
something to another or others.

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ
ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

48
58
ความสุข | ภาษาจ�น
happiness (n.) Chinese, the state of being happy.

สังคมพึ่งตน
พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

la vie

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

64
80

ดินน�้าป่าคงอยู่
บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

90
100

ภาคผนวก

sự tăng trúớng

การเติบโต | ภาษาเว�ยดนาม
growth (n.) Vietnamese, the process
of increasing, something that has grown
or is growing.

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
สรุปผลการด�าเนินงาน
• ด้านบุคลากร
• ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• ด้านสิ่งแวดล้อม
การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI และ UN Global Compact
การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

108
114
117
118
121
129

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

อาหารทุกค�าสามารถสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกชีวิต
ซีพเี อฟจึงมุง่ มัน่ สรรค์สร้างและส่งต่อนวัตกรรมสูผ่ ลิตภัณฑ์อาหาร
ด้วยความใส่ใจในคุณภาพและค�านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

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

penjagaan

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

家庭和平衡
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.

มีความหมาย

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

köstlich

อรอย | ภาษาเยอรมัน
delicious (adj.) German, having a very
pleasant taste or smell.

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

आने वाला कल

พรุงนี้ | ภาษาฮินดู
tomorrow (adv.) Hindi, in
the future, especially the near
future.

khuyến khích

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

[yang-yeun]
Language : Thai

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เราไม่เพียงแต่น�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภคเท่านั้น หากยัง
ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยพยายามใช้
ศักยภาพเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพืน้ ฐานของการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี
และการดูแลพัฒนาบุคลากร

Happiness
[hap-pi-ness]
Language : English

“ความสุข” การพัฒนาและดูแลบุคลากรนับเป็นรากฐานและหัวใจส�าคัญ
ของการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งเน้นการสร้างและ
รักษาคนเก่ง คนดี พัฒนาความเป็นมืออาชีพและผู้น�าในระดับสากล
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ

kalite
[ka-li-te]
Language : Turkish

“คุณภาพ” ทุกวินาทีของการด�าเนินงาน คือ ความปลอดภัยในชีวิตและ
การมีสุขภาพดีของทุกคน เราจึงมุ่งมั่นน�าเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

hỗ trợ
[ho-tro]
Language : Vietnamese

“ส่งเสริม” เพราะเชื่อว่าการสร้างการเติบโต ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง จ�ำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานสังคมที่เข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ เราจึงให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดี และการพัฒนาสังคมแบบองค์รวมบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม

平衡
Language : Chinese

“สมดุล” ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางและพื้นฐานของธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร เราจึงไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมรักษ์โลก เพือ่ สมดุลของสิ่งแวดล้อม และดุลยภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ
ด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร
ทั้งสัตว์บกและสัตว์น�้า ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่
สุกร ไก่เนือ้ ไก่ไข่ เป็ด กุง้ และปลาซึง่ สามารถจ�าแนกประเภท
ธุรกิจเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed)
2. ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ (Farm)
3. ธุรกิจอาหาร (Food)

ด้วยห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของบริษทั เกียวข้
่ องและเชือ่ มโยงกับคูค่ า้
ธุรกิจ ซึง่ เป็นผูจ้ ด
ั หาวัตถุดบิ สินค้า และบริการ ตลอดจน
ลูกค้า ผูบ้ ริโภค และสังคม บริษทั จึงให้ความส�าคัญต่อการ
บริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากลและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีอนั ทันสมัยตลอดกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึง่
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ปีย่ มด้วยคุณภาพปลอดภัยต่อการ
บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทัง้ ยังเป็นมิตรต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

คูค่ า้ ธุรกิจ

ธุรกิจอาหารสัตว์

ธุรกิจเลี้ยงสัตว์

ธุรกิจอาหาร

ช่องทางจ�าหน่ายอาหาร

การผลิต
และจ�าหน่ายอาหารสัตว์

การเพาะพันธุ์สัตว์
และการเลี้ยงสัตว์เพ�่อการค้า

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
และอาหารพร้อมรับประทาน

การเพ��มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า

อาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
แปรรูปขั้นพ�้นฐาน

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

ลูกค้า ผูบ้ ริโภค และสังคม

9

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

11

ซีพีเอฟ…ครัวของโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

4

ซีพีเอฟขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ โดยลักษณะการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศนัน้ ขึ้นอยูก่ บั โอกาส
และศักยภาพของอุตสาหกรรมในช่วงเวลาทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุนในประเทศนัน้ ๆ โดยมีการด�าเนินธุรกิจ

8

รัสเซีย

ไต้หวัน

ครอบคลุม 16 ประเทศ
ส่งออกไปมากกว่า 30 ประเทศ
มีสาขาจ�าหน่ายสินค้า 9 ประเทศ
ใน 5 ทวีปทัว่ โลก

11

ฟิลปิ ปินส์

• อาหารสัตว์บก
• ฟาร์มสุกร
• ธุรกิจไก่ครบวงจร

• สัตว์บกครบวงจร

13

ลาว

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

• สัตว์บกครบวงจร

8
9

5

สหรัฐอเมริกา

16
14

1

5

• สัตว์บก/ สัตว์น้�าครบวงจร

2

• อาหารพร้อมรับประทาน

7

7

13 3

6

ตุรกี

1

• ธุรกิจไก่ครบวงจร

9

15

อังกฤษ

2

4
10

ไทย
จีน

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

11

3

12

เวียดนาม

• สัตว์บก/ สัตว์น้�าครบวงจร

• อาหารแช่เย็นแช่แข็ง
• ธุรกิจจ�าหน่ายอาหาร
ในลักษณะของซุ้มอาหาร
• ฟ�ดเซอร์วิส

14

เบลเยีย่ ม

• อาหารพร้อมรับประทาน

6

16

อินเดีย

โปแลนด์

• โรงฟักไข่
• โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

10

หมายเหตุ: เรียงล�าดับประเทศตามยอดขาย

• ธุรกิจไก่ครบวงจร
• อาหารสัตว์น้�า

12

กัมพูชา

• สัตว์บกครบวงจร

15

มาเลเซีย

• สัตว์บก/ สัตว์น้�าครบวงจร

ศรีลงั กา

• อาหารพร้อมรับประทาน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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ทุกค�ำมีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

สารจากผู้บริหาร
ท่ามกลางพลวัตทางเศรษฐกิจและภูมสิ งั คม
สูก่ ารเปลีย่ นผ่านและการเผชิญกับบริบทใหม่ (New Normal)
เป็นช่วงเวลาท้าทายต่อการปรับตัว เพื่อรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมและภาวะการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน

เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตาม
ทิศทางกลยุทธ์ “เติบโตอย่างมีกำ� ไร มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ และ
สร้างพื้นฐานทีม่ นั่ คง” ภายใต้การเคลือ่ นย้ายของขัว้ อ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจโลกจากกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว (G7) สูก่ ลุม่
ประเทศตลาดเกิดใหม่ (E7) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวล�้ำของเทคโนโลยี
ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการบริโภคและวิถีชีวิตของ
ผูบ้ ริโภค บริษทั จึงให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการเป็น “องค์กร
แห่งนวัตกรรม” ทั้งด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ ด้านการบริหารจัดการองค์กร รวมไปถึงด้านรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจที่พร้อมเชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีและ
สอดรับไปกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง ควบคูไ่ ปกับการจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับ
โอกาสที่ เ กิ ด ขึ้น การพั ฒ นาศั ก ยภาพและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง
บุคลากรให้พร้อมรองรับการเติบโต และการลงทุนทางสังคม
ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วม

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ประธานคณะผู้บริหาร
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธาน
คณะกรรมการบริษัท

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
ประธานคณะผู้บริหาร
ธุรกิจอาหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
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บริษัทได้รับรองมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัย
(QS Standard) จากประเทศเยอรมนี ซึ่งนับเป็นบริษัทแรก
ของไทย และเป็นบริษัทเดียวนอกกลุ่มสหภาพยุโรปที่ได้
มาตรฐานการผลิตระดับสูงของโลก

ในปี 2560 บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจ
เติบโตได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีรายได้จากการขาย
รวม 501,507 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559 และ
มีกา� ไรสุทธิรวม 15,529 ล้านบาท โดยผลการด�าเนินงานทีด่ ขี ึ้น
มีปจั จัยสนับสนุนหลักจากการขยายธุรกิจในต่างประเทศตาม
ยุทธศาสตร์การขยายกิจการไปยังประเทศที่มีศักยภาพ
อย่างไรก็ตาม ด้วยความท้าทายด้านความต้องการบริโภค
ในภูมิภาคเอเซียไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้
เกิดภาวการณ์สุกรล้นตลาด อันมีผลกระทบต่อราคาสุกร
โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศ
กัมพ�ชา ส่งผลให้ความสามารถในการท�าก�าไรในธุรกิจเนือ้ สัตว์
ของบริษทั อยูใ่ นระดับทีต่ า�่ กว่าปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติเห็นควรเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�าปี 2561 ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
ประจ�าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วหุ้นละ 0.50 บาท และ
เงินปันผลประจ�าปีที่จะจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท)
บริษัทขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
สูค่ วามยัง่ ยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมัน่ คง สังคมพ�่งตน
และดินน�้าป่าคงอยู่” ซึ่งสนับสนุนหลักการสากลของ UN
Global Compact และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:
SDGs) โดยในปี 2560 บริษทั มุง่ มัน่ ยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร ส่งผลให้กระบวนการผลิตไก่
ของบริษัทได้รับรองมาตรฐานการผลิตอาหารคุณภาพ
ปลอดภัย (QS Standard) จากประเทศเยอรมนี ซึง่ นับเป็น

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

บริษัทแรกของไทย และเป็นบริษัทเดียวนอกกลุ่มสหภาพ
ยุโรปทีไ่ ด้มาตรฐานการผลิตระดับสูงของโลก ขณะเดียวกัน
ยังได้ขยายการส่งเสริมความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน
ไปยังกิจการในต่างประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม ประเทศ
อินเดีย และประเทศฟ�ลปิ ปินส์ พร้อมสนับสนุนการมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ด้วยความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์
บริษทั ได้ประกาศวิสยั ทัศน์ดา้ นการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
และนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมก�าหนดเป้าหมาย
ระยะยาวในการขยายการเลีย้ งสุกรแม่พนั ธุอ์ มุ้ ท้องจากแบบ
ยืนซองเดี่ยวเป็นการเลี้ยงแบบคอกขังรวมให้ครอบคลุม
กิจการในประเทศไทยภายในปี 2568 และกิจการในต่างประเทศ
ภายในปี 2571 รวมทั้งการศึกษาการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่
ในกิจการในประเทศไทยไปสู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยใน
โรงเรือนหรือ Cage Free เพื่อให้สกุ รและไก่ไข่มอี สิ ระในการ
เคลื่อ นไหวและแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ได้มากขึ้น นอกเหนือจากความมุง่ มัน่ ในการสร้างเจ้าหน้าที่
สวัสดิภาพสัตว์ปีก (Poultry Welfare Officer) ในธุรกิจ
ไก่เนื้อให้ครอบคลุมทุกประเทศ ภายในปี 2563 โดยการ
เลีย้ งไก่เนือ้ ในประเทศไทยทัง้ หมดเป็นระบบการเลีย้ งตามหลัก
สวัสดิภาพสัตว์สากลตั้งแต่ปี 2543
จากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2560
บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความ
ยัง่ ยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices:

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
ประธานคณะผู้บริหาร
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
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DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม่ ประจ�าปี 2560 ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 3 ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging
Indices ประเภทตลาดเกิดใหม่เป็นปีแรก ได้รบั การประเมิน
ผลการก�ากับดูแลกิจการ ประจ�าปี 2560 โดย IOD ในระดับ
“ดีเลิศ” รวมถึงได้รับการจัดอันดับสุดยอดนายจ้างประจ�า
ปี 2017 จากนิตยสาร Forbes ในอันดับที่ 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 จากผลการประเมินความยัง่ ยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ทีย่ อดเยีย่ มทัง้ ด้าน CDP Climate, CPD Water และ CDP
Forest นอกเหนือจากรางวัลด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ในระดับประเทศและสากล
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ชุมชน คู่ค้าธุรกิจ
ผู ้ จั ด หาปัจจัยการผลิต เกษตรกรผูเ้ กีย่ วข้อง ผูส้ นับสนุน
ทางการเงิน องค์กรเอกชน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่มีส่วนร่วมในการจุดประกาย พัฒนา และสนับสนุนให้
เส้นทางการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั สามารถเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม และคืนสมดุล
สู่ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทขอให้ค�ามั่นที่จะ
ด�าเนินธุรกิจบนหลักการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี พร้อมค�านึง
ถึงดุลยภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นองค์กรทีม่ ี
ความยัง่ ยืนและอยูเ่ คียงข้างกับประเทศและประชาชนในฐานะ
“ครัวของโลก” สืบต่อไป

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธาน
กรรมการบริษัท

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
ประธานคณะผู้บริหาร
ธุรกิจอาหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560

16

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

จุดเด่นในรอบปี 2560

17

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

10.12%

ผลการด�าเนินงานมั่นคง กระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
เพ�่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA)

2.60%

ยอดขายสุทธิ

501,507
ล้านบาท

ภาษีเงินได้นต
ิ บิ คุ คล
ที่จ่ายให้รัฐบาล 2

EBITDA

32,420
ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

15,259
ล้านบาท

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

1.91

1,186

ล้านบาท

การลงทุนด้านบุคลากร

54,271

ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

11,743

ล้านบาท

บาท

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 1

6,458
ล้านบาท

การลงทุนด้านชุมชน
และสังคม

456

ล้านบาท

หมายเหตุ: ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้น
1 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของบริษทั ฯ ประจ�าปี 2560 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ สิ้นในอัตราหุน้ ละ 0.75 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
รวม 6,458 ล้านบาท
2 ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่อยู่ ในประเทศไทย

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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รางวัลความส�าเร็จ
และการเข้าร่วมภาคีสมาชิก
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

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนายจ้างหรือบริษัทที่ดี
ที่สุดในโลกล�าดับที่ 191 จาก 2,000 บริษัท
ทั่วโลก

ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท
ให้อยูใ่ นระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)
ประจ�าปี 2560

…จากนิตยสาร Forbes

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

ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment:
THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
…จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เข้าร่วมเป็นภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact:
UN Global Compact)

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

ภายใต้หลักสากล 10 ประการ และเป็น 1 ใน 15 องค์กรสมาชิก
ผูร้ ว่ มก่อตัง้ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ�กประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand: GCNT)

…จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้การสนับสนุน
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

ได้รบั รางวัล Thailand Energy
Awards 2017
ได้รับรางวัล CDP Hong Kong and
South East Asia Awards 2017
สาขา Best Performance across Programs และได้รับ
การประเมินผลการบริหารจัดการน�า้ (CDP Water) ในระดับ
Leadership (A-) การบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (CDP Climate) ในระดับ Management (B)
และการบริหารจัดการผลกระทบจากการตัดไม้ท�าลายป่า
(CDP Forest) ในระดับ Management (B)
…จาก CDP ซึ่งเปนองค์กรประเมินความยั่งยืน
ด้านสิ�งแวดล้อมของบริษัทในระดับสากล

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good
Emerging Index
ประเภทตลาดเกิดใหม่เป็นปีแรก ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้
การด�าเนินงานอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
…จาก FTSE Russell
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ด้านอนุรกั ษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน
ควบคุม และเป็น 1 ใน 24 บริษัท
ที่ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ASEAN
Energy Awards 2017 ด้าน
พลังงานทดแทน ประเภทโครงการ
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น
(Prime Minister’s Export Award)
สาขาผูส้ ง่ ออกสินค้าไทยทีม่ เี ครื่องหมายการค้าของตนเอง
ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ (Best Thai Brand Award) และ
สาขาสิ น ค้ า นวั ต กรรมที่ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ มยอดเยี่ ย ม
(Best Green Innovation)
…จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

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

ได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่นด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานระดับประเทศ
ประจ�าปี 2560
รวม 22 รางวัล

รวม 28 รางวัล
…จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน

…จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

…จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560

ทุกค�ำมีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

ซีพเี อฟกับ
ความยังยืน

21

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

23

ทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสู่ความย่ังยืน
ด้วยตระหนักดีว่าภารกิจบนเส้นทางความยั่งยืนในฐานะผู้น�าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์
“ครัวของโลก” นัน้ ไม่เพียงแต่นา� เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัยต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภคเท่านัน้ หากแต่
ยังมีบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยตลอดระยะเวลาของการด�าเนินธุรกิจ ซีพีเอฟพยายาม
อย่างเต็มก�าลังในการใช้ศกั ยภาพเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการทีด
่ ี และการดูแลพัฒนาบุคลากร
โดยค�านึงถึงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท

3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน

บริษทั ด�าเนินทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสูค่ วามยัง่ ยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมัน่ คง สังคมพ�่งตน และดินน�า้
ป่าคงอยู”่ บนพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี และการดูแลพัฒนาบุคลากร ด้วยจุดมุง่ หมายสูงสุดในการน�ามาซึง่ ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ตลอดจน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต
ร้อยละ 15 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณการดึงน้�ามาใช้ต่อหน่วยการผลิต
ร้อยละ 25 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2558

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2
ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 15 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณของเสียที่ก�าจัดโดยฝังกลบและเผา
ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 30 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2558

ดินน้�าป่าคงอยู่

ปกป้อง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนและป่าต้นน้า� ในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์
ของประเทศ รวมถึงพืน้ ทีส่ เี ขียวในสถานประกอบการ
ครอบคลุมพืน้ ที่ 9,000 ไร่

สังคมพึ่งตน

พัฒนาคูค่ า้ ธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

100% ของคูค่ า้ ธุรกิจหลักในกลุม่ วัตถุดบิ อาหารสัตว์
กลุม่ เครือ่ งปรุง และกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ได้รบั การตรวจ
ประเมินด้านความยัง่ ยืน

ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของชุมชน

เกษตรกรและผูป้ ระกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุม่ เปราะบางจ�านวน 50,000 ราย
ได้รบั การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ

ไม่มเี หตุการณ์การเรียกคืนสินค้า
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของสาธารณชน

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

เด็กและเยาวชนกว่า 300,000 คน มีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรูห้ รือทักษะในด้านการผลิตอาหาร
และ/หรือด้านการบริโภคทีถ่ กู หลักโภชนาการ
และปลอดภัย

อาหารมั่นคง

การพัฒนาและดูแลบุคลากร
การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

100% ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตร
ผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
(New Product Development: NPD)
มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น

หมายเหตุ: บริษัทปรับเป้าประสงค์ด้านพลังงาน ด้านน�้า และด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายปี 2563 และผลการด�าเนินงานในปี 2560
3 เสาหลัก

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

เป้าหมายปี 2563
ไม่มีเหตุการณ์การเรียกคืนสินค้า
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของสาธารณชน

บริษัทได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง
ซึ่งส่งไปจ�าหน่ายที่ประเทศออสเตรเลียจ�านวนทั้งสิ้น 1 รายการ

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
(New Product Development: NPD)
มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น

ร้อยละ 20.83 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (New Product Development: NPD)
มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น

เด็กและเยาวชนกว่า 300,000 คน มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
หรือทักษะในด้านการผลิตอาหาร และ/หรือด้านการบริโภค
ที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย

เด็กและเยาวชนกว่า 222,000 คน มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้หรือทักษะในด้านการผลิตอาหาร
และ/หรือด้านการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย

100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์
กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจประเมิน
ด้านความยั่งยืน

ร้อยละ 27 ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์
ได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน

100% ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตร
ผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้

ร้อยละ 64.5 ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตรผ่านการจัดหาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุ่มเปราะบางจ�านวน 50,000 ราย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบางจ�านวน 36,180 ราย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต
ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2
ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ดินน้�าป่าคงอยู่

ผลการด�าเนินงานในปี 2560

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 11.60 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 6.97 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณการดึงน้�ามาใช้ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 25
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558
ลดปริมาณของเสียที่ก�าจัดโดยฝังกลบและเผาต่อหน่วย
การผลิต ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ลดปริมาณการดึงน้�ามาใช้ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 23.38 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558
ลดปริมาณของเสียทีก่ า� จัดโดยฝังกลบและเผาต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 9.08 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2558

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลนและ
ป่าต้นน้�าในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียว
ในสถานประกอบการครอบคลุมพื้นที่ 9,000 ไร่

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน้�าในพื้นที่ยุทธศาสตร์
ของประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการครอบคลุมพื้นที่ 5,969 ไร่
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ทุกค�ำมีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนการบริโภค
และการผลิตทีย่ งั่ ยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำ�ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 10 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัทที่จะร่วม
ก้าวเดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างทีย่ งั่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ค�ำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการบริหารจัดการทีส่ อดคล้อง
ตามกฎระเบียบ มาตรฐาน CPF SHE&En และมาตรฐาน
สากล
…ศึกษาต่อที่ บทสังคมพึ่งตน และดินน�ำ้ ป่าคงอยู่

การขจัดความหิวโหย

การมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน
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การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งความเสีย่ งทีอ่ าจกระทบต่อความมัน่ คงใน
การจัดหาวัตถุดบิ ทางการเกษตร ด้วยการก�ำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว
…ศึกษาต่อที่ บทดินน�ำ้ ป่าคงอยู่

การใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบก
อย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขจัดความหิวโหยด้วยการส่งเสริม
ทักษะการผลิตอาหารและกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างรอบด้าน
แก่เด็กและเยาวชน เพื่อโอกาสในการเข้าถึงอาหารทีป่ ลอดภัย
มีโภชนาการ และพอเพียง ควบคูไ่ ปกับส่งเสริมศักยภาพ
ของบริษั ท และคู ่ ค ้ า ธุ ร กิ จ ในการเพิ่ม ผลผลิ ต อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมขีดความ
สามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

ไม่หยุดนิ่งที่จะวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
ทีส่ ง่ เสริมการมีสขุ ภาพดี และลดความเสีย่ งของกลุม่ โรค
ไม่ตดิ ต่อ ผ่านกระบวนการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัย
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้
และภาวะโภชนาการทีด่ ใี นสังคมวงกว้าง เพื่อการมีสขุ ภาพดี
อย่างสมดุล

สนับสนุนการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกต่อทรัพยากรทางทะเล
ด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ
ระดับโลก เพื่อยุตกิ ารประมงทีผ
่ ดิ กฎหมาย และสนับสนุน
แนวทางการท�ำประมงอย่างยัง่ ยืน นอกเหนือไปจากความ
มุง่ มัน่ ในการจัดหาวัตถุดบิ ปลาป่นจากแหล่งทีม่ าทีไ่ ด้รบั รอง
มาตรฐานสากล และการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลในพื้นทีย่ ทุ ธศาสตร์ของประเทศ และ 22 จังหวัด
ชายฝั่งทะเล

ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดบิ หลักทางการเกษตรจากแหล่งที่
ไม่บกุ รุกท�ำลายป่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ในพื้นทีร่ อบสถานประกอบการและ
พื้นทีย่ ทุ ธศาสตร์สำ� คัญของประเทศ

…ศึกษาต่อที่ บทอาหารมัน่ คง และสังคมพึ่งตน

…ศึกษาต่อที่ บทอาหารมัน่ คง

…ศึกษาต่อที่ บทซีพีเอฟกับความยั่งยืน สังคมพึ่งตน
และดินน�ำ้ ป่าคงอยู่

…ศึกษาต่อที่ บทสังคมพึ่งตน และดินน�ำ้ ป่าคงอยู่

การจัดการน�้ำ
และสุขาภิบาล

การจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

สังคมสงบสุข ยุติธรรม
ไม่แบ่งแยก

ความร่วมมือระดับสากล
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริหารจัดการน�ำ้ เชิงบูรณาการด้วยการประเมินความเสีย่ ง
ด้านการขาดแคลนน�ำ้ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ�้ และ
การน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการผลิต รวมถึง
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน�ำ้ ทิ้งอย่างสม�ำ่ เสมอ

สนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นและความมัน่ คงทางอาชีพ
แก่พนักงาน 69,690 คน ตลอดจนสร้างเสริมอาชีพและ
รายได้แก่เกษตรกร ผูป้ ระกอบการรายย่อย และผูเ้ ปราะบาง
กว่า 36,180 ราย บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน

ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยหลัก
ความเป็นธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ความมีสว่ นร่วม ความรับผิดชอบ ตลอดจนความคุม้ ค่า
ซึง่ ได้กำ� หนดไว้ชด
ั เจนในค่านิยมพื้นฐาน 6 ประการ (CPF
Way) และจริยธรรมส�ำหรับพนักงาน (Code of Conduct)
ของบริษทั

สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อน�ำความรู้ ความช�ำนาญ
และประสบการณ์ ไปร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนร่วมกัน

…ศึกษาต่อที่ บทดินน�ำ้ ป่าคงอยู่

…ศึกษาต่อที่ บทพื้นฐานความยัง่ ยืน และสังคมพึ่งตน

…ศึกษาต่อที่ บทพื้นฐานความยัง่ ยืน

…ศึกษาต่อที่ บทซีพีเอฟกับความยัง่ ยืน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560

28

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

พันธมิตร
และความร่วมมือที่ส�าคัญ

SEAFOOD BUSINESS FOR
OCEAN STEWARDSHIP
บริษั ท ร่ ว มลงนามเป็ น สมาชิ ก ในโครงการ Seafood
Business for Ocean Stewardship หรือ SeaBOS เพื่อ
ความร่ ว มมื อ ระดั บ สากลในการพิทั ก ษ์ ม หาสมุ ท ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลสู่เป้าหมาย
การอนุรักษ์ระบบนิเวศและการผลิตอาหารทะเลคุณภาพ
ส�าหรับมนุษย์ด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน
SeaBOS ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยสต๊อคโฮม ประเทศสวีเดน
ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารทะเล
รายใหญ่ของโลกทีเ่ ล็งเห็นถึงความส�าคัญของความมัน่ คงและ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล โดยมีขอ้ ตกลง
ร่วมกันที่จะประยุกต์ใช้กฎระเบียบสากลตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อส่งเสริมการท�าประมงที่ถูกกฎหมาย ขจัด
แรงงานที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลาสติก เป็นต้น ผ่านการ
ลงทุนร่วมในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างยั่งยืน

เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย
โดยมุ่งขจัดปัญหาแรงงาน
บังคับ การค้ามนุษย์ และ
การท�าประมงผิดกฎหมาย

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

FOOD REFORM FOR
SUSTAINABILITY AND HEALTH
GLOBAL DIALOGUE
ON SEAFOOD TRACEABILITY
เป็นเวทีอภิปรายในระดับสากล เพื่อก�าหนดกรอบการ
ด�าเนินงานส�าหรับการตรวจสอบย้อนกลับผ่านการแลก
เปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างภาคส่วนต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยให้ความส�าคัญกับการ
ตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลได้ (Interoperable
Traceability Systems) และการสร้างความไว้ใจภายใน
อุตสาหกรรม
การร่วมลงนามและมีสว่ นร่วมในเวทีอภิปรายดังกล่าว ช่วย
ให้บริษัทสามารถบริหารจัดการการตรวจสอบย้อนกลับ
ของอาหารทะเลได้อย่างยั่งยืนและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยซีพีเอฟ ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน 35
บริษัทชั้นน�าระดับโลก ด�าเนิน “โครงการปฏิรูประบบการ
ผลิตอาหารที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดี (Food Reform for
Sustainability and Health: FReSH)” โดยมีสภาธุรกิจ
โลกเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (World Business Council
for Sustainable Development: WBCSD) และมูลนิธิ
อีท (EAT Foundation) เป็นแกนน�าส�าคัญ เพื่อร่วมสร้าง
สังคมการผลิตและการบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
อย่างยั่งยืน
FReSH แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 5 เรื่องส�าคัญ ได้แก่
สุขภาพและโภชนาการ (Health and Sustainable Diet)
การผลิตทีย่ งั่ ยืน (Food Production) การบริโภคทีย่ งั่ ยืน
(Food Consumption) การสูญเสียอาหารและอาหารที่
ถูกทิ้ง (Food Loss and Waste) ตลอดจนการติดตามผล
และรายงานผลการด� า เนิ น โครงการ (Performance
Measurement and Reporting)
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การกำ�กับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน
บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำ�คัญที่จะนำ�พาให้องค์กรประสบ
ความสำ�เร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังนำ�มาซึ่งความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและ
ความไว้วางใจจากสังคม ด้วยเหตุน้ี บริษทั จึงดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของบรรษัทภิบาลทีด่ ี
ด้วยหลักความเป็นธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ความมีส่วนร่วม
ความรับผิดชอบ ตลอดจนความคุ้มค่า ซึ่งได้กำ�หนดไว้ชัดเจนในค่านิยมพื้นฐาน
6 ประการ (CPF Way) และจริยธรรมสำ�หรับพนักงาน (Code of Conduct) โดย
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง1

การรับฟังผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย เป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึง่ บริษทั ยินดีรบั ฟังเสียงจาก
ผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่หลากหลาย และน�ำความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านัน้ ไปวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึง
ความคาดหวังและความต้องการ ก่อนทีจ่ ะตอบสนองด้วย
แนวทางที่สามารถบริหารจัดการประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ทั้งต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม2

“ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ผู้บริหาร
จำ�นวน 69 ท่าน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร
สำ�หรับผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย Director Certification
Program (DCP), Risk Management Program
for Corporate Leaders (RCL), and Corporate
Governance for Executives (CGE) ณ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute
of Directors: IOD)”

การก�ำกับดูแลด้านความยัง่ ยืน
จากความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสูค่ วามยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่านและ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน เพื่อร่วมกันท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านความ
ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดย

รายงานผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
ผู ้ บ ริห ารระดั บ สู ง จากทุ ก สายธุ ร กิ จ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนด
เป้าหมายและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและทิศทางกลยุทธ์ CSR สู่ความยั่งยืนด้วย

1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ที่รายงานประจ�ำปี 2560 ของบริษัท
2 ศึกษารายละเอียดการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้ที่หน้า 112
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การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่

การบริหารจัดการความเสีย่ ง

บริษทั ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามทีไ่ ด้ประกาศอย่าง
ชัดเจนในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งได้รับการแปล
เป็นภาษาท้องถิ่นรวมแล้ว 10 ภาษา และในปี 2560 บริษทั
เป็นหนึง่ ใน 264 บริษทั ทีไ่ ด้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) ซึง่ ถือเป็นการสะท้อนจุดยืนทีแ่ น่วแน่
ของบริษัทในการที่จะน�ำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไป
ปฏิบัติให้เกิดผลจริงทั่วทั้งองค์กร

ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ย นแปลงตลอดเวลา บริษัท จึง ให้ความส�ำคัญ กับ
การบริหารจัดการความเสีย่ งและความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้เป็นผลส�ำเร็จ
รวมถึงปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่
เกิดขึ้นใหม่ได้ในทุกสถานการณ์

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทจึงมุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้
ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติให้แก่พนักงาน
และคนงานทุกกลุม่ ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น การฝึก
อบรม การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน จดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletters) แอปพลิเคชัน่ บนมือถือ
CPF Connect และสือ่ ประชาสัมพันธ์ภายในต่างๆ โดยใน
ปี 2560 บริษทั จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การต่อต้านทุจริตCPF Way-จริยธรรมส�ำหรับพนักงาน” ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(e-learning) รวม 84 รุน่ ซึง่ มีพนักงานเข้าร่วมการฝึก
อบรมรวมแล้วร้อยละ 87 ของพนักงานทัง้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั
มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนผ่านการฝึก
อบรมหลักสูตรดังกล่าวภายในปี 2561 โดยพนักงานใหม่
ทุกคนได้ผา่ นการฝึกอบรมเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ขณะเดียวกัน บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือ
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ
จากพนักงาน โดยบริษทั จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครอง
พนักงานทีป่ ฏิเสธการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ หรือแจ้ง
เรื่องคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ซึง่ ในปี 2560 บริษทั
ได้รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ ถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบและส�ำนักตรวจสอบภายในทัง้ สิ้น 44 เรื่อง ทัง้ นี้
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เป็นการไม่ปฏิบตั งิ าน
ตามระเบียบปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง
จ�ำนวน 9 เรื่อง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีนัยส�ำคัญ
อันส่งผลกระทบต่อบริษทั ทัง้ ทางด้านชือ่ เสียงหรือการเงิน
และบริษทั ได้ลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระท�ำผิดอย่างเหมาะสม
ตามระเบียบของบริษัทแล้ว

บริษัทผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม
ที่ตระหนักถึงความเสี่ยง
ภายในองค์กร ด้วยการเปิดโอกาส
ให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่สอดคล้องตาม
บทบาทและหน้าที่ รวมถึงจัด
ฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ
บริษทั บริหารจัดการความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรตามแนวทาง
COSO โดยมีการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึ้นต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจ�ำ
ทุกปี พร้อมก�ำหนดแนวทางและมาตรการจัดการความเสีย่ ง
ควบคู่ไปกับการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน โดยมีคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง ซึ่ ง รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการบริห าร
ท�ำหน้าทีพ
่ ิจารณาปัจจัยเสีย่ งและแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนก�ำหนดให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk
Owner) มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและบริหารความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบของตน3

3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสีย่ งและปัจจัยเสี่ยงของบริษัทได้ที่รายงานประจ�ำปี2560ของบริษทั
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารด้านสิทธิมนุษยชน
โดยด�ำเนินการตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทั 4
ซึง่ สอดคล้องกับหลักสากล และเริ่มกระบวนการตรวจประเมิน
สถานะด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence
Process) ตัง้ แต่ปี 2559 ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์
และประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง การติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ครอบคลุมทุกสายธุรกิจในกิจการประเทศไทย
ส�ำหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ (Salient
Human Rights Issues) ส�ำหรับบริษัท ประกอบด้วย
• แรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทาน
• แรงงานต่างด้าวในห่วงโซ่อุปทาน และ
• สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงานและผู้รับเหมาในสถานประกอบการ
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการประเด็นส�ำคัญ
ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 นอกเหนือไปจากการ
ประกาศแถลงการณ์เรื่องการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์
(Statement on Slavery and Human Trafficking)
บริษัทยังคงส่งเสริมการยุติปัญหาแรงงานบังคับและการ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมต่อแรงงานต่างด้าวในห่วงโซ่อปุ ทาน
ผ่านการถ่ายทอดนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนว
ปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ ฝึกอบรมให้ความรู้ สนับสนุน
ให้คู่ค้าธุรกิจหลักตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืน
ด�ำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักด้านความยั่งยืน
รวมถึงจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรจากแหล่งที่มา
ทีร่ บั ผิดชอบ5 ขณะเดียวกัน บริษทั ยังด�ำเนินนโยบายการ
ดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท�ำงานตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ด้วย
ความรับผิดชอบและใส่ใจเพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมา
ทุกคนสามารถท�ำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ระหว่างการท�ำงาน6
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การปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

การเคารพสิทธิมนุษยชนที่ซีพีเอฟ
สอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization: ILO)
ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
(UN Global Compact)
แนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน
(UN Guiding Principles on Business
and Human Rights: UNGP)

การใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์เป็นประเด็นที่
ทั่วโลกให้ความส�ำคัญและคาดหวังความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายเพื่อ ขจัดปัญ หาที่เกิดขึ้น ในฐานะบริษัท ที่
ด�ำเนินธุรกิจครบวงจรครอบคลุมในหลายภูมิภาค
ทั่วโลก จึงตระหนักอย่างยิ่งถึงบทบาทการมีสว่ นร่วม
ในการบรรเทา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
ในปี 2560 บริษัทได้ประกาศถ้อยแถลงการณ์เรื่อง
แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ (Statement on Slavery
and Human Trafficking)7 เพื่อตอกย�ำ้ จุดยืนของ
บริษทั ในการประณามการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์
ในทุกรูปแบบ โดยแถลงการณ์ดงั กล่าวมีความสอดคล้อง
ตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากล
อาทิ พระราชบัญญัติทาสสมัยใหม่ พ.ศ. 2558 แห่ง
สหราชอาณาจักร (The UK Modern Slavery Act
2015) และนโยบายต่างๆ ของบริษัท

บริษัทยึดมั่นต่อการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ประเทศที่
เข้าไปด�ำเนินกิจการ และมุง่ มัน่ พัฒนาการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยสมัครใจ (International Voluntary
Standard) ซึ่งสูงกว่าข้อก�ำหนดที่บังคับใช้ในระดับประเทศ

มาตรฐานสากลที่บริษัทน�ำมาประยุกต์ใช้ และ/หรือได้รับการรับรองมีดังนี้
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ด้านสวัสดิภาพสัตว์

• CPF Safety Health Environment and Energy
Standard (CPF SHE&En Standard): มาตรฐานและ
กระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และพลังงานซีพีเอฟ
• OHSAS18001: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
• ISO 14001: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ISO 50001: ระบบการจัดการพลังงาน
• AEMAS : มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐาน
สังคมเศรษฐกิจอาเซียน
• Code of Conduct (CoC ): ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน
• ISO 14040, ISO 14044 และ ISO 14046 : การประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการใช้น�้ำตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์

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

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

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

4
5
6
7

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

ด้านคุณภาพ
• ISO 9001: ระบบบริหารงานคุณภาพ
• ISO 29990: มาตรฐานการให้บริการด้านการเรียนรู้
ส�ำหรับการฝึกอบรมและการให้การศึกษาแบบไม่เป็น
ทางการ (นอกระบบ)
• ISO/IEC 17025 : มาตรฐานข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับ
ความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบ
• Good Manufacturing Practices (GMP): หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
• Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) : ระบบวิเคราะห์อนั ตรายและควบคุมจุดวิกฤต
• Good Agricultural Practices (GAP) : การจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับพืช
• Global Good Agricultural Practices (Global G.A.P.)
: มาตรฐานภาคเอกชนส�ำหรับการผลิตสินค้าเกษตรของ
กลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรป
• British Retail Consortium (BRC) : ระบบคุณภาพ
ส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร
• International Food Standard (IFS) : มาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศเพื่อให้การผลิตอาหารปลอดภัย
• QS Quality Scheme for Food (QS) : ระบบคุณภาพ
ส�ำหรับอาหารสดทีค่ รอบคลุมทุกขัน้ ตอนในกระบวนการ
ผลิตของประเทศเยอรมนี
• CPF Food Standard : มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ
• CEN TS 16555 : มาตรฐานการบริหารจัดการนวัตกรรม

35
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การพัฒนาและดูแลบุคลากร
บุคลากรถือเป็นรากฐานและหัวใจส�าคัญของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
การเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรูท้ บี่ คุ ลากรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและเรียนรูร้ ว่ มกันได้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ เพือ่
ก้าวไปสู่ “องค์กรแห่งผูน้ า� และมืออาชีพ” และเป็น “บ้านแห่งความสุข” ของพนักงานทุกคน

องค์กร เพื่อความต่อเนื่องของการด�าเนินธุรกิจและการ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การบริหารจัดการความแตกต่างของบุคลากร
ในแต่ละช่วงวัยให้สามารถท�างานร่วมกันอย่างราบรื่น และ
การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรยังคงเป็น
ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
องค์กรจ�าเป็นต้องบริหารความคาดหวังและสนองตอบ
ความต้องการของบุคลากรอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
ทันสมัยด้วย

37

แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถสร้างและรักษา “คนเก่ง คนดี” บริษทั จึงมุง่ เน้น
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความสามารถ เสริมสร้าง
โอกาสทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ และสร้างความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้บรรยากาศการท�างานที่เคารพและยอมรับในความ

EQUALITY AND
EMPLOYMENT

ความท้าทาย
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทีร่ นุ แรงขึ้นตามสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้องค์กรต้องสามารถปรับตัวได้
ในทุกสถานการณ์ โดยนอกจากการมีบคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
พร้อมเรียนรู้และคิดค้นสิง่ ใหม่อยู่ตลอดเวลา ตลอดจน
ยอมรับการเปลีย่ นแปลงและสามารถบริหารการเปลีย่ นแปลง
นั้นให้เกิดประโยชน์แล้วนั้น องค์กรยังจ�าเป็นต้องมีความ
สามารถในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างที่
ปรับเปลีย่ นหรือสถานการณ์ทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้
อย่างทันท่วงที รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ภายใน

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

ใหโอกาสในการทำงาน
และสงเสริมศักยภาพของบุคลากร
อยางเทาเทียมและเปนธรรม

TALENT MANAGEMENT
AND SUCCESSION
PLANNING
เตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน
ตำแหนงงานที่มีความสำคัญ
และรองรับการขยายธุรกิจ
โดยสนับสนุนความกาวหนาในอาชีพและ
เสริมสรางทักษะที่เหมาะสมแกบุคลากร
ที่มีผลงานและศักยภาพโดดเดน (Talent)
สูการสรางใหเปนผูสืบทอด
ตำแหนงงาน

CONNECTING
PEOPLE
เสริมสรางโอกาส
ในการแบงปนแนวคิด
และความคิดเห็น พรอมบริหาร
การสื่อสารและความสัมพันธ
อยางตอเนื่องเพื่อความสุข
ในการทำงานและความผูกพัน
ตอองคกร

แตกต่าง เพื่อความสุขในการท�างานของพนักงานทุกคน
และศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในระดับสากล ภายใต้
วิสยั ทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business
Exceeds)

TRAINING
AND CAREER
DEVELOPMENT
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และความกาวหนาในอาชีพ
โดยมุงสงเสริมภาวะผูนำ ทักษะ
การบริหารจัดการ และความสามารถ
ที่จำเปนตามโมเดลการพัฒนาบุคลากร
ของซีพีเอฟ และผานศูนยการเรียนรูที่ไดออกแบบ
ใหกระบวนการเรียนรูเอื้อตอการพัฒนาอยางสรางสรรค

PROMOTING INNOVATION
CULTURE
สงเสริมบรรยากาศการทำงาน
ที่กระตุนการคิด การทดลองทำ
และการเรียนรู ควบคูไปกับ
การปลูกฝงคานิยมองคกร
“สรางสรรคสิ�งใหม” เพื่อ
การปรับปรุง การสรางสิ�งใหม และ
การคิดคนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

KEEPING SAFE
AND HEALTHY

สรางความตระหนักรูแกบุคลากร
และผูเกี่ยวของ ตลอดจนประเมิน
ความเสี่ยง ทบทวนการดำเนินงาน
และพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ�งแวดลอมใหสอดคลองตามกฎระเบียบ
และมาตรฐานสากลอยางสม่ำเสมอ
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จำนวน
พนักงานทั้งหมด*

ผลการด�าเนินงาน
ส่งเสริมความเท่าเทียมและศักยภาพความเข้มแข็ง
บริษัทตระหนักดีว่าบุคคลทุกคนต่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน
จึงให้ความส�าคัญต่อการดูแลและปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของการ
เคารพสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน
การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การเลือ่ นต�าแหน่ง การจัดการสวัสดิการและความปลอดภัย
เป็นต้น ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและการให้คณ
ุ ค่าของความแตกต่าง เพื่อ
สร้างคุณค่าแก่ตัวพนักงานและสร้างแรงบันดาลใจต่อการท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพ

69,690
คน

พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ
บริษทั ตระหนักดีวา่ “เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ” คือ
ส่วนส�าคัญในช่วงชีวิตการท�างานของพนักงาน จึงให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถทักษะอาชีพและ
ความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีบริษัท ซีพีเอฟ
เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ�ากัด (CPF Training Center: CPFTC)
ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ และ
ทุกสายวิชาชีพให้ “เก่งงาน เก่งคน เก่งธุรกิจ” ไปพร้อมกัน

ในปี 2560 บริษทั มีพนักงานในประเทศไทยทัง้ หมด 69,690 คน โดยมีสด
ั ส่วนพนักงาน
ชายและหญิงอยู่ที่ 49 ต่อ 51
ขณะเดียวกัน บริษทั มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (สปก.) ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุน
ให้พนักงานได้รับสิทธิในการต่อรองกับบริษัทในด้านสวัสดิการ สภาพการท�างาน
การร้องเรียน และการควบคุมการด�าเนินงานด้านแรงงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมี
สมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการเป็นตัวแทนเสียงของพนักงานถึงร้อยละ 72.3
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเชื่อ
ว่าคนพิการทุกคนมีศักยภาพ โดยสังคมมีส่วนส�าคัญในการเคารพคุณค่าของความ
แตกต่าง และผลักดันให้คนพิการได้มโี อกาสน�าศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตัวเองมาใช้สร้างสรรค์
ความสุขและความส�าเร็จให้กับตัวเอง ตลอดจนประโยชน์ให้กับผู้อื่น
ในปี 2560 บริษัทได้จ้างงานคนพิการและสร้างโอกาสในอาชีพรวม 744 คน ซึ่งสูงกว่า
กฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการทีก่ า� หนดให้อตั ราส่วนคนพิการ 1 คน
ต่อพนักงาน 100 คน โดยบริษัทส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของคนพิการ
ผ่าน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การจ้างคนพิการเป็นลูกจ้างในบริษทั หรือองค์กรสาธารณประโยชน์
และการจัดให้สัมปทานจ�าหน่ายสินค้าบริการ

เสริมพลังคนพิการ… สรางโอกาสและความเสมอภาค
ในป 2560
บริษัทจางงานคนพิการ

744คน

การจางคนพิการเปนลูกจาง

26%

จางทำงานใน
สถานประกอบการ
• งานดานบัญชี
• งานดานวางแผน เชน
Demand Planning
• งานสุขศาสตรในโรงงาน
หนวยงานคลัง เชน
คลังอาหารสำเร็จรูป

46%

จางทำงานเพื่อชุมชนหรือ
องคกรสาธารณประโยชน
• งานเกษตร เชน
ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว
• งานทำความสะอาด
• งานชาง เชน งานประปา
งานไม งานปูน และ
งานซอม เปนตน

39

“CPFTC ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพการให้คา� ปรึกษา
ด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ การบริการด้านการฝึก
อบรม และการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ISO
9001:2015 เป็นรายแรกของประเทศไทย พร้อมทัง้ มาตรฐาน
การบริการด้านการฝึกอบรม หรือ ISO 29990:2010 ภายใต้
การบริการด้านฝึกอบรมและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างต่อเนื่อง”

CPF CAREER
DEVELOPMENT MODEL
พนักงานชาย

49%

พนักงานหญิง

51%

KNOW
CORPORATE
INFORMATION
SUCCESS
PROFILE
CAREER
INTEREST

HOW TO
IDENTIFY
BY
INDIVIDUAL
GENERALIST
AND
SPECIALIST

EXECUTE

LEADERSHIP AND
MANAGERIAL SKILLS
TRAINING AND
DEVELOPMENT (IDP)
SUCCESSION PLAN
CAREER PATH

CAREER
ACTIVITIES
• Career
Counseling
• Career Planning
• Career
Information
System

CAREER MANAGEMENT
MOBILIZE AND UTILIZE
• Recruitment
• Promote
• Transfer
• Job Rotation
• Mentoring
• Coaching

ในปี 2560 บริษัทมีหลักสูตรการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตการท�างานรวม 4,613 หลักสูตร และมีชั่วโมง
ฝึกอบรมเฉลีย่ ของพนักงานทัง้ หมด 69,690 คน อยูท่ ี่ 9.45 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการฝึกอบรมระหว่างพนักงาน
ชายและหญิงอยู่ที่ 12 และ 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การจัดใหสัมปทาน

28%

จัดจำหนายสินคา
ภายในบริษัท เชน อาหาร
ขนม และเครื่องดื่ม เปนตน

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

จำนวนชัว่ โมงฝกอบรม
เฉลีย่ ของพนักงานทัง้ หมด

พนักงานชาย
เฉลี่ยอยูที่

พนักงานหญิง
เฉลี่ยอยูที่

ชั่วโมงตอคนตอป

ชั่วโมงตอคนตอป

ชั่วโมงตอคนตอป

9.45

12

7

ฝกอบรม
เฉลี่ยอยูที่

84%

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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สวนหนึ่งของความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
Chairman Vision Cascade

Lean Six Sigma

ใครสามารถรวม: ผูบริหารระดับสูง
จำนวนที่ผาน
การฝกอบรม
ในป 2560
จำนวนที่ผาน
การฝกอบรม
ทั้งหมด

ใครสามารถรวม: ผูบริหาร

286คน
1,077คน

56คน
667คน

ในป 2560 สามารถลดตนทุนได 909 ลานบาท
ในป 2560 สามารถเพิ�มรายได 542 ลานบาท

จำนวนที่ผาน
การฝกอบรม
ในป 2560
จำนวนที่ผาน
การฝกอบรม
ทั้งหมด

ในป 2560 สามารถ
ลดตนทุนได

53.3
ลานบาท

7 อุปนิสัยของผูมีประสิทธิผลสูง® (The 7 Habits of Highly Effective Leaders®)
ใครสามารถเขารวม: พนักงานทุกระดับ

จำนวนที่ผาน
การฝกอบรม
ในป 2560

341คน

ร่วมพัฒนา “CONNEXT ED”
ผู้น�าทางการศึกษาที่ยั่งยืน
ไม่เพียงพัฒนาความเป็นผู้น�าภายในองค์กร หากบริษัท
ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็นก�าลังส�าคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศไทยอย่ า งยั่ ง ยื น
ผ่านการมีสว่ นร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาผูน้ า� เพื่อการศึกษา
ทีย่ งั่ ยืน (CONNEXT ED) ซึง่ อยูภ่ ายใต้โครงการสานพลัง
ประชารัฐ ด้านการศึกษา โดยมุง่ เน้นการสร้างความเป็นผูน้ า�
สู่การพัฒนาทักษะในครูและองค์ความรู้ในเด็ก ตลอดจน
การสร้างอาชีพตามความถนัดและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
โครงการ CONNEXT ED ยังเป็นการน�าศักยภาพของคน
รุน่ ใหม่ในบริษทั เอกชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครผูน้ า� (School
Partner: SP) เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศด้วย
โดยบริษทั มีอาสาสมัครผูน้ า� ทีผ่ า่ นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อให้มคี วามพร้อมในการด�าเนินโครงการจ�านวน 65 คน และ
มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทัง้ หมด 195 แห่ง ครอบคลุม
3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรมั ย์ และจังหวัด
ชัยภูมิ

จำนวนที่ผาน
การฝกอบรม
ทั้งหมด

1,602 คน

ความกาวหนาในการดำเนินงานป 2560
195 โครงการ…เพื่อรวมพัฒนาผูนำ
เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
เกษตรกรรม
31 โครงการ

กิจกรรมนอกเวลา
8 โครงการ

42%

63%

การใชอุปกรณและสื่อ ICT
51 โครงการ

วิชาชีพธุรกิจ
15 โครงการ

90%

40%

หลักสูตร
82 โครงการ

อบรมครู
8 โครงการ

30%

25%

แผนการดำเนินโครงการทั้งหมดคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2561

บริหาร Talent และการสืบทอดต�าแหน่ง
เพื่อรักษาและจูงใจให้บคุ ลากรทีม่ ผี ลงานและศักยภาพ
โดดเด่นอยู่กับองค์กร ตลอดจนรองรับการเติบโต
และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในอนาคต บริษัทจึง
ได้ก�าหนดกรอบการบริหารบุคลากรที่มีผลงานและ
ศักยภาพโดดเด่น (Talent Management Framework)
และกรอบการบริหารการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession
Management Framework) ไว้อย่างชัดเจน โดย
ได้จัดกลุ่มและพัฒนา Talent รวมถึงจัดท�าแผน
สืบทอดต�าแหน่งงานได้ครบทุกต�าแหน่งงานส�าคัญ
เพื่อทดแทนต�าแหน่งที่อาจจะว่างลงในอนาคตไว้
เรียบร้อยแล้ว

"เมื่อบริษัทสามารถระบุผู้สืบทอดต�าแหน่ง
งานส�าคัญได้แล้ว บริษทั จะร่วมก�าหนดแผนพัฒนา
รายบุคคล พร้อมติดตามผลการด�าเนินงานของ
ผู้สืบทอดต�าแหน่งอย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ"

TALENT
MANAGEMENT FRAMEWORK
โครงการพัฒนา

STEP 1

STEP 2

การสมัครเขาในตำแหนงที่วาง

STEP 3

STEP 4

กระบวนการใหคำปรึกษา
โดยหัวหนาหนวยธุรกิจและ
สำนักทรัพยากรบุคคล

กระบวนการกลั่นกรอง
โดยใช Manager
Assessment Tool

SUCCESSION
MANAGEMENT FRAMEWORK
ประเมินความพรอม
และศักยภาพ

STEP 1

STEP 2

ระบุตำแหนงสำคัญ
และบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
โดดเดน (Talent)

STEP 3
พิจารณา
และรับรอง

STEP 5

ในป 2560
มี Talent ที่ผาน
กรอบการบริหารจัดการนี้

94คน

การทบทวน
ผลการปฏิบตั งิ าน
ความปรารถนาในอาชีพ
แผนการโยกยายและ
เลือ่ นตำแหนง รวมถึง
แผนการพัฒนารายบุคคล

กำหนดแผน
พัฒนารายบุคคล

STEP 4

STEP 5
พัฒนาตามแผน
และติดตามผล

บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงงาน
ไดครบทุกตำแหนงสำคัญแลว

CEO
-1
จำนวนตำแหนง
สำคัญ

CEO
-2
จำนวนตำแหนง
สำคัญ

18 65
ตำแหนง

ตำแหนง

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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สือ่ สารเชือ่ มสัมพันธ์พนักงาน

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

พนักงานได้คิดสร้างสรรค์และกล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ โดยในปี
2560 พนักงานได้รว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรมทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์
บริการ และกระบวนการ รวมทั้งสิ้น 3,150 ผลงาน

i3

นวัตกรรม
ร ู

งส

ระด
วาม
ค

ิ ษ ฐ ห ร
ค
ภาย ื อ ว ิธ ี ก า ร ใ ห ม  ด ว ย อ ง
ใน / เ
ค ร ื อ ข า ย ภ า ย น อ ก

ระดับ i1 การปรับปรุง
ระดับ i2 การสรางสิ�งใหม

ระดับ i3 นวัตกรรม
จำนวนรวมผลงาน

2560

i2

51

2558

ใชน วตั กรร
ในสภาม (ทส่ี ร
วะท า งห
ด่ี สี ม
่
ส ร า

ิ� ง ป

สงเสริม
เรียนรู
นวัตกรรม

ลดการใชท รพั ยาก
ร

i1

 หา
ดปญ
พอ่ื ล
รมเ

การ
สรางใหม

ปรับปรุง

118
261

2557

ปรบั ป
รงุ น
วตั ก
ร

2559

จำนวนรวมผลงาน
ามา)
ห
ั
ด
รอื จ เสมอ
ำ
การ
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3,150

บริษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� า คั ญ ของการสื่ อ สารและความ
สัมพันธ์อนั ดีวา่ มีสว่ นช่วยเสริมสร้างความสุขในการท�างาน
อีกทัง้ สนับสนุนให้พนักงานพ�ดถึงองค์กรในเชิงบวก (Say)
ตั้งใจท�างานและอยู่กับองค์กรนานขึ้น (Stay) ตลอดจน
มุ่งมั่นสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง (Strive) จึงได้ออกแบบ

INTERNAL CONNECT

2,771
3,561

393

EMPLOYEE
ENGAGEMENT

3,117
4,248

63

1,363

1,193

2,062

• CEO Town Hall
• CPF Intranet
• e-mail
• e-Newsletter
• บอรดประชาสัมพันธและปายประกาศ

EMPLOYEE
VOICE

• CEO Corner
• คณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ
• คณะกรรมการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม
• ศูนย Labour Voices by LPN

EMPLOYEE
CONNECT

• CPF Connect Mobile Application
• โครงการ/ กิจกรรมสรางสรรค
ความสุขภายในองคกรและ
ประโยชนตอสังคม

2,822
3,323

68

และพัฒนาให้การสื่อสารและโครงการความคิดริเริ่มต่างๆ
สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และ
เชื่อมโยงพนักงานให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ได้ตลอดเวลา

TRIZ
การพัฒนานวัตกรตามแนวทาง TRIZ
เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
ณ ป 2560 รวม

การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
ณ ป 2560 รวม

1,000 610 500 150
คน

คน

ผลงาน

ภายในป 2563

มากที่สุดในอาเซียน

ภายในป 2563

ผลงาน

อาหารสุนัข Jerhigh (เจอรไฮ)

อาหารสุกรรักษสิ�งแวดลอม

ไดรับรางวัลผูประกอบธุรกิจสงออกดีเดน

อาหารสุกรรักษสง�ิ แวดลอม ดวยเทคนิคการประกอบ
สูตรอาหารสัตวและการเลือกใชกรดอะมิโนสังเคราะห
(Synthetic Amino Acids) ซึง่ ผลิตจากเทคโนโลยีชวี ภาพ
(Biotechnology) ไดนำมาสูก ารคิดคนผลิตภัณฑ
อาหารสุกรขุนทีไ่ มเพียงชวยลดตนทุนการผลิตอาหาร หากยัง
ลดปริมาณไนโตรเจนทีส่ กุ รขุนขับทิง� ออกมาในรูปสิง� ขับถาย
(N-excretion) ไดถงึ รอยละ 20-30 หรือลดการปลดปลอย
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียไดราว 24,000 ตัน/ป
ซึง่ เทียบเทากับการปลูกปาประมาณ 100,000 ไร/ป

PRIME MINISTER’S
EXPORT AWARD

ประจำป 2560 สาขาสินคานวัตกรรม
ที่อนุรักษสิ�งแวดลอมยอดเยี่ยม

BEST GREEN
INNOVATION AWARD

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ในปี 2560 บริษทั ได้รว่ มกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน หรือ LPN ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้ง
“ศูนย์ Labour Voices by LPN” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ของบริษัททุกคน ทุกระดับ และทุกเชื้อชาติทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติได้มชี อ่ งทางการแสดงความคิดเห็นทัง้ เชิงบวกและ
เชิงลบ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือ
ต่างๆ ผ่านองค์กรกลาง ซึง่ ถือเป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

จับมือ LPN ตั้งศูนย์ Labour Voices
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ยังมีการฝึกอบรม
ให้ความรูก้ บั แรงงานในประเด็นสิทธิของแรงงาน ซึง่ จะช่วยให้
บริษทั สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งด้านแรงงานได้อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม

ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษทั ให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยทัง้ ในส่วนบุคคล
และกระบวนการผลิตเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พนักงาน คนงาน
รวมถึงคู่ค้าธุรกิจและผู้รับเหมาที่ด�าเนินงานร่วมกับบริษัท
ทั้งหมด สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเมื่อเลิกงาน
โดยด�าเนินการบนพื้นฐานของกฎหมาย มาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล รวมถึงมาตรฐาน
ข้อก�าหนด และนโยบายของบริษทั เพื่อป้องกันความเสีย่ ง
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมจาก
การท�างาน
เพื่อผลักดันการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ บริษัท
ก�าหนดให้ทกุ หน่วยงานด�าเนินงานตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (CPF
SHE&En Standard) โดยมีคณะกรรมการบริหารด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

381คน

บริษทั ก�าหนดตัวชีว้ ด
ั ผ่านข้อมูลสถิตกิ ารเกิดอุบต
ั เิ หตุทมี่ ี
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury
Rate: LTIR) อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Lost Day
Injury Rate: LDIR) และอัตราการบาดเจ็บทุกประเภท
(Injury Rate: IR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการติดตาม
ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย และน�ามาวิเคราะห์
ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการด�าเนินงานในทุกขัน้ ตอน

381คน

ผูแ ทนลูกจาง

คณะกรรมการดาน
ความปลอดภัย
และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน

(CPF SHE&En Management Committee) ซึง่ ประกอบด้วย
ตัวแทนผูบ้ ริหารระดับสูง ท�าหน้าทีก่ า� กับดูแลและบริหารงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน ขณะเดียวกัน หน่วยงานของ
บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานสอดคล้องตามกฎหมาย
เพื่อด�าเนินงานในด้านดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผูแ ทนนายจางระดับ
บังคับบัญชา

การมีสวนรวมของพนักงาน
ในคณะกรรมการดาน SHE

รวม

988คน

100คน

126คน

ผูแ ทนนายจางระดับ เจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
บริหาร
ระดับวิชาชีพหรือเทคนิคขัน้ สูง
คิดเปน 1.42% ของพนักงาน
และคนงานทั้งหมด

69,690คน
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วัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษั ท เสริม สร้ า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ให้ เ กิ ด ขึ้น
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รด้ ว ยการจั ด การฝึ ก อบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้แก่พนักงานทุกระดับและคนงาน โดยในปี 2560
บริษัทจัดการฝึกอบรมจ�านวน 105 หลักสูตร ครอบคลุม
ในเรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง CPF SHE&En
Standard แนวปฏิบัติส�าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง
หลัก ได้แก่ ไฟฟ้าดูด อัคคีภยั การตกจากทีส่ งู พื้นทีอ่ บั
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใคร
อยากให้เกิดขึ้น บริษทั เสียใจอย่างสุดซึง้ ต่อการจากไปของ
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่เข้ามาศึกษาดูงานกับทาง
บริษทั และพนักงานบริษทั รวมจ�านวน 5 ราย อันเนือ่ งมาจาก
อุบตั เิ หตุพลัดตกลงบ่อพักน�า้ เสียในโรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่เป็ดบางนา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริหาร
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
มีมติให้ทบทวน และเพิ่มเติมมาตรการการจัดการความเสีย่ ง
ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน HARDWARE – SOFTWARE –
PEOPLEWARE

HARDWARE
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วย
ชีวิตเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม
• ปรับปรุงพื้นทีป่ ฏิบตั งิ านและเครื่องจักรให้มคี วามปลอดภัย
ยิ่งขึ้น เช่น
- จัดท�าราวกั้นช่องเปิด รวมถึงปิดกั้นและล๊อคช่องเปิด
โดยผู้ที่สามารถเปิดได้ต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่น�าไปสู่อุบัติเหตุ
- ติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ภายนอกบ่อบ�าบัดเพื่อ
ลดความเสีย่ งจากการทีต่ อ้ งเข้าไปซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในบ่อน�้าเสีย
- เปลีย่ นเส้นทางการเข้าปฏิบตั งิ านเพื่อป้องกันความเสีย่ ง
ต่อการตกลงไปพื้นที่ที่มีช่องเปิดหรือฝาปิด
- ติดตัง้ โทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit Television:
CCTV) พร้อมทั้งก�าหนดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด
24 ชัว่ โมง เพื่อเฝ้าระวังบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเข้าในพื้นที่
บ่อบ�าบัดน�้าเสีย

อากาศ และสารเคมีอนั ตราย ตลอดจนการดูแลสุขภาพและ
อาชีวอนามัย และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนด
ทั้ ง นี้ ความก้ า วหน้ า ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรฐาน CPF
SHE&En Standard ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดจาก CPF SHE
Management System เมือ่ ปี 2559 ครอบคลุมหน่วยงาน
ต่างๆ แล้วร้อยละ 56

SOFTWARE
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสีย่ งโดยก�าหนด
ให้ทกุ หน่วยงานทบทวนการประเมินความเสีย่ งทีม่ อี ยูเ่ ดิม
และยกระดับมาตรการควบคุมความเสี่ยง
• ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการก�าหนด
มาตรการด้านความปลอดภัยเชิงรุกส�าหรับผู้เยี่ยมชม
ผู้ดูงาน และผู้ฝึกปฏิบัติงาน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

PEOPLEWARE
• จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบต
ั กิ ารเพิ่มเติมให้กบั ทีมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงาน เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงส�าคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงอันตรายในการ
เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจในวิธีการช่วยเหลือ
เบื้องต้นที่เหมาะสม
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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อาหารมัน่ คง
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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อาหารมั่นคง
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แนวทางการบริหารจัดการ

ความมัน่ คงทางอาหารยังคงเป็นประเด็นความท้าทายทีท่ วั่ โลกก�าลังเผชิญและต่างให้ความ
สนใจ โดยก�าหนดเป็นวาระในการพัฒนาระดับภูมภิ าคและระดับโลก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประชากรโลก
ได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของร่างกายและมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง1 บริษทั ในฐานะผูน้ า� ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารครบวงจรให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
มาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการ “ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ” ควบคูไ่ ปกับ “ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร” เพือ่ สุขอนามัยทีด่ ขี องผูบ้ ริโภค
และผูค้ นในสังคม

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ
ความท้าทาย
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างรวดเร็วและคาดการณ์
ว่าจะสูงขึ้นถึง 9.7 พันล้านคนภายในปี 25932 อาจส่งผลกระทบ
ต่อ การเข้ าถึ ง อาหารได้ อ ย่ า งพอเพีย งและมี โ ภชนาการ
ที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงรายงานขององค์การอนามัยโลก
เปิดเผยว่า การตายก่อนวัยอันควรอันเนือ่ งมาจากกลุม่ โรค
ไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases – NCDs)
ยั ง คงเป็ น หนึ่ ง ในความท้ า ทายของการพั ฒ นาที่ ส� า คั ญ
โดยในแต่ละปี NCDs ได้คร่าชีวิตผูค้ นทัว่ โลกทีม่ อี ายุระหว่าง
30-70 ปี มากถึง 15 ล้านคน และเป็นปัญหาทีก่ า� ลังทวีความ
รุนแรงขึ้น จากสถิติล่าสุดพบว่าการเสียชีวิตของประชากร
โลกจากกลุ่มโรค NCDs เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 70 ของการ

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

เสียชีวิตของประชากรโลกทัง้ หมด ขณะทีป่ ระเทศไทย พบว่า
มีประชากรเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ราว 393,000 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตของประชากรไทย
ทั้งหมด3
นอกจากนี้ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกยังสะท้อน
ถึงการให้ความส�าคัญกับอาหารทีป่ ลอดภัย และสนใจตัวช่วย
ในการดูแลสุขภาพความงามมากขึ้น โดยเน้นบริโภคอาหาร
สดใหม่และผ่านการปรุงแต่งให้นอ้ ยทีส่ ด
ุ นอกเหนือไปจาก
รสชาติ ความหลากหลาย และความสะดวกสบาย

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)

จากสถานการณ์ความท้าทาย ถือเป็นโอกาสส�าคัญทีบ่ ริษทั
ต้องพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอเพื่อให้กา้ วทันต่อการเปลีย่ นแปลง
โดยทุม่ เทในการวิจยั และพัฒนา การบริหารจัดการตามมาตรฐาน

RESEARCH AND
DEVELOPMENT
เดินหนาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว
และผลิตภัณฑอาหารสำหรับการบริโภค
ที่เปยมดวยคุณภาพ หลากหลาย และสอดคลอง
ตามความตองการของตลาด ตลอดจน
วิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค
ที่ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง

QUALITY
CONTROL AND
ASSURANCE
ควบคุมและประกันคุณภาพดวย
มาตรการเชิงรุกผานการประเมินความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน การตรวจวิเคราะหและตรวจประเมินคุณภาพ
ตลอดหวงโซคณ
ุ คา ควบคูไ ปกับการดำเนินมาตรการเชิงรับดวยระบบ
การตรวจสอบยอนกลับในทุกขั้นตอน มาตรการเรียกคืนสินคา
และการจัดการขอรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ

LABELING
สื่อสารขอมูลผลิตภัณฑและบริการ
ที่ถูกตอง ชัดเจน และเพียงพอ
โดยแสดงขอมูลสวนประกอบที่สำคัญ
วิธีการใช การเก็บรักษาสวนประกอบที่สำคัญ
และคุณคาทางโภชนาการ เพื่อใหผูบริโภค
สามารถตัดสินใจเลือกสินคาที่ดีตอสุขภาพ
ไดงายขึ้น

สากล การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
และการส่งเสริมความรูแ้ ละภาวะโภชนาการทีด่ ใี นสังคมวงกว้าง

MANAGEMENT THROUGH
INTERNATIONAL
STANDARDS
นำมาตรฐานสากลดานคุณภาพ
ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ที่มีอำนาจหนาที่รับผิดชอบและ
หนวยงานอิสระ(Third Party)
รวมทัง้ มาตรฐานของกลุม ลูกคา
มาประยุกตใชในการผลิตอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว
และการผลิตอาหาร โดยผนวกเทคโนโลยีอตั โนมัติ
และหุน ยนตในการดำเนินงาน ตลอดจน
ฝกอบรมพนักงานเรื่องคุณภาพและ
ความปลอดภัยเปนประจำทุกป

CUSTOMER CARE
รับฟงเสียงสะทอนจากลูกคา
และผูบ ริโภคผานศูนยผบู ริโภคซีพีเอฟ
ที่ทำหนาที่ครบวงจรทั้งการใหขอ มูล
การรับขอรองเรียนและบริการ
รวมถึงการรับสัง่ และจัดสง
ผลิตภัณฑของบริษทั

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ผลการด�าเนินงาน
เปาหมายป 2563
ไม่มีเหตุการณ์เรียกคืนสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของสาธารณชน

ผลการด�าเนินงานในป 2560
ด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์
บะหมีเ่ กีย๊ วกุง้ (Batch code 6003002) ซึง่ ส่งไปจ�าหน่าย
ที่ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากสินค้าไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการผลิตของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้น โดยด�าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง
และพัฒนามาตรการด�าเนินงานอย่างทันที เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้า4

CPF Food Standard

ด้วยกรรมวิธีการผลิต ณ ปัจจุบนั ไม่สามารถแยกกระดูก
ไก่ออกจากผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งบริษัท
ตระหนักอย่างยิ่งว่า กระดูกอาจจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัทจึงไม่หยุดนิ่งที่จะ
พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารในเรื่องสิ่งแปลกปลอมมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 บริษัทร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
(British Standards Institution: BSI) จัดท�าโครงการ
มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ เพื่อสร้างมาตรฐาน คุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารตลอดกระบวนการผลิตแบบ
ครบวงจรของบริษทั ให้เป็นระบบเดียวกันทัว่ โลก ในรูปแบบ
บูรณาการมาตรฐานสากลต่างๆ ทีบ่ ริษทั มีประกาศนียบัตร
รับรองในปัจจุบนั เช่น ISO 9001, GMP, HACCP, BRC,
และ QS เป็นต้น โดยน�าร่องในสายธุรกิจไก่เนื้อและเป็ด
ก่อนขยายการด�าเนินงานให้ครอบคลุมทุกสายธุรกิจ
ในประเทศไทยภายในปี 2561 และกิจการในต่างประเทศ
ภายในปี 2563 ซึ่งบริษัทมุ่งหวังว่า โครงการดังกล่าว
จะช่วยเสริมสร้างการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการข้อร้องเร�ยน

ด้วยเป้าหมายทีต่ อ้ งการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
อาหารตลอดห่วงโซ่ของซีพีเอฟ ในปี 2557 จึงได้ริเริ่ม
พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทลั ทีร่ วดเร็ว
และแม่นย�ามากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถใช้ตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ตลอดห่วงโซ่อาหารของซีพีเอฟ ตั้งแต่การผลิต
อาหารสัตว์ การเลีย้ งสัตว์ การผลิตอาหาร ไปจนถึงการ
กระจายสินค้า และในปี 2560 บริษัทได้ประยุกต์ใช้
ระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจ
ไก่เนือ้ พร้อมทัง้ อยูร่ ะหว่างการขยายไปยังผลิตภัณฑ์
กลุม่ อืน่ เช่น กุง้ หมู อาหารส�าเร็จรูป ไข่ไก่ ปลา โดย
มีแผนประยุกต์ใช้ระบบฯ นี้ ให้ครอบคลุมกิจการ
ในประเทศไทยภายในปี 2561 รวมถึงขยายผลใน
ต่างประเทศต่อไป

บริษทั ได้กา� หนดระดับของข้อร้องเรียนและระยะเวลาในการจัดการไว้
3 ระดับ เพื่อให้สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟท�าหน้าที่ด�าเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาตามที่ได้รับร้องเรียน

1

ธุรกิจอาหารสัตว

ตวบก
100% ของโรงอาหารสั
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
GMP
HACCP
ISO 9001

ตวน้ำ
100% ของโรงอาหารสั
ไดรับการรับรองมาตรฐาน

GMP
HACCP
BAP (เฉพาะโรงงานอาหารกุง)

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

51

CPF Value Chain Traceability

ภายใน
วัน

5

คุณภาพ

การจัดการขอรองเรียน

เชน สี กลิ�น และรส

ภายใน
วัน

ภายใน

24
ช่ัวโมง

การบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

การตรวจสอบกระดูกไก่ดว้ ยเครื่อง X-ray

หลังจากริเริ่มโครงการน�าร่องตัง้ แต่ปี 2559 นัน้ ในปี 2560
บริษัทได้ขยายการน�าเครื่องเอ็กซ์เรย์รุ่นพิเศษที่สามารถ
ตรวจจับความหนาแน่นของแคลเซียมทีอ่ ยูใ่ นโพรงกระดูก
ของผลิตภัณฑ์ไก่มาใช้ ซึง่ โดยทัว่ ไปจะไม่สามารถตรวจจับ
ได้ดว้ ยสายตาเปล่า รวมถึงช่วยให้สะดวกต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ท�าให้สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ผลการท�างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

วิกฤต

ความปลอดภัย

เชน ผูบริโภคเจ็บปวย

2

ธุรกิจการเลีย้ งสัตว

มไกไข ไกเนื้อ สุกร
100% ของฟาร
และเปด ไดรับรการรับอง

100%
100%

มาตรฐาน
GAP
ของฟารมไกสงออก
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
GAP
Genesis GAP
ของฟารมกุง
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
GAP/CoC กรมประมง
BAP (เฉพาะฟารมสงออก)

3

เชน สิ�งแปลกปลอม

3

ธุรกิจอาหาร

100% ของโรงงานอาหาร
ไดรบั การรับรองมาตรฐาน
100%
90%

GMP
HACCP
ของโรงงานอาหารแปรรูปไก
สงออก ไดรบั การรับรอง
มาตรฐาน
GMP
BRC
HACCP
Genesis GAP
ของโรงงานอาหาร
ไดรบั การรับรองมาตรฐาน
ISO 9001

หมายเหตุ: โรงงานอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่ การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารส�าเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ไมหยุดนิ�งพัฒนานวัตกรรมอาหาร
เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

เปาหมายป 2563

ผลการด�าเนินงานในป 2560

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development:
NPD) มุง่ เน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพและสุขภาวะทีด
่ ขี ึ้น

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค
คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด

ไขไกสด ซีพี
ซูเปอรพลัส
ดีเอชเอ

ไขไกสด ซีพี
ซูเปอรพลัส
โอเมกา

ไขไกสด ซีพี
ซูเปอรพลัส
วิตามิน อี

อกไกนุม

บะหมี่ผัก โมโรเฮยะ
ผัดพริกมังสวิรัติ

อาหารพรอมรับประทาน
“ Lo ในสิง� ทีไ่ ม Hi ในสิง� ทีใ่ ช” ลดคอเลสเตอรอล ไขมันอิม� ตัว และโซเดียม
เพิ�มใยอาหารและวิตามินที่จำเปนเพื่อการมีสุขภาพดีอยางสมดุล
และลดความเสี่ยงของกลุมโรคไมติดตอ 3 โรค คือ โรคความดันโลหิตสูง
ภาวะไขมันในเสนเลือดสูงและโรคเบาหวาน

อาหารวาง
และอาหารพรอมรับประทาน
แนวควบคุมปริมาณแคลอรี่

“เราตั้งใจเสิร์ฟสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ�่อสุขภาพและสุขภาวะทีด่ ขี �น
สุขภาพทีด่ เี ริ่มต้นด้วยโภชนาการทีถ่ กู ต้อง ด้วยเหตุนบี้ ริษทั
จึงทุม่ เทอย่างเต็มทีใ่ นการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นของผู้บริโภค และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย
ในปี 2560 บริษัทได้ประกาศหลักปฏิบัติในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ�่อสุขภาพทีด่ ขี �น หรือ CPF Healthier Choice
Principles ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายสุขโภชนาการทีป่ ระกาศ
ใช้มาตั้งแต่ปี 25595 เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการเดินหน้า
พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยมุ่งน�า
เสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ผบู้ ริโภค ด้วยกระบวนการพัฒนา
สินค้าให้มีมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย อุดมด้วยสาร
อาหารที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
ตลอดจนมุง่ สร้างความเข้าใจและให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
5 ศึกษานโยบายสุขโภชนาการได้ที่ https://www.cpfworldwide.com/ th/sustainability/policy

ตอบโจทยคนรักสุขภาพและตองการควบคุมปริมาณแคลอรี่
“โปรตีนสูง แคลอรี่ต่ำ” ชวยใหการกินในแตละม้ือ
ในทุกๆ วันมีความสุข อิ�มอรอย ไปพรอมกับสุขภาพดี

อาหารพรอมรับประทาน
เครื่องดื่ม
3 ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี

• สมารทมีล ไดแก อาหารมังสวิรัติ
• สมารทซุป ไดแก น้ำซุปสำหรับเด็ก ผูสูงวัย และผูปวย
• สมารทดริ�งก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม

คัดสรรวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ

ความเค็มจากดอกเกลือที่ใหความเค็มแบบธรรมชาติ
ความหวานจากน้ำตาลมะพราวที่ใหความหวานกำลังดี
ใชน้ำมันมะพราวซึ่งเปนกรดไขมันอิ�มตัวที่รางกายเผาผลาญพลังงานไดเร็ว

ใส่ใจความเป็นอยู่
ที่ดีของสัตว์ สนับสนุน
สุขภาพหนึ่งเดียว

บริษทั ยึดมัน่ ในการด�าเนินธุรกิจบนหลักการ
ทีเ่ หมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ซึง่ มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยตระหนัก
เสมอมาว่าการเลีย้ งสัตว์อย่างมีจริยธรรมนัน้ จ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ภายใต้หลักการทีม่ งุ่ เน้นให้สตั ว์ได้รบั การเลีย้ งดูอย่างเหมาะสม
เพือ่ ให้สตั ว์มคี วามเป็นอยูท่ ด่ี แี ละสุขสบาย ปราศจากความทุกข์
ทรมานใดๆ ตลอดช่วงการเลีย้ งตามสิทธิทส่ี ตั ว์พงึ ได้รบั
ซึง่ เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการเลีย้ งสัตว์และการผลิต
อาหารด้วยความรับผิดชอบ (RESPONSIBLE
FARMING AND FOOD PRODUCTION)
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ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
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แนวทางการบริหารจัดการ
ความท้าทาย
แม้ว่าทุกภาคส่วนต่างให้ความส�าคัญกับการจัดการภาวะ
ทุพโภชนาการทีเ่ กิดขึ้นทัว่ โลกอย่างต่อเนือ่ ง แต่จากสถิตลิ า่ สุด
พบว่าประชากรโลกทั่วโลกประมาณ 815 ล้านคน หรือคิด
เป็น 1 ใน 9 ของประชากรโลกทัง้ หมด ยังคงประสบกับภาวะ
ขาดสารอาหาร6 โดยเด็กทัว่ โลกกว่า 155 ล้านคนก�าลังประสบ
กับโรคเตี้ยแคระเเกร็น อันเนื่องมาจากการขาดสารอาหาร
เป็นระยะเวลานาน7 และกว่าร้อยละ 45 ของเด็กทัว่ โลกที่
เสียชีวิตลงมีสาเหตุมาจากภาวะทุพโภชนาการ8 ซึง่ สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นความท้าทายของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ
ที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้เกิดขึ้น
ในเด็กและเยาวชน

บริษัทส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงอาหารได้อย่างยั่งยืน โดยการน�าองค์ความรู้
และความเชีย่ วชาญด้านการผลิตอาหารไปส่งเสริมทัง้ ทักษะและกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างรอบด้าน
รวมถึงให้ความรู้ถึงหลักบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน
เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้น

KNOWLEDGE
MANAGEMENT BASED
COMPETENCY
DEVELOPMENT
สนับสนุนองคความรูและความสามารถ
ดานการผลิตอาหารและการบริโภคอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ

COLLABORATIVE
PARTNERSHIPS
สรางการมีสวนรวมของชุมชน
และรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
ตลอดจนองคกรอิสระ

MANAGEMENT
SKILLS SUPPORT
สงเสริมทักษะดานการบริหารจัดการ
ทั้งดานการบันทึกขอมูล 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/
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ผลการด�าเนินงาน
เปาหมายป 2563

ผลการด�าเนินงานในป 2560

เด็กและเยาวชนกว่า 300,000 คน มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
หรือทักษะในด้านการผลิตอาหาร และ/หรือด้านการบริโภค
ที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย

บริษทั ร่วมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมแล้วกว่า 222,000
คน ได้มโี อกาสเข้าถึงการเรียนรูห้ รือทักษะในด้านการผลิต
อาหาร และ/หรือด้านการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการและ
ปลอดภัย ผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพ�่ออาหารกลางวัน
นักเร�ยน โครงการเปดโลกการเร�ยนรู้ และโครงการซีพีเอฟ
อิ�ม สุข ปลูกอนาคต โดยในปี 2560 ได้ดา� เนินการส่งเสริม
ราว 30,000 คน

พัฒนาแหล่งเร�ยนรูต
้ น้ แบบด้านอาหาร
และโภชนาการ
ในปี 2560 บริษทั ได้ยกระดับการด�าเนินโครงการซีพีเอฟ
อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ด้วยการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรูต้ ามแนวทาง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการบริหาร
จัดการ 2. ด้านการผลิตอาหาร 3. ด้านโภชนาการ 4. ด้าน
สุขภาพ และ 5. ด้านขีดความสามารถการด�าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนือ่ งยัง่ ยืน ภายใต้ความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิพฒ
ั นา
ชีวิตชนบท ในการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนทีม่ ศี กั ยภาพ
จ�านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านใหม่สา� โรง จังหวัด
นครราชสีมา และโรงเรียนบ้านคลองแขยง จังหวัดก�าแพงเพชร
ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบด้านอาหารและโภชนาการ
ส�าหรับทัง้ ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการ
บริโภคทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ตลอด
จนส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง

“เสียงจากนักเรียน คุณครู และชุมชน
ที่มีส่วนร่วม”

“เป็นความโชคดีของพวกเราที่ ซีพเี อฟ เข้ามาเติมเต็ม
องค์ความรูใ้ ห้แก่ชมุ ชนบ้านใหม่สา� โรงและชุมชนบ้าน
ดอนวัว เด็กนักเรียนน�าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการฯ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ และการเพาะเห็ด มา
สานต่อท�าที่บ้านเกิดเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
หรือชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรมจากศูนย์การเรียนรู้ก็
สามารถน�าความรูท้ ไี่ ด้ไปต่อยอดประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้โดยเฉลี่ย 600 – 700 บาทต่อวัน”
คุณวิบูลย์ รุดจันทึก
ผูใ้ หญ่บา้ น บ้านดอนวัว หนึง่ ในผูเ้ ข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้
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สงเสริมการเขาถึงอาหาร
ในเด็กและเยาวชน
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โครงการเลี้ยงไกไข
เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
โครงการซีพีเอฟ
อิ�ม สุข ปลูกอนาคต

รวมกวา

222,000

โครงการซีพีเอฟ
เปดโลกการเรียนรู

คน

ภาคเหนือ
ภาคกลาง

“นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ และ
การพึ่งพาของแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์แก่กันตาม
แนวทางของหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ซึ่งโครงการท�าให้นักเรียนมีอาหารที่พอเพียงในการ
บริโภคท�าให้นกั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีศกั ยภาพ”
นายธิติ วัชรภัทร
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านคลองแขยง

โรงเรียน
•
•
•
•
•

โรงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 2
โรงงานแปรรูปเนื้อไกสระบุรี
โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี
โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก
โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย

คุณนุชรดา นิลสูงเนิน
คุณครูดูแลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านใหม่ส�าโรง

106 2
โรงเรียน

โรงเรียน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

252 14
โรงเรียน

โรงเรียน

• โรงงานแปรรูปเนื้อไกโคราช

ภาคตะวันออก

ภาคใต

86 13
โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

ภาคตะวันตก

เด็กหญิงกัลยา หล่าเพีย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรมในแหล่งเรียนรูโ้ รงเรียนบ้านใหม่สา� โรง

โรงเรียน

58 31

“การที่โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ท�าให้นักเรียน
มีการสร้างทักษะที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต โรงเรียนเองก็มแี หล่งวัตถุดบิ ในการท�าอาหาร
กลางวันให้นกั เรียนทีเ่ พียงพอ สะอาด และปลอดภัย”

"รู้สึกภูมิใจที่สิ่งที่ช่วยกันลงมือท�าส่งผลให้โรงเรียน
เป็นทีร่ จู้ กั ในสังคม จะได้นา� ความรู้ ทักษะทีม่ บี อกต่อ
ผู้ที่สนใจน�าไปปรับใช้กับตนเอง เป็นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนอีกทาง
ในการที่จะเป็นผู้น�าในอนาคต”

119 3

โรงเรียน

• โรงงานอาหารสำเร็จรูประโนด

39 15
โรงเรียน

โรงเรียน

• โรงงานอาหารสำเร็จรูปแปดริ�ว
• โรงงานอาหารสำเร็จรูปแกลง
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สังคมพึ่งตน

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

บริษทั เชือ่ ว่า การสร้างการเติบโต ขับเคลือ่ นความเป็นเลิศ
และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”
จ�าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการ

ของผู้ประกอบการในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและบริหารจัดการ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นด้านแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าว
รวมไปถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาดินเสือ่ มโทรม
การขาดแคลนทรัพยากรน�้า ตลอดจนการบุกรุกท�าลายป่า
ในห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้าเกษตรและอาหารทีผ่ ปู้ ระกอบการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง

การสงเสริมมาตรฐานการผลิตอยางรับผิดชอบ
ตลอดหวงโซอุปทานสินคาเกษตรและอาหารที่
ยาวและซับซอน จำเปนตองอาศัย ความมุงมั่นรวมกัน
(Shared Commitment) และเครือขาย ความรวมมือ
(Collaborative Networks) เพื่อสนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนาตลอดหวงโซอุปทานและนำไปสู
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
บวกในระยะยาวอยางเปนรูปธรรม

ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ ควบคูไ่ ปกับการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ว่ มกันคูค่ า้ ธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
ผลิตอย่างรับผิดชอบและยกระดับห่วงโซ่อปุ ทานสินค้าเกษตร
และอาหารสูค่ วามยัง่ ยืน อันจะน�าไปสูก่ ารเสริมสร้างความมัน่ คง
ทางอาหารและรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติในท้ายทีส่ ด
ุ

POLICY AND
PRACTICES
แบงปนแนวทางการดำเนินธุกิจ
อยางรับผิดชอบและยั่งยืน
ผานนโยบายการจัดหาอยางยั่งยืน
และแนวปฏิบัติสำหรับคูคาธุรกิจ

ความท้าทาย

จากความท้าทายข้างต้น ส่งผลให้ “มาตรฐานการผลิตอย่าง
รับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหาร”
ได้รับความสนใจในวงกว้างและมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ผู้บริโภคและองค์กรภาคประชาสังคมต่างคาดหวังบทบาท
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แนวทางการบริหารจัดการ

ด้วยตระหนักถึงบทบาทการมีสว่ นร่วมในการจัดการประเด็นทางสังคมและสิง่ แวดล้อมของภาค
ส่วนธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญในการสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหารและความ
สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จ�าเป็น การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ี โดย
มีเป้าหมาย “พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชน” เพื่อสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจและชุมชนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือกับความ
ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ในช่วง 30-40 ปีขา้ งหน้า เป็นเวลาทีอ่ ตุ สาหกรรมการเกษตร
และอาหารจ�าเป็นต้องแสวงหาโอกาสและแนวทางในการ
เพิ่มผลผลิตทีต
่ อ้ งเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปัจจุบนั อันเนือ่ ง
มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร บนพื้นฐานทรัพยากรทีม่ อี ยู่
อย่างจ�ากัด

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

TRACEABILITY
AND AUDIT

พัฒนาระบบและดำเนิน
การตรวจสอบยอนกลับถึง
แหลงที่มาของวัตถุดิบสำคัญ
ควบคูไปกับการตรวจประเมิน
คูคาธุรกิจหลัก

CO-CREATING
PARTNERSHIPS
รวมออกแบบ รวมพัฒนา
รวมสนับสนุนการสรางคุณคารวม
และโครงการความรวมมือระหวางคูคาธุรกิจ
เกษตรกร ชาวประมง หนวยงานภาครัฐ
และเครือขายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

RISK
ASSESSMENT

ประเมินความเสี่ยงใน
หวงโซอุปทานของบริษัท
เปนประจำทุกป และสงเสริม
คูคาธุรกิจหลักดำเนิน
การประเมินตนเอง
ดานความยั่งยืน

CAPACITY BUILDING
สนับสนุนความรูและทักษะการผลิต
อยางรับผิดชอบตลอดจนสงเสริม
ความสามารถในการนำเครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ และเทคโนโลยี
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตาม
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

MONITOR
AND REVIEW

ติดตามผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับเปาหมาย
พรอมทั้งทบทวนแนวทาง
การบริหารจัดการเพื่อโอกาส
ในการพัฒนาอยางตอเนื่อง

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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Approach to Action…มุง่ มัน่ ต่อเนือ่ ง

ผลการด�าเนินงาน
เปาหมายป 2563
100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์
กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจ
ประเมินด้านความยั่งยืน

4Ps
Product
ผลิตภัณฑและบริการ
People
แรงงาน
Process
กระบวนการผลิต
Performance
การดำเนินงาน

ผลการด�าเนินงานในป 2560
ร้อยละ 27 ของคูค่ า้ ธุรกิจหลักในกลุม่ วัตถุดบิ อาหารสัตว์
กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจ
ประเมินด้านความยัง่ ยืน โดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก
และ/หรือหน่วยงานภายในตามนโยบายการจัดหาอย่าง
ยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ ทั้งนี้ คู่ค้าธุรกิจ
หลักทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ซึง่ พิจารณาผลการประเมินตนเอง
ด้านความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
ก�ากับดูแลกิจการ (Supplier Sustainability SelfAssessment) ร้อยละ 94 ได้ผา่ นการตรวจประเมินเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน น�ามาซึ่งโอกาสและความรับผิดชอบของบริษัทในการส่งเสริม
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องคนในสังคม นับตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษทั จึงได้ดา� เนินงานตามกรอบการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง

กลุม
บรรจุภัณฑ

หรือประมาณรอยละ

กลุม
ผลิตภัณฑ

ของมูลคาการจัดซื้อ
ทั้งหมด

13

90

นโยบายการจัดหาอยางยัง่ ยืนและ
แนวปฏิบตั สิ ำหรับคูค า ธุรกิจ

เมือ่ เดือนกันยายน 2560 บริษทั ได้ขยายการส่งเสริม
การด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนไปยัง
คูค่ า้ ธุรกิจในประเทศเวียดนาม ผ่านการจัดงาน CPV
Supply Chain Sustainability Conference
2017 ภายใต้แนวคิด Partnership for Mutual
Growth เพื่อสือ่ สารนโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืน
และแนวปฏิบตั สิ า� หรับคูค่ า้ ธุรกิจ ตลอดจนสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของความยั่งยืนแก่คู่ค้า
ธุรกิจหลักในกลุม่ วัตถุดบิ อาหารสัตว์ กลุม่ เครือ่ งปรุง
และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ โดยมีแผนตรวจประเมินคู่ค้า
ธุรกิจหลักทัง้ 3 กลุม่ ในด้านความยัง่ ยืนให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2563

บริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทยอย

กลุมวัตถุดิบ
อาหารสัตว
กลุม
เครื่องปรุง

คูคาธุรกิจ

100%

ของคูคาธุรกิจหลัก
•ไดรับการสื่อสารนโยบายการจัดหาฯ
•ลงนามรับทราบนโยบายการจัดหาฯ
•ประเมินตนเองดานความยั่งยืน

94%

ของคูคาธุรกิจหลัก
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงผานการตรวจประเมิน
ดาน ESG (สิ�งแวดลอม สังคม
และการกำกับดูแลกิจการ)

100%
7,300

ราย

95%

ผานการประเมิน
ความเสี่ยงดาน
ความยั่งยืนของบริษัท

ไดรับการสื่อสาร
นโยบายการจัดหา
อยางยั่งยืนฯ

ของคูค า ธุรกิจหลัก
ลงนามรับทราบนโยบาย
การจัดหาอยางยัง่ ยืนฯ

การตรวจประเมิน
คู่ค้าธุรกิจหลักด้าน
ความยั่งยืนในประเทศ
เวียดนามจะแล้วเสร็จ
ภายในปี 2563
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จัดฝกอบรม

69

สรางเสริมความรูความเขาใจ

โดยการบรรยาย (Class-Room Training)
และขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training)
ในเรื่องสำคัญที่ยังปฏิบัติไมถูกตองและไมเหมาะสม

ผานกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ
และความยั่งยืน

Class-Room
Training

การสงเสริม
ศักยภาพของ
คูคาธุรกิจ

การคัดเลือกคูคาธุรกิจรายใหม
New Supplier Selection

CPF Online
Supplier
Sustainability
Self-Assessment

เพื่อบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่
อุปทานเบื้องต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของกระบวนการจัดซื้อของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทได้น�าระบบการประเมินตนเองด้านความ
ยัง่ ยืนส�าหรับคูค่ า้ ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ (Online Supplier
Sustainability Self-Assessment) มาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกคูค่ า้ ธุรกิจรายใหม่ โดยน�าร่องในกลุม่ วัตถุดบิ
อาหารสัตว์ เพื่อบริหารความเสีย่ งในห่วงโซ่อปุ ทานเบือ้ งต้น
ตัง้ แต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดซื้อของบริษัทอีกด้วย
ด้วยตระหนักถึงพลวัตการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษทั จึงยังคงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม
ศักยภาพที่จ�าเป็นให้กับคู่ค้าธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2560 ได้สง่ เสริมความรูใ้ นเรื่องความปลอดภัยอาหาร
การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมทีด่ ี สูก่ าร
พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การส่งเสริมการปฏิบตั ิ
และ/หรือการขอรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารสัตว์ (GMP + Feed Certification Scheme) ระบบ
วิเคราะห์อนั ตรายและควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis
and Critical Control Point: HACCP) รวมถึงมาตรฐาน
IFFO Responsible Supply (IFFO RS) ให้แก่คู่ค้าธุรกิจ
ปลาป่น ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ แคลเซียมส�าหรับผลิตอาหารสัตว์
และผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางน�้า

สนับสนุนเครื่องมือ

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

หรือถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน
ตามแนวทางสากล

กาวตอไป
ในป 2561

และสรางเครือขายระหวางคูคาธุรกิจ

CPF Online
Supplier
Sustainability
Self-Assessment

ตรวจประเมิน
คูคาธุรกิจหลักใน
กลุมวัตถุดิบอาหารสัตว
กลุมเครื่องปรุง และ
กลุมบรรจุภัณฑ
ใหแลวเสร็จ รอยละ 50

ขยายการคัดเลือกคูคาธุรกิจ
รายใหมโดยใช ระบบ
CPF Online Supplier
Sustainability
Self-Assessment
ใน 13 กลุมผลิตภัณฑ

เริ�มการตรวจประเมิน
คูคาธุรกิจหลัก
ดานความยั่งยืน
ในประเทศเวียดนาม
โดยมีเปาหมายแลวเสร็จ
100% ภายในป 2563
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ตรงตาม
หลักเกณฑของบริษัท
ถูกตองตามกฎหมาย

การจัดหา
อยางรับผิดชอบ
สูความยั่งยืน

ยกระดับ
อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารยั่งยืน

ความกาวหนา
ในการจัดหา
วัตถุดบิ หลัก
อยางรับผิดชอบ
ขาวโพด
ผลการด�าเนินงาน
เปาหมายป 2563
100% ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตรผ่านการจัดหา
จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงานในป 2560
ร้อยละ 64.5 ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตร ได้แก่
ปลาป่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันส�าปะหลัง และน�้ามัน
ปาล์มส�าหรับการผลิตอาหารสัตว์มาจากแหล่งผลิตที่
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

“แม้ว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ห่วงโซ่อุปทานจะมีขอบข่ายกว้างมากขึ้น
เพียงใด บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็ม
ก�าลังและมุง่ มัน่ จัดหาวัตถุดบิ หลักทางการ
เกษตรอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน โดยมุ่ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจ และ
สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ
พันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน เป็นต้น”

100% ของขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทยจัดหาภายใตระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ (Corn Traceability) ที่บริษัทพัฒนาขึ้น
ตัง้ แตป 2559 ซึง่ สามารถตรวจสอบยอนกลับไปยังพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ไดวามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกตองตามกฎหมายและไมบุกรุกพื้นที่ปา

ถั่วเหลือง
23.4% ของถัว่ เหลืองสำหรับการผลิตอาหารสัตวในประเทศไทยมาจาก
แหลงทีร่ บั ผิดชอบ ทัง้ นี้ บริษทั ไดนำรองระบบการจัดหากากถัว่ เหล
เหลือง
อยางยั่งยืน โดยความรวมมือกับบริษัท เอจี โพรเซสซิ�ง อิงค หรือ
AGP สหกรณการเกษตรรายใหญของสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป 2559
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บรรเทาผลกระทบ
ทางสังคมและ
สิ�งแวดลอม

เพิ�มประสิทธิภาพ
สงเสริมขีดความสามารถ
ทางการแขงขัน

ปลาปน

บริหารห่วงโซ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมยั่งยืน

100% ของปลาปนที่จัดหาและใชในประเทศไทย ตั้งแตป 2558
มาจากแหลงที่ไดรับรองมาตรฐาน IFFO RS ซึ่งเปนมาตรฐาน
การผลิตปลาปนและน้ำมันปลาอยางยั่งยืนในระดับสากลที่ดี
ที่สุดในปจจุบัน

น้ำมันปาลม
น้ำมันปาลมสำหรับการผลิตอาหารสัตวอยูระหวางการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบยอนกลับ คาดวาจะเริ�มนำมาใชในป 2561
ขณะที่น้ำมันปาลมที่ใชในธุรกิจอาหารรอยละ 89 จัดหามาจาก
แหลงที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาลมอยางยั่งยืน
หรือ Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)

มันสำปะหลัง
มันสำปะหลังอยูระหวางการพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับ
คาดวาจะเริ�มนำมาใชในป 2561

นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัท ไม่เพียงจ�ากัดขอบเขตในห่วงโซ่อุปทาน
ที่บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจด้วยเท่านั้น หากยังตระหนักถึง
บทบาทการมีส่วนร่วมในการยกระดับห่วงโซ่อุปทาน
ในระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะห่วงโซ่การผลิต
“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” และ “ปลาป่น” เพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร ความเข้มแข็งของชุมชน และ
ความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อมในระยะยาว

72
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บัลลังกโมเดล… ขาวโพด
แปลงใหญดวยเกษตรทันสมัย

ความรูแ้ ละเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ หมาะสมมาปรับใช้ ช่วยให้
เกษตรกรไทยมีผลผลิตทีส่ ามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งในระดับ
โลกได้ โดยจากการติดตามเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการและ
ได้นา� องค์ความรูไ้ ปปรับใช้ พบว่า มีผลผลิตต่อไร่โดยเฉลีย่
สูงขึ้นถึงร้อยละ 47 ต้นทุนการผลิตลดลงถึงร้อยละ 23
เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นี้ บริษทั จะน�าแนวทางการเพาะปลูก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์จากแปลงสาธิตนีไ้ ปส่งเสริมให้แพร่หลาย
ต่อไปในอนาคต

สนับสนุน “เกษตรกรพ�่งตน ข้าวโพดยัง่ ยืน”
จากความส�าเร็จของโครงการเกษตรกรพ�่งตน ข้าวโพดยัง่ ยืน
ทีเ่ ริ่มต้นตัง้ แต่ปี 2557 โดยความร่วมมือกับส�านักงานปฏิรปู
ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรในพื้นทีท่ มี่ เี อกสารสิทธิ์ให้สามารถท�าการเพาะปลูก
อย่างถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.
4402-2553 (Thai Agricultural Standard–TAS44022010, Good Agricultural Practices for Maize) โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วมอบรมระหว่างปี 2557-2560 รวมกว่า
7,700 ราย ครอบคลุมพื้นทีเ่ พาะปลูกกว่า 195,500 ไร่ ในพื้นที่
23 จังหวัด
ในปี 2560 บริษทั ได้ตอ่ ยอดการด�าเนินโครงการให้ครอบคลุม
การจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัด
จ�าหน่าย โดยได้รว่ มกับส�านักงานเทศบาลต�าบลบัลลังก์ และ
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พัฒนา
ประสิทธิภาพการเกษตรทั้งในมิติของผลผลิตและต้นทุน
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเพื่อยกระดับสู่เกษตรแปลงใหญ่ ผ่านการจัดท�า
แปลงสาธิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้โครงการ “เกษตรกร
พ�่งตน ข้าวโพดยั่งยืน (บัลลังก์โมเดล)” ณ พื้นที่ต�าบล
บัลลังก์ อ�าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลกและมุ่งสู่การเพาะปลูกข้าวโพดอย่าง
ยัง่ ยืน

แปลงสาธิตเทคโนโลยีสมัยใหม่
หลั ง จากที่ บ ริษั ท และภาคี เ ครือ ข่ า ยน� า องค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
การเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ พร้อมจัดท�า
แปลงสาธิตแก่เกษตรกรพบว่า ผลผลิตในแปลงสาธิตสูง
ถึง 1,323 กิโลกรัมต่อไร่ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า การน�าเอาองค์

ผลผลิตจากแปลงสาธิตในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับผลผลิตในต่างประเทศ
(กิโลกรัม)
ผลผลิตตอไร
(กิโลกรัม)

2,000
1,500
1,000
500
0

ควบคุมคุณภาพผลผลิตและ
ตรวจสอบยอนกลับไดถึงแปลงเพาะปลูก

องคความรู
และเทคโนโลยีสมัยใหม

1,348
623

แปลงสาธิต ไทย
ในไทย

922

สหรัฐ บราซิล อารเจนตินา
อเมริกา

• ถายทอดความรู
• วิเคราะหดินและใชปุยสั่งตัด
• ถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม
• รวมกลุมบริหารอยางเปนระบบ
• เก็บขอมูลสนับสนุนระบบ
ตรวจสอบยอนกลับ
• ขายผลผลิตตรงแก
โรงงานอาหารสัตว

การปรับ
ระดับหนาดิน
ดวยเครื่อง Land Plane

การใช Boom Spray
พนสารกำจัดวัชพืช

ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะช่วยเสริมสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย บริษัทยังได้
สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อมุ่งสู่เกษตรแปลงใหญ่
และยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
อุปทาน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นทีว่ างแผนการร่วม
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

เกษตรกร

451

ราย

พื้นที่เพาะปลูก

13,500

ไร

ตนทุนลดลง

23%

2

3

5

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพื่อมุ่งสู่เกษตรแปลงใหญ่

การใชเครื่องพรวนดิน
ใสปุยฝงกลบ

ๅ

การวิเคราะห
ธาตุอาหารในดิน
และการใชปุยสั่งตัด

1,774
1,323
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การไถระเบิดดินดาน

4

การปลูกโดยใช
เครื่องปลูกแบบลมดูด

6

ผลผลิตสูงขึ้น

47%
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ร่วมขับเคลือ่ น Seafood Task Force…ผลักดันห่วงโซ่อาหารทะเลยัง่ ยืน
บริษทั ในฐานะผูผ
้ ลิตอาหารสัตว์ไทยชัน้ น�าของโลกและสมาชิกผูร้ ว่ มก่อตัง้ “คณะท�างานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล หรือ Seafood Task Force (STF)” มีความมุ่งหวังที่จะเห็นพลังความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการร่วมบริหารจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลที่มีความซับซ้อนไปสู่
อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าไม่มีใครจะสามารถผ่านความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นี้ไปได้เพียงล�าพัง

ความทาทาย
ดานสังคม

ความทาทาย
ดานสิ�งแวดลอม

3 ภารกิจสำคัญ
ของ STF

ขอกลาวหา
ในเรื่องการคามนุษย
และแรงงานบังคับ
บนเรือประมง

การประมงเกินขนาดทั้งในพื้นที่
ทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน
นำมาสูปญหาการขาดแคลนทรัพยากร
และผลกระทบตอระบบนิเวศ

• ระบบทวนสอบยอนกลับได
• แนวปฏิบัติดานแรงงาน
• แผนการปรับปรุง/ พัฒนาการประมง
(Fishery Improvement Plan: FIP)
ของประเทศไทย

กว่า 3 ปีที่บริษัทร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเต็มความ
สามารถ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ รวมถึงจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของ Seafood Task Force
โดยมีตัวแทนของบริษัทท�าหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
(Board of Directors) และเป็นผู้น�าคณะท�างานชุดย่อยที่ 4
เรื่องการติดตามพฤติกรรมเรือประมง (Sub Group#4 Vessel
Behaviour Monitoring) จาก 9 คณะท�างานชุดย่อย ซึง่ Sub
Group#4 มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลือ่ นการควบคุมห่วงโซ่
อุปทาน ด้วยการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรม
เรือประมงในทะเล โดยสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐมีความสามารถในการพัฒนาระบบติดตาม
เรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงานทั้งด้านการติดตาม การควบคุม
และการเฝ้าระวัง (Monitoring, Control and Surveillance:
MCS) การท�าประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing: IUU Fishing)
จนถึงขณะนี้ Seafood Task Force ได้พฒ
ั นาโมเดลการตรวจ
สอบย้อนกลับและแนวปฏิบัติด้านแรงงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว
พร้อมด�าเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
มุ่งหมายที่จะยกระดับระบบการติดตามและเฝ้าระวังเรือประมง
ไทยให้เป็นทีย่ อมรับจากนานาชาติในทีส่ ดุ ทัง้ นี้ มีความก้าวหน้า
ของงานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการอีกหลายโครงการ ซึ่งสามารถ
อ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ม เติ ม ได้ จ ากรายงานความก้ า วหน้ า ที่
www.seafoodtaskforce.global

ส่งเสริมประมงยัง่ ยืนต่อเนือ่ ง…พัฒนาห่วงโซ่อปุ ทาน
ปลาป่นสู่ IFFO RS Improvers Programme
จากนโยบายการจัดหาปลาป่นของบริษัทที่ก�าหนดรับซื้อ
ปลาป่น By-Product ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO
Responsible Sourcing (IFFO RS) หรือ IFFO RS Improvers
Programme (IFFO RS IP) ขณะที่ ปลาป่น By-Catch
จะต้องได้รับรองมาตรฐานสากลหรือสามารถตรวจสอบได้
โดยกลไกตรวจสอบที่มีกฎหมายรองรับเท่านั้น จึงท�าให้
บริษทั ได้มโี อกาสท�างานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคู่ค้า
ธุรกิจและผู้เกีย่ วข้องในห่วงโซ่อปุ ทานอย่างใกล้ชด
ิ มากขึ้น

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

ในช่วง 2-3 ปีทผ
ี่ า่ นมา บริษทั ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพคูค่ า้ ธุรกิจในเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการทีด่ ใี นการผลิต
อาหารสัตว์ หรือ GMP+ รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจสามารถขอการรับรอง
มาตรฐาน IFFO RS ได้ และในปี 2560 บริษทั ได้ขยายขอบเขต
การส่งเสริมการจัดท�าแผนการปรับปรุง/ พัฒนาการประมง
(Fishery Improvement Plan: FIP) จากประเทศไทยไปยัง
ประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย และประเทศฟ�ลิปปินส์

FIP

Need to
Know

FIP
Seafood Task Force
Sub Group#4
“การปรับปรุงและพัฒนาการประมงไทยอย่างยัง่ ยืน
เป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นที่ต้องอาศัยทรัพยากร
และการมีส่วนร่วม โดย ‘เวลา’ จะเป็นบทพิสูจน์
ความมุง่ มัน่ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ซึ่งซีพีเอฟพร้อมใช้ศักยภาพสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม”
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FIP เปนการทำงานรวมกันของ
ผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปน ผูคาปลีก
ผูผลิต ผูสงมอบ ผูจับสัตวน้ำ รัฐบาล
องคกรอิสระ ตลอดจนสถาบันการศึกษา
เพื่อปรับปรุงการทำการประมงใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง ตามกรอบเวลาที่ปฏิบัติ
ไดจริงและทุกคนเห็นชอบรวมกัน หรือ
สรุปสั้นๆ คือ FIP ใหความสำคัญ
กับการทำงานอยางมีสวนรวมนั่นเอง

องคประกอบของ
IFFO RS IP

GMP+

TRACEABILITY

Nice to
Know
CPF สนันสนุนใหผูมีสวนไดเสียในประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย
และประเทศฟลิปปนส เขารวม FIP ผานแนวทางสงเสริมและ
รวมดำเนินการภายใต “3Cs”

Communication

Commitment

• ประชุม
• สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร

• จัดทำแผนปฏิบตั กิ าร
• ลงนามขอตกลง

เพือ่ เขาใจถึงความทาทาย
และแนวทางการทำประมง
รวมถึงวัตถุประสงค
การทำงานรวมกัน

เพือ่ กำหนดเสนทางและ
ใหคำมัน่ สัญญาทีจ่ ะ
ไปสูเ ปาหมายเดียวกัน

Collaboration

• รวมดำเนินการและ
ติดตามความกาวหนา
อยางตอเนือ่ ง

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
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แนวทางการบริหารจัดการ
ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มีส่วนสร้างเสริม
ความเป็นอยูท่ ด
ี่ ขี องชุมชน ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ และความ
มัน่ คงทางอาหาร บริษทั จึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมอาชีพทีเ่ อือ้ ต่อการ
มีรายได้ที่สม�่าเสมอแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนริเริ่ม
ด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและกลุ่มเปราะบางมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ “4 ผสานสู่ความ
ยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)”หรือ 4Cs to Sustainability

ความท้าทาย
ปัญหาความยากจนหรือภาวะความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
อันเนือ่ งมาจากการว่างงาน การเพิ่มขึ้นของประชากร อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจต�า่ ตลอดจนความเหลือ่ มล�า้ ทาง
สังคม ยังคงเป็นประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม และกระทบต่อการ

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

ขีด

คิด

ข่าย

ร่วม

พัฒนาเศรษฐกิจและประเทศโดยภาพรวม ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยและสังคมโลกก�าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึง่ จะส่ง
ผลให้ประชากรในวัยท�างานมีภาระที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่
มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น
การส่งเสริมความจ�าเป็นพื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา
รายได้ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนค่านิยมในการด�าเนินชีวิต จึง
ถือเป็นอีกหนึง่ ภารกิจทีภ่ าคส่วนต่าง ๆ สามารถมีสว่ นร่วม
เพื่อให้สามารถพัฒนาและก้าวไปพร้อมกันได้อย่างมั่นคง
เข้มแข็ง

COMPETENCY
นำขีดความสามารถของบริษัท
มาเปนเครื่องมือในการสรางผลกระทบ
เชิงบวกและบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบทางสังคม

CREATION

COLLABORATION
สงเสริมการมี
สวนรวมระหวาง
บริษัท พนักงาน
และผูเกี่ยวของ

รวมแบงปนและ
พัฒนาแนวคิด
หรือนวัตกรรม
ในการดำเนินงาน
บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ

CONNECTION

ผสานความรวมมือ
กับเครือขายเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
การดำเนินงาน
ในระยะยาว

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560

82

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

83

ผลการด�าเนินงาน
เปาหมายป 2563

เกษตรรายยอยกวา

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่ม
เปราะบางจ�านวน 50,000 ราย ได้รบั การส่งเสริมอาชีพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

กลุม เปราะบางมากกวา

23,900ราย
610ราย

ผลการด�าเนินงานในป 2560
ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย รวมถึงกลุม่ เปราะบางรวมแล้ว
กว่า 36,180 ราย ผ่านการด�าเนินโครงการส่งเสริมการ
เลีย้ งสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract Farming)
โครงการส่งเสริมเถ้าแก่เล็กผ่านธุรกิจห้าดาว ตู้เย็น
ชุมชน และตู้เย็นเนื้อหมูชุมชน โครงการเกษตรกร
พ�่งตน ข้าวโพดยัง่ ยืน โครงการสนับสนุนความเป็นอยู่
ที่ดีของชุมชนรอบสถานประกอบการ และโครงการ
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย

ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย
(Contract Farming)
บริษัทริเริ่มโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
รายย่อยหรือ Contract Farming ตัง้ แต่ปี 2518 ด้วย
ความมุง่ หวังทีจ่ ะส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไทย
โดยระบบ Contract Farming เป็นการท�าธุรกิจทีเ่ กษตรกร
มีตลาดรองรับผลผลิตทีแ่ น่นอน และบริหารจัดการฟาร์ม
ภายใต้มาตรฐานเดียวกับฟาร์มบริษัท เพื่อประโยชน์
โดยตรงต่อเกษตรกรในด้านการมีรายได้ที่แน่นอน และ
เพื่อผู้บริโภคที่จะได้บริโภคอาหารคุณภาพและปลอดภัย
ด้วยระบบการบริหารจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล และการ
ด�าเนินธุรกิจร่วมกับเกษตรกรอย่างเป็นธรรมและมุง่ พัฒนา
ให้เติบโตไปพร้อมกัน ในปี 2560 องค์กรอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้น�าผู้เข้าอบรมหลักสูตร
คอนแทรคฟาร์มมิ่งจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย เวียดนาม
กัมพ�ชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า
ฟ�ลปิ ปินส์ เนปาล และ ภูฏาน เข้าศึกษาดูงานระบบคอนแทรค
ฟาร์มมิ่งของบริษทั ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นตัวอย่างให้
ผูเ้ ข้าอบรมน�าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการด�าเนินงาน
ในประเทศของตนเองต่อไป

ผูป ระกอบการรายยอย

มากกวา

36,180ราย 11,670

ราย

ตามแนวทางการส่งเสริมศักยภาพและท�างาน
ร่วมกันภายใต้แนวคิด “คูค่ ดิ คูพ
่ ฒ
ั นา ก้าวหน้า
เคียงคูส่ คู่ รัวของโลก” บริษทั จึงให้ความส�าคัญ
กับการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะและขีดความ
สามารถในการบริห ารจั ด การฟาร์ ม อย่ า งมี

ในป 2560
จัดฝกอบรม
ใหแกเกษตรกร

117ครั้ง

ถายทอด
องคความรู
การเลี้ยง
สัตว

บริหารจัดการ
แหลงรับซื้อ
ผลผลิต
ที่แนนอน

• การประชุม • การสนทนากลุม
• สัมมนา
• การศึกษาดูงาน
• สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ

• การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP)
• สภาวะโรคและการปองกันโรค
ประกันตลาด
เหมาะกับ
เกษตรกร
รายใหญ

แนวทางการสงเสริมศักยภาพและการทำงานรวมกัน
สนับสนุน
เทคโนโลยี
การเลี้ยง
สัตว

GROUP TRAINING

ดานคุณภาพ

รูปแบบการดำเนินธุรกิจรวมกัน
ประกันราคา
เหมาะกับเกษตรกร
ขนาดกลาง
หรือรายใหญ

รูปแบบการฝกอบรม
INDIVIDUAL TRAINING
• การตรวจเยี่ยมและสอนแนะ
การปฏิบัติ ณ ฟารมทุกสัปดาห
• การใหคำปรึกษา

หลักสูตรการฝกอบรมในป 2560

เกษตรกร
+
CPF

ประกันรายได
เหมาะกับ
เกษตรกร
รายยอย

ประสิทธิภาพ และด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างโอกาสและความส�าเร็จทางธุรกิจไปพร้อมกัน โดยในปี 2560
บริษทั ได้จด
ั ฝึกอบรมทัง้ แบบกลุม่ และแบบตัวต่อตัวในหลากหลายรูปแบบ
ให้แก่เกษตรกรในโครงการรวม 117 ครัง้ ซึง่ มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมรวมกว่า 5,900 คน

สงเสริม
ความสามารถ
ในการเขาถึง
แหลงเงินทุน

ศูนยรับเรื่องรองเรียนคอนแทรคฟารมมิ�งซีพีเอฟ

สัญญาการด�าเนินงานยึดหลักมาตรฐาน
สากลตามแนวทางของ UNIDROIT ซึ่ง
เป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากล
อันดับหนึ่ง

ดานประสิทธิภาพ

“ได้รับความใส่ใจและการดูแลจากบริษัท
โดยมี สั ต วแพทย์ สั ต วบาลมาถ่ า ยทอด
ความรู้เทคนิคการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง
การเข้ า ร่ ว มเป็ น คอนแทร็ ค ฟาร์ ม มิ่ ง กั บ
ซีพีเอฟ ท�าให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคง
บริษทั ได้ชว่ ยสร้างความส�าเร็จและเปิดโอกาส
ให้ลูกทั้งสองคนสามารถศึกษาต่อจนจบ
การศึกษาในระดับสูง ปัจจุบนั ลูกทัง้ สองคน
เรี ย นจบแล้ ว และเข้ า มาเรี ย นรู้ ง านเพื่ อ
สืบทอดอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อที่มั่นคงต่อไป”
นางส�ารวย คงสุขหนึ่ง
เกษตรกรที่ร่วมโครงการเลี้ยงไก่เนื้อ
กับซีพีเอฟมา 16 ปี

• การบริหารดานตนทุนและ
ประสิทธิภาพการผลิต
• นวัตกรรมใหมๆ
ในการเลี้ยงสุกร
• แนวทางการพัฒนาโรงเรือน
• รายได ภาษี และการออม

ดานสวัสดิภาพสัตว
• ความสำคัญและหลักปฏิบัติ
ดานสวัสดิภาพสัตว
• กฎหมายและระเบียบดาน
สวัสดิภาพสัตว
ดานสังคมและสิ�งแวดลอม
• แนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี
• การจัดการสิง� แวดลอมและ
การอยูรวมกับชุมชน
• การลดใชพลังงานดวย Biogas
• ความปลอดภัยในฟารม

CP Pork Shop…ทางเลือกใหม่เพ�่อความเปนอยูท่ ด
ี่ กี ว่า
ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมวงกว้างมา
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทได้ขยายการด�าเนินโครงการ CP Pork
Shop ซึง่ ริเริ่มเมือ่ ปี 2559 เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และยกระดับมาตรฐานเนื้อหมูปลอดภัย
ได้มาตรฐานปศุสัตว์ OK สู่ชุมชน โดยปัจจุบันมีการด�าเนินธุรกิจใน
2 รูปแบบหลัก ได้แก่ ตู้หมูสดชุมชน เถ้าแก่เล็ก และร้านเถ้าแก่เล็ก CP
Pork Shop พร้อมทดลองโมเดลธุรกิจโดยต่อยอดจากร้านขายหมูสด
สู่จุดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนือ้ หมูคณ
ุ ภาพ อาทิ หมูปง�ิ หมูทอด
หมูจอ๊ ลูกชิ้น เป็นต้น อีกด้วย
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ทั้งนี้ เพื่อความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของเถ้าแก่เล็ก บริษัทได้สนับสนุนการคัดเลือกพื้นที่ขาย
การให้ยืมและติดตั้งตู้หมู การผลิตสื่อการตลาด ตลอดจนการฝึกอบรมการขายเนื้อหมูและการ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยในปี 2560 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวม 2,060 ราย

ยกระดับมาตรฐานเนื้อหมูปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
ด้วยระบบโรงช�าแหละทีไ่ ด้มาตรฐาน การควบคุมอุณภูมขิ องระบบขนส่งจนถึงจุดขาย รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอด
ห่วงโซ่การผลิตสุกร
นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งเสริมให้จด
ุ จ�าหน่ายเข้าร่วมโครงการเนือ้ สัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผูบ้ ริโภค (ปศุสต
ั ว์ OK) ของกรมปศุสต
ั ว์
โดยจุดจ�าหน่ายร้อยละ 52 ทีเ่ ข้าร่วมรับการตรวจประเมินในปีแรก 2560 สามารถผ่านการรับรองสถานทีจ่ า� หน่ายปศุสต
ั ว์ OK
ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ทุกจุดจ�าหน่าย (100%) ได้รับการรับรองภายในปี 2561

1.ฟารมสุกร

• เลีย้ งสุกรแบบโรงเรือนระบบปดและดวยมาตรฐาน
ฟารมสีเขียวปลอดภัยตอผูบริโภคเปนมิตร
ตอชุมชนและสิ�งแวดลอม
• ปลอดจากยาปฏิชวี นะ ยาฆาแมลง สารเรงเนือ้ แดง
และสารตกคางตางๆ

สร้างโอกาสทางอาชีพแก่กลุ่มเปราะบาง
รวมถึงข้าราชการต�ารวจ-ทหารและครอบครัว
สนับสนุน “โครงการฝึกวิชาชีพการท�าธุรกิจขนาดเล็กการ
จ�าหน่ายเนื้อสุกร: นายสะอาดขายหมู” ของกรมราชทัณฑ์
ซึง่ เป็นนโยบายในการสร้างอาชีพแก่ผตู้ อ้ งขังภายในแนวคิด
“หนึ่งคนหนึ่งทักษะ” โดยการจัดการฝึกวิชาชีพให้ทุกคน
มีทกั ษะฝีมอื มีความรูค้ วามสามารถอย่างน้อยคนละ 1 ทักษะ
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและมีวิชาชีพ
ติดตัวไปใช้ในการด�าเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ
ในปี 2560 ได้เปิดร้านสวัสดิการน�าร่องความร่วมมือใน
เรือนจ�า 4 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�ากลางคลองเปรม เรือนจ�ากลาง
สมุทรปราการ เรือนจ�าพิเศษมีนบุรี และเรือนจ�าอ�าเภอธัญบุรี
ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการรวม 80 คน โดยบริษทั ได้จดั หลักสูตร
ฝึกอบรม 2 วันให้กับผู้ต้องขัง ครอบคลุมหัวข้อ
• การปรับทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในอาชีพ
• กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก
• การวางแผนด้านบัญชี-การเงิน
• เทคนิคการขายและการตลาด

• การเตรียมสถานที่และความพร้อมในการด�าเนินการ
• บุคลิกภาพและสุขอนามัย
จากการเริ่มด�าเนินการในเดือนมิถนุ ายน พบว่าร้านสวัสดิการ
ในเรือนจ�ามียอดขายประมาณ 5,000-5,300 บาทต่อวัน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมกับกองบัญชาการต�ารวจภูธร
ภาค 2 สนับสนุนร้านสวัสดิการในโครงการครอบครัว
สันติราษฎร์ สร้างชาติมั่นคง ณ อ�าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งมียอดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ี 6,000-8,000 บาท
ก่อนขยายความร่วมมือไปยังกองทัพภาคที่ 1 ณ กรม
ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ค่ายนวมินทราชินี อ�าเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ซึง่ มียอดขายเฉลีย่ ต่อวันอยูท่ ี่ 3,000-5,000
บาท เพื่อช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดค่าครองชีพ
แก่ครอบครัวต�ารวจ-ทหาร รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัยแก่ชุมชนรอบข้างด้วย

• ตรวจสอบยอนกลับไดถงึ แหลงทีม่ า
ของอาหารสัตว

3.ระบบขนสง
ไดมาตรฐาน สะอาด และ
ควบคุมอุณหภูมิไมเกิน
4 องศาเซลเซียส

2.โรงชำแหละถูกสุขอนามัย

<

ไดมาตรฐานฟารมปศุสัตว และมีหองเย็น
ควบคุมอุณหภูมิตั้งแตตนทาง

4.ตูเย็นควบคุมอุณหภูมิ
ควบคุมอุณหภูมิไมเกิน 4 องศาเซลเซียส
ชวยรักษาคุณภาพเนื้อหมูใหสด สะอาด ปลอดภัย
ตอผูบริโภค

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ตู้หมูสดชุมชน เถ้าแก่เล็ก
• เงินลงทุนเพียง 17,000 บาท
• บริษัทสนับสนุนตู้แช่เย็นและสื่อการตลาด
มูลค่าประมาณ 50,000 บาท
• ประมาณการรายได้ 15,000 บาท/ ราย/ เดือน

ร้านเถ้าแก่เล็ก CP Pork Shop
• เงินลงทุนประมาณ 50,000-100,000 บาท
• บริษัทสนับสนุนตู้แช่เย็นและสื่อการตลาด
มูลค่าประมาณ 180,000 บาท
• ประมาณการรายได้ 35,000 บาท/ ราย/ เดือน

สนับสนุนความเปนอยูท่ ด
ี่ ขี องชุมชน
รอบสถานประกอบการ
เพื่อให้การด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนสอดคล้อง
กับวิถีความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชน โรงงาน
และฟาร์มของบริษทั ทุกแห่งได้สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ด้วยการลงพื้นที่ส�ารวจลักษณะและความต้องการชุมชน
โดยรอบ ตลอดจนระบุประเด็นผลกระทบด้านชุมชน ก่อน
น�าไปสูก่ ารริเริ่มและด�าเนินโครงการ/ กิจกรรม โดยในปี 2560
บริษทั ได้สนับสนุนความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องชุมชนราว 500 แห่ง
ผ่านการด�าเนินโครงการ/ กิจกรรมรวมกว่า 400 โครงการ/
กิจกรรม
นอกจากนี้ จากข้อมูลของส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติซงึ่ คาดการณ์
ไว้ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
ในปี 2567-2568 บริษัทจึงด�าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ด้อยโอกาส ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล และ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือพิการทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณรอบโรงงาน
และฟาร์ม ตลอดจนในพื้นที่ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์
มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2554 ผ่านกองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข
ผูส้ งู วัย โดยในปี 2560 ได้มสี ว่ นร่วมดูแลผูส้ งู วัยรวม 534 ราย

ในปี 2560 ซีพีเอฟมีส่วนร่วม
ดูแลผู้สูงวัยให้สามารถด�ารงชีวิต
อยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ
มีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ
ในปันปลายชีวิตรวม 534 ราย
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เสริมสร้างโอกาสทางอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย
กว่า 4 ทศวรรษทีบ่ ริษทั มุง่ มัน่ สนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย
โดยมีมลู นิธิพฒ
ั นาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน
ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นพันธมิตรหลักในการขับเคลือ่ นการด�าเนินงาน
ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ความดี 3 ประการ ได้แก่ “คนดี พลเมืองดี
อาชีพดี” เพื่อการพัฒนาคนและการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

2520

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

สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
จากโครงการสงเสริมอาชีพตลอดป

จำนวนกวา

289,108

ในป 2560 รวมกวา

894
ลานบาท
หรือรวมกวา
6,130 ลานบาท

2522

ในระหวาง
ป 2555–2560

โครงการพระราชดำริ
หมูบานสหกรณ

หมูบานเกษตรกรรม
กำแพงเพชร

ตัว

มูลคาประมาณ

การเลี้ยงสัตว

การผลิตขาว

2536
โครงการพระราชดำริ
หมูบานสหกรณ

ตัน

ตัน

23

2549
หมูบานเกษตร
สันติราษฎร
ดำเนินการโดยบริษัทและชุมชน

• เกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชดำริ
“7 อาชีพ 7 รายได”
• พัฒนาอาชีพตำบลปากรอ
• สงเสริมปลูกชาอูหลง

444.7
ลานบาท

มูลคาประมาณ

การเลี้ยงปลา

ลานบาท
มูลคาประมาณ

ตัน

ลานบาท

11.3

มูลคาประมาณ

การปลูกพืชไร
พืชสวน พืชผัก

2540

ดำเนินการโดยบริษัท มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และชุมชน

2.8

จำนวนกวา

20,000
โครงการหวยองคต
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลานบาท

จำนวนกวา

43,390

หมูบานเกษตรกรรม
หนองหวา

395

จำนวนกวา

มูลคาประมาณ

2531
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11.6
ลานบาท

กลุมออมทรัพย
รานคา

มูลคาประมาณ

จำนวนกวา

ลานบาท

ครัวเรือน

28.6

10

มูลคาประมาณ

กองทุนหมุนเวียนและ
สวัสดิการชุมชน

การผลิตกาซชีวภาพ
ลดการซื้อพลังงาน

30,000
บาท
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คงอยู่
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ดินน้�าป่าคงอยู่

บริษั ท ตระหนั ก ดี ว ่ า การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเป็นต้นทุนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และพัฒนาสังคม บริษทั จึงไม่หยุดนิ่งในการประเมิน ปรับปรุง
ต่อยอด และพัฒนาการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ควบคูไ่ ปกับการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสานความร่วมมือ
กับองค์กรระดับประเทศและสากล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม

POLICY AND
STANDARDS

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ดำเนินนโยบายและ
มาตรฐานการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิง� แวดลอม และพลังงานซีพเี อฟ ซึง่ สอดคลอง
ตามมาตรฐานสากล ISO 14001และ OHSAS 18001
รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอยางเครงครัด
อีกทัง้ ยังนำหลักการ 4Rs มาใชในกระบวนการผลิต
อยางตอเนื่อง

ความท้าทาย

นอกจากนี้ อุณหภูมิโลกเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี
2560 อุณหภูมิโลกเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากปี
25591 และวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�า้ ติดอันดับหนึง่ ในสาม
ของความเสีย่ งระดับโลกติดต่อกันตัง้ แต่ปี 25572 ในขณะที่
ปริมาณของเสียเกิดขึ้นมากกว่า 3.5 ล้านตันต่อปี3
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แนวทางการบริหารจัดการ

วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงและเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ซึง่ สามารถส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อความมัน่ คง
ทางอาหาร คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ตลอดจนความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพยายามด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยค�านึงถึงผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการและด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก
โดยมีเป้าหมาย “บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอยู่ในภาวะที่เผชิญกับ
ความท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นการสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์ มลภาวะหรือมลพิษ ตลอดจนการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอันเนือ่ งมาจากภาวะเรือนกระจก
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มของประชากร การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึง่ ทัง้ หมด
สามารถส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

“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)

EFFICIENCY
THROUGH
INNOVATION
AND TECHNOLOGY
คิดคนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ�งแวดลอม
ควบคูไปกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานพลังงาน
กาซเรือนกระจก น้ำ และของเสีย

และสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน โดยมีคณะกรรมการ
บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน (CPF SHE&En Management Committee) ซึง่ มี
ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ ารด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
และประธานทุกสายธุรกิจด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน
และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

ENVIRONMENTAL
AND WATER
SCARCITY
ASSESSMENTS
ประเมินผลกระทบทาง
สิง� แวดลอมและการใชนำ้
ตลอดวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ
ตามมาตรฐาน ISO 14040,
ISO 14044 และ ISO 14046
รวมถึงประเมินความเสีย่ งการขาดแคลนน้ำ
ของบริษทั และคูค า ธุรกิจ ตามระดับความเสีย่ ง
โดยใช Global Water Tool

COLLABORATION
รวมมือกับหนวยงานราชการ
องคกรอิสระและผูมีสวนไดเสียตางๆ
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
สิ�งแวดลอมทั้งระดับบริษัท
และอุตสาหกรรม

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ผลการด�าเนินงาน

สนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก

เปาหมายป 2563
ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 15
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการ
ผลิตได้รอ้ ยละ 11.60 เทียบกับปีฐาน 2558 และลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมขอบเขตที่ 1 และ 2 ต่อหน่วย
การผลิตได้ร้อยละ 6.97 เทียบกับปีฐาน 2558 อันเนื่อง
มาจากความพยายามอย่างต่อเนือ่ งในการพัฒนาและด�าเนิน
โครงการด้านการประหยัดพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน โดยในปี 2560 ได้ริเริ่มโครงการใหม่รวม

59 โครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบ
ท� า ความเย็ น และระบบปรั บ อากาศ โครงการมอเตอร์
ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น (ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมแสดง
ไว้ท่ีหน้า 97) ซึ่งคาดว่าเมื่อโครงการต่างๆ ด�าเนินการ
แล้วเสร็จจะช่วยลดการใช้พลังงานได้ปลี ะกว่า 41,760 กิกะจูล
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกได้ ป ี ล ะ 16,658 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ย
ได้ปลี ะมากกว่า 47.58 ล้านบาท นอกจากนี้ จากความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานข้างต้น ประกอบกับ
ความพยายามลดสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลและเพิ่มการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการปรับลดค่าสัมประสิทธิ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
ทีล่ ดลงจากปี 2559 เป็นผลให้สดั ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิตมีค่าลดลงร้อยละ 5.99 เมื่อเทียบกับ
ปี 2559

การใชพลังงาน

การปลอยกาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2

พลังงานไฟฟา
(ลานกิกะจูล)
คาความเขมขนของการใชพลังงาน
(กิกะจูลตอตันการผลิต)

118.24 117.01 110.00

0.67

125.63

0.26

4.63
3.51

พลังงานที่ใชแลวหมดไป
(ลานกิกะจูล)
พลังงานหมุนเวียน
(ลานกิกะจูล)

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.67

4.36 1.98
3.25

2557 2558 2559 2560

1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0

0.24

4.08

2.21

1.23

3.87

1.24

4.33

2.44

1.39

3.56

1.78

1.37

กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอตันการผลิต

ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา

0.66

กิกะจูลตอตันการผลิต

0.22

ลานกิกะจูล

0.70

ผลการด�าเนินงานในป 2560

0.19
0.19

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2
ต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

12
10
8
6
4
2
0

2557 2558 2559 2560

140
120
100
80
60
40
20
0

กาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
กาซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 (ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
คาความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจก
(กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตันการผลิต)

โครงการด้านประหยัดพลังงานและลดการปล่อยกาซเรือนกระจกในปี 2558-2560
ป
2560
2559
2558

จํานวนโครงการ

พลังงานทีป่ ระหยัดได้

การลดการปล่อยกาซเร�อนกระจก

ค่าใช้จา่ ยทีป่ ระหยัด

59
104
21

41,760
80,000
12,000

16,658
7,200
3,250

47.58
50.60
19

(โครงการ)
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(กิกะจูล)

(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเท่า)

(ล้านบาท)

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

ป
2560
2559
2558

จํานวนหน่วยงาน

การลดการปล่อยกาซเร�อนกระจก
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเท่า)

121
47
58

กาซเร�อนกระจกทีก่ กั เก็บได้

(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเท่า)

715,561
3,294
5,095

4,665
9,084
17,945

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทยี่ งั่ ยืน
(Product Sustainability)

เตร�ยมพร้อม…รับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ

บริษัทริเริ่มโครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน (CPF’s
Product Sustainability) มาตั้งแต่ปี 2555 โดยน�าหลัก
การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศมาใช้ เพื่อการออกแบบ พัฒนา
และควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามแนวทางการ
จัดการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญในการสร้างคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม
และคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยเมื่อปี 2556
DNV-GL ซึง่ เป็นหน่วยงานรับรองระดับโลก ได้ให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ไก่ของบริษทั ให้เป็นผลิตภัณฑ์ไก่ยงั่ ยืนรายแรก
ของโลก นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ดา� เนินโครงการฉลาก Carbon
Footprint ตั้งแต่ปี 2551 และโครงการฉลากลด Carbon
Footprint ตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันด้วย

นอกจากความพยายามในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการปรับตัว
เพื่อรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความเสีย่ งทีอ่ าจกระทบต่อความมัน่ คงในการจัดหาวัตถุดบิ
ทางการเกษตรเพื่อป้อนสู่กระบวนการผลิตด้วย โดยได้
ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ทงั้ ในระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้

จากความมุง่ มัน่ ข้างต้น ในปี 2560 บริษทั จึงได้จดั ท�าโครงการ
CPF Green Revenue โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดรายได้
ของบริษทั ทีม่ าจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์สเี ขียว ซึง่ หมายรวมถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ย่ั ง ยื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ ฉลาก Carbon
Footprint ฉลากลด Carbon Footprint และ Water
Footprint ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพือ่ มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ในป 2560 บริษัท
มีรายไดจากกลุม
ผลิตภัณฑสีเขียว

(GREEN PRODUCTS)

• ระยะสัน้ - ติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ส�ารวจแหล่งผลิตวัตถุดิบหลักที่ส�าคัญของบริษัท น�า
ข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้ม
สภาพภูมอิ ากาศในอดีต เพื่อช่วยคาดการณ์ปจั จัยแวดล้อม
ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบใน
ปัจจุบัน
• ระยะกลาง - วิจยั และพัฒนาเพื่อค้นคว้าและพัฒนาวัตถุดบิ
ทดแทนวัตถุดบิ หลัก โดยเฉพาะวัตถุดบิ หลักทีม่ คี วามเสีย่ ง
จะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
• ระยะยาว - ส่งเสริมศักยภาพของคูค่ า้ วัตถุดบิ ทางการเกษตร
ผ่านการถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยให้เกษตรกร
สามารถปรับตัวและพ�่งพาตนเองท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศได้

รวมมูลคา

21,978
12.32%
หรือคิดเปน

ลานบาท
ของรายไดจาก
กิจการประเทศไทย
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ผลการด�าเนินงาน
ลดปริมาณการดึงน�้ามาใช้ต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 25
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ผลการด�าเนินงานในป 2560
บริษทั สามารถลดปริมาณการดึงน�า้ มาใช้ตอ่ หน่วยการผลิต
ได้รอ้ ยละ 23.38 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2558 อันเนือ่ งมาจาก
ธุรกิจสัตว์นา�้ ซึง่ มีการดึงน�า้ มาใช้สงู ถึงร้อยละ 77.40 ของ
ภาพรวมบริษทั ทัง้ หมด มุง่ มัน่ จัดการโรคสัตว์นา�้ ในกิจกรรม

การเพาะเลี้ ย งกุ ้ ง ทะเลมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ พื้น ที่
ในการเลี้ยงอย่างเหมาะสม ปรับปรุงวิธีการเลี้ยงด้วยการ
เพิ่มอัตราการให้อากาศ และน�าน�้าที่ผ่านการเลี้ยงแล้วมา
ปรับปรุงคุณภาพและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้
ปริมาณการดึงน�้ามาใช้ต่อหน่วยการผลิตของสายธุรกิจ
สัตว์น�้าลดลงถึงร้อยละ 14.78 เมือ่ เทียบกับปี 2559 และ
เป็นผลให้ปริมาณการดึงน�้ามาใช้ต่อหน่วยการผลิตของ
บริษัทในปี 2560 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ขณะเดียวกัน
บริษทั ยังให้ความส�าคัญกับการใช้นา�้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในธุรกิจการเลีย้ งสุกรและไก่ รวมถึงการน�าน�า้ กลับมาใช้ใหม่
เพื่อลดปริมาณน�้าทิ้งอีกด้วย

ปริมาณการดึงน้ำมาใช
ลาน
ลูกบาศกเมตร

ลูกบาศกเมตร
ตอหนวยการผลิต
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16.41
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201.36
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25.17

นำน้ำกลับมาใชใหมในกระบวนการ
ที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต
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ปริมาณการใชน้ำตอตัวหมูตอวัน

120
80
40
0

116
44

2557

113

106

105

ลดปริมาณของเสียที่ก�าจัดโดยวิธีการฝังกลบและเผา
ต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558

ผลการด�าเนินงานในป 2560

ปริมาณการใชน้ำตอตัวไก*
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นอกจากนี้ บริษทั ยังมีมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการน�า้
ด้วยการประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน�้า
(Water Stress Areas) ทัง้ สถานทีต่ งั้ ของสถานประกอบการ
ของบริษัท และขยายผลการประเมินความเสี่ยงไปยังสถาน
ที่ตั้งของคู่ค้าธุรกิจส�าหรับประเภทธุรกิจที่มีการใช้น�้าสูง
เป็นประจ�าทุกปี โดยการน�าเครื่องมือการประเมินความเสีย่ ง
การขาดแคลนน�า้ Global Water Tool ของสภาธุรกิจโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (World Business Council for
Sustainable Development: WBCSD) มาใช้ ซึ่งช่วยให้
บริษัทสามารถระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน�้า

เปาหมายป 2563

ปริมาณการใชน้ำตอตัวไก

ฟารมสุกรแมพันธุ
ฟารมสุกรขุน
เปาหมาย

น้ำ (ลิตร)

ด้วยความส�าคัญของทรัพยากรน�า้ ต่อความต่อเนือ่ งในการ
ด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ประกอบ
กับตระหนักดีถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บริษัทจึงให้ความส�าคัญตั้งแต่
การคัดเลือกสถานที่ตั้งของสถานประกอบการบนพื้นฐาน
การจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�าเป็น
ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้นา�้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีการใช้น�้าในปริมาณ
ที่มากกว่าธุรกิจอื่นๆ

0

2558

2559

อันน�าไปสู่การวิเคราะห์และก�าหนดแนวทางการจัดการน�้า
ให้เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนประสานความร่วมมือ
ไปยังคู่ค้าธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการก�าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน�้าด้วย
ในปี 2560 ผลการประเมินสถานที่ตั้งในประเทศไทยของ
สถานประกอบการบริษทั และของคูค่ า้ ธุรกิจส�าหรับประเภท
ธุรกิจทีม่ กี ารใช้นา�้ สูง พบว่าร้อยละ 0.9 และร้อยละ 25 ตัง้ อยู่
ในพื้นทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสูง (Extreme Scarcity) ตามล�าดับ
ซึง่ บริษทั ได้จดั ท�าแผนบริหารความเสีย่ งด้านน�า้ ส�าหรับสถาน
ประกอบการของบริษัทรองรับไว้ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้ง
สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพือ่ รับฟังข้อกังวลเกีย่ วกับ
การใช้นา�้ ด้วย ขณะเดียวกัน ยังได้จด
ั สรรบุคลากรลงพื้นที่
ในการให้ความรู้และสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจในการจัดท�าแผน
รองรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้า ซึ่งการด�าเนินงาน
ทั้งหมดนี้ ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ
ทั้งของบริษัทและคู่ค้าธุรกิจ หากยังสามารถลดผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึ้นแก่ชมุ ชนโดยรอบในสภาวะภัยแล้งทีอ่ าจเกิดขึ้น
ในปัจจุบันและอนาคตด้วย

สร้างสรรค์
นวัตกรรมรักษ์โลก
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ผลการด�าเนินงาน

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

160

ทุก ค�า มีความหมาย... เพื่อทุก ชีวิต ที่ยั่งยืน

การประเมินความเสีย่ งการขาดแคลนน�า้
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หมายเหตุ: โดยคิดน�้าหนักไก่ที่ออกจากฟาร์มเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม

ป

บริษทั สามารถลดปริมาณของเสียทีก่ า� จัดโดยวิธีการฝัง
กลบและเผาต่อหน่วยการผลิตได้รอ้ ยละ 9.08 เมือ่ เทียบ
กับปีฐาน 2558 อันเนื่องมาจากการน�าหลักการ 4Rs มา
ใช้ในการลดปริมาณของเสีย เช่น การน�าตะกอนระบบ
บ�าบัดน�้าเสียมาใช้ท�าปุ๋ยแทนการน�าไปฝังกลบ ทั้งนี้
ปริมาณของเสียเพิ่มจาก 3.36 กิโลกรัมต่อตันผลิตภัณฑ์
ในปี 2559 เป็น 3.67 กิโลกรัมต่อตันผลิตภัณฑ์ในปี
2560 มีสาเหตุมาจากการรื้อถอนเพื่อปรับปรุงอาคาร
ผลิตโรงงานอาหารสัตว์บก รวมทัง้ ปริมาณของเสียทัว่ ไป
คงค้างในบริษัทจากปี 2559 ของธุรกิจอาหารสัตว์

กิโลกรัม
ตอหนวยการผลิต
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ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดโดยวิธีฝงกลบ (พันตัน)
ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดโดยวิธีเผา (พันตัน)
ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดโดยวิธีฝงกลบและเผา
ตอหนวยการผลิต (กิโลกรัมตอหนวยการผลิต)

เพราะ
“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม”
ไม่เพียงช่วยปลดล็อกข้อจ�ากัดและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ หากยังมีส่วนช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของ
สังคม ตลอดจนรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
บริษัทจึงไม่หยุดนิ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรักษ์โลก
ทั้งด้านกระบวนการและด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเสริม
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการบริหารจัดการ

ความท้าทาย
ระหว่างปี 2513 ถึงปี 2559 ดัชนีชวี้ ด
ั ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (The Living Planet Index: LPI) แสดงแนวโน้ม
ที่ลดลงถึงร้อยละ 584 โดยสถานการณ์ของประเทศไทย
ซึง่ เป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางชีวภาพยังคงอยูใ่ น
ภาวะที่น่าเป็นห่วง อันเนื่องมาจากการขยายขอบเขตของ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจ�ากัดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการบริโภคทีเ่ ติบโตอย่างก้าวกระโดด การ
ลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า การขยายถิ่นฐาน รวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่าง
จ�ากัด จึงส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดจ�านวน
ลงอย่างรวดเร็ว

ด้วยตระหนักดีว่าระบบนิเวศที่สมบูรณ์ถักทอจากสายใย
อาหารของพืชและสัตว์ท่ีซับซ้อนและหลากหลาย ทั้งยัง
เป็นต้นก�าเนิดของอากาศบริสุทธิ์ น�้าที่ใสสะอาด และดินที่
อุ ด มสมบู ร ณ์ บริ ษั ท จึ ง ให้ ค วามส� า คั ญ ต่ อ การปกป้ อ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพไม่จา� กัดเพียงเฉพาะในรอบรัว้

หากเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการ
จ�าหน่ายสินค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการร่วมฟืน้ ฟูและรักษาพื้นทีต่ น้ น�า้ เพื่อความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอื้อต่อการด�ารงชีวิตและ
การด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

RESPONSIBLE
SOURCING
ดำเนินนโยบายการจัดหา
วัตถุดิบหลักทางการเกษตรจาก
แหลงที่มาที่รับผิดชอบ โดยตอง
ไมบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไม
และทรัพยากรทางทะเล5

SITE SELECTION
AND SCREENING
เลือกที่ตั้งอยางเหมาะสม
โดยไมอยูในพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอมตามกฎหมาย
และขอตกลงระหวางประเทศ

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

ECO-FRIENDLY
MANUFACTURING
AND FARMING
ดำเนินกิจกรรมในกระบวนการ
ผลิตอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว
และการผลิตอาหารอยางเปนมิตร
ตอสิง� แวดลอม โดยสอดคลองตามกฎหมาย
และมาตรฐาน CPF SHE&En ควบคู
ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินธุรกิจอยางสม่ำเสมอ6

RESTORATION
ประสานความรวมมือ
กับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในการอนุรกั ษ
และฟนฟูพื้นที่สีเขียวภายใน
และรอบรั้วสถานประกอบการ
รวมถึงพื้นที่ปาตนน้ำและ
ปาชายเลน

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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โครงการซีพเี อฟ
ปลูก-ปน-ปอง ปาชายเลน

ปลูก

ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ
สงเสริมการเขาถึงความรู
ควบคูไปกับการ
การปลูกปาชายเลน

ผลการด�าเนินงาน

อนุรกั ษ
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ผลการด�าเนินงานในป 2560

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าชายเลน
และป่าต้นน�า้ ในพื้นทีย่ ทุ ธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงพื้นที่
สีเขียวในสถานประกอบการ ครอบคลุมพื้นที่ 9,000 ไร่

บริษัทมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นทีป่ า่ ชายเลนและป่าต้นน�า้ ในพื้นทีย่ ทุ ธศาสตร์ของประเทศ
รวมถึงพืน้ ทีส่ เี ขียวในโรงงานและฟาร์มของบริษทั ครอบคลุม
พื้นที่กว่า 5,969 ไร่ ผ่านโครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง
ป่าชายเลนและโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ

โครงการซีพีเอฟ
ปลูก-ปน-ปอง ป่าชายเลน
ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรฐานคุณภาพน�า้ ทะเล
ชายฝัง่ ซึง่ ยังประโยชน์ตอ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล และการด�าเนินกิจกรรมการเลีย้ งสัตว์นา�้ ของบริษทั
ประกอบกับความส�าคัญของป่าชายเลนซึ่งเป็นทั้งแหล่ง
ต้นทางสารอาหารของสัตว์น�้านานาชนิด แหล่งเพาะขยาย
พันธุ์และหลบภัยของสัตว์น�้าวัยอ่อน แหล่งอาหารและหา
รายได้ของมนุษย์ แหล่งไม้กอ่ สร้าง ไม้ใช้สอย และเชือ้ เพลิง
อีกทั้งยังมีศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บสารมลพิษที่
เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม และครัวเรือน

บริษทั จึงได้รว่ มกับเครือข่ายภาคีดา� เนินโครงการ “ซีพีเอฟ
ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน” มาอย่างต่อเนือ่ งตามยุทธศาสตร์
ป่าชายเลน 5 ปี (2557-2561) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 แห่ง
ของจังหวัดชุมพร จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สงขลา และจังหวัดพังงา
ปี 2560 ซึง่ เป็นปีที่ 4 ของการด�าเนินโครงการ บริษทั สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 2,245 ไร่ และ
สามารถปลูกป่าใหม่ได้รวมแล้ว 316 ไร่ นอกจากนี้ยังได้
น�าร่องเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ใน 2 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง

2,025 ไร

72

237

ไร

2558

ปกปองผืนปาชายเลนดวย
ความรวมมือของเครือขาย
และภาคประชาสังคม

2,348 ไร

2,113 ไร

145

ไร

2557

ปอง

ปลูกใหม

1,457 ไร

ปน

แบงปน แลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณดานการปลูก
ดูแลการจัดการแบบมีสวนรวม

295

ไร

2559

2,245 ไร

370

ไร

2560

ไร

เปาหมาย

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560
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ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางสังคม
และการสรางอาชีพใน
5 พื้นที่ยุทธศาสตรปาชายเลน

สมุทรสาคร
ถานชีวภาพสรางรายได
ถายทอดความรูว ธิ กี ารผลิตถานชีวภาพ
(Biochar) ทีไ่ ดจากขบวนการใหความรอน
ทีเ่ หมาะสม โดยการใชกง�ิ ไม ใบไม เปลือกไม
ผลไม และเศษพืช ซึง่ ความรอนจะทำลาย
พันธะทางเคมีใหเหลือแตถา นทีม่ คี ารบอน
ไดออกไซด โดยถานชีวภาพสามารถนำไป
ผสมปุย และพัฒนาผลิตภัณฑดดู กลิน�
ทัง้ นี้ รายไดจากการจำหนายไดนำเขากองทุน
หมูบ า นเพือ่ บริหารปาชายเลนใหยง่ั ยืนตอไป

ชุมพร
แหลงเรียนรูปาชายเลนชุมโค
ไดรบั เลือกเปน 1 ใน 9 สถานีทอ งเทีย่ วของ ตำบลชุมโค
อำเภอปะทิว สามารถพายเรือเพือ่ ชมระบบนิเวศของแปลง
ปาปลูกที่มีความอุดมสมบูรณและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อันเกิดจากความรวมมือของภาคี
เครือขายในการปลูกและดูแลอยางจริงจัง

พังงา
“แมหอบ” สัตวหายากที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
รวมมือกับคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิจัยและศึกษาปจจัยที่สงผลตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแมหอบ สัตวน้ำที่มีรูปรางคลายปู
ผสมกุง ชอบขุดดิน พลิกหนาดินจากชั้นลางใหมากอง
อยูดานบน จนกลายเปนดินสูงคลายจอมปลวก
ชวยพลิกฟนหนาดินใหมีรูพรุน เพิ�มอากาศในดินใหสูงขึ้น

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นเิ วศ ลุม่ น�า้ ป่าสัก
เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุร�
ด้วยลุ่มน�้าป่าสักเป็นแหล่งน�้าส�าคัญส�าหรับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมของพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัด
เพชรบู ร ณ์ จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด สระบุ รี และจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา อีกทัง้ มีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
อาหารสัตว์ ธุรกิจเลีย้ งสัตว์ และธุรกิจผลิตอาหารของบริษทั
ซึ่งได้ใช้น�้าจากลุ่มน�้าป่าสัก เพื่อการด�าเนินกิจกรรมด้าน
การผลิตด้วย บริษทั จึงได้รว่ มกับเครือข่ายภาคีดา� เนินโครงการ
ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน�้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัด
ลพบุรี โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559-2563) เพื่ออนุรกั ษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของป่าต้นน�้าลุ่มน�้า
ป่าสัก ครอบคลุมพื้นที่เขาพระยาเดินธงกว่า 5,900 ไร่
อีกทั้งสนับสนุนเป้าหมายปี 2563 ด้านการปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพของสหภาพยุโรปด้วย

ปลูกใหม

ระยอง
มัคคุเทศกนอยใสใจสิ�งแวดลอม
พัฒนามัคคุเทศก ซึ่งเปนเยาวชน
กวา 30 คน ใหสามารถนำชม
ศูนยการเรียนรูซีพีเอฟปลูก-ปน-ปอง
ปาชายเลน ปากน้ำประแส
และใหความรูแกผูสนใจ โดยแตละป
มีผูเยี่ยมชมกวา 550 คน

สงขลา
“ชันโรง” รักษปาเลน
สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ของโครงการรวมกลุม
เพือ่ เลีย้ ง “ชันโรง” หรือ “ผึง้ จิว� ” ซึง่ เปนแมลงเล็กๆ
ทีม่ คี วามสำคัญตอสิง� แวดลอม เปนผูผ สมเกสร
ใหพืชพันธุตางๆ ติดผลมากขึ้น โดยรายได
สวนหนึ่งจากการขายรังผึ้งจิ�วนี้นำมาเปน
กองทุนเพื่อดูแลปาชายเลนในพื้นที่ใหเปน
แหลงเรียนรูและมีปาชายเลนอยางยั่งยืน
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3,700 ไร

อนุรกั ษและฟน ฟู

ภายในพืน้ ทีส่ ถานที่
ประกอบการ

72 ไร

ภาคประชาคม
ทองถิ�น

2,500 ไร

2,271 ไร
721 ไร

200 ไร
2559

ผลจากความมุ่งมั่นปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างต่อเนื่อง ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) จึงได้มอบรางวัล Thailand PES Award
ให้บริษัทในฐานะองค์กรผู้ท�าความดีในการตอบแทนคุณ
ระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem
Services)7 โดย 3 พื้นทีท่ ไี่ ด้รบั รางวัล ได้แก่ โครงการซีพีเอฟ
ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน จังหวัดชุมพรและจังหวัดสมุทรสาคร

2560

400 ไร

11,000 ไร

เปาหมาย
ได้รับรางวัลต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559 ตามล�าดับ
และโครงการซีพีเอฟรักษ์นเิ วศ ลุม่ น�า้ ป่าสัก เขาพระยาเดินธง
จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลในปี 2560 ทั้งนี้ การให้รางวัล
คั ด สรรจากโครงการที่มีพื้นที่ด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม
พร้อมทัง้ มีการสร้างเครือข่ายการด�าเนินงาน เพื่อแลกเปลีย่ น
ความรูแ้ ละพัฒนาการด�าเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
สากล

7 การตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem Services) คือ กลไกสร้างแรงจูงใจในการจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ท�าหน้าที่อนุรักษ์ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชน
อ้างอิงจาก ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560

ทุกค�ำมีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน

ภาคผนวก
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G4-22, G4-28, G4-32, G4-33

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
เพื่อสือ่ สารความมุง่ มัน่ ในการด�าเนินธุรกิจสูค่ วามอย่างยัง่ ยืน
ในทุกมิติ ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ
จึงได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 ที่น�าเสนอ
ผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
2560 ของซีพีเอฟและบริษทั ย่อยในประเทศไทย (“บริษทั ”)
ดังรายชื่อที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้
รายงานฉบับนี้สอดคล้องตามแนวทางการรายงานของ
Global Reporting Initiatives Version 4 (GRI G4) และ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิม่ เติมส�าหรับกลุม่ อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร (Food Processing Sector Supplement)
พร้อมทัง้ รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบตั ติ ามหลักสากล
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact: UN Global Compact) ในระดับก้าวหน้า

(Advanced Level) และมีการพิจารณาการด�าเนินงานของ
องค์กรเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs)
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของรายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจ
รับรองความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แบบทางเลือกหลัก
(In Accordance with Core Option) โดยผลการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมได้รบั การ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเชือ่ มัน่ โดยบริษทั ลอยด์ส
รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์ จ�ากัด ดังแสดงรายละเอียด
ไว้ที่หน้า 129 และผลการด�าเนินงานด้านการเงิน ได้รับการ
สอบทานจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
ดังแสดงรายละเอียดไว้ทรี่ ายงานของผูส้ อบบัญชี ในรายงาน
ประจ�าปี 2560 ของบริษัท

G4-17

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน
ผลการดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม
ธุรกิจ/ บร�ษทั
พลังงาน
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
-

นํา้

ของเสีย

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

ผลการดําเนินงานด้านสังคม

ความปลอดภัย
อากาศ และอาชีวอนามัย ทรัพยากรบุคคล

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

หมายเหตุ:
• ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ แสดงผลการด�าเนินงานและขอบเขตการรายงานตามรายงานประจ�าปีของบริษทั โดยในรายงานฉบับนีไ้ ด้นา� ข้อมูล
สรุปบางส่วนมาแสดงไว้ที่หน้า 16
• ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยครอบคลุมสถานประกอบการในกระบวนการผลิต รวมถึงธุรกิจ
ค้าปลีกและร้านอาหาร เฉพาะ ธุรกิจห้าดาว ร้านอาหารเชสเตอร์ ร้านค้าปลีกซีพีเฟรชมาร์ท ทัง้ นี้ ไม่นบั รวมส�านักงานใหญ่ ส�านักงานย่อย ร้านอาหาร
ซีพีคทิ เช่น และศูนย์อาหารซีพีฟู้ดเวิลด์
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

G4-18

กระบวนการก�าหนดเนื้อหาในรายงาน
รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
บริษทั ทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อประเมินประเด็นความยัง่ ยืน
ที่มีนัยส�าคัญ ภายใต้หลักส�าคัญ 4 ประการของ GRI G4
อันประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability
Context) ประเด็นทีม่ นี ยั ส�าคัญ (Materiality) ความครบ
ถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีสว่ นร่วมของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) โดยมีกระบวนการ
ประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ ดังนี้

ขัน้ ตอนที่ 1
การระบุประเด็น

ขัน้ ตอนที่ 3
การทวนสอบประเด็นทีม่ นี ยั ส�าคัญ
หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทวนสอบความครบถ้วนในเบื้องต้น ควบคู่กับ
สัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ผูพ
้ ฒ
ั นาตลาดทุน
คูค่ า้ ธุรกิจ และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อรวบรวมข้อคิด
เห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อความยั่งยืนในการ
ด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมไปถึง
มุมมองต่อการบริหารจัดการในประเด็นที่ให้ความสนใจ

บริษัทคัดเลือกประเด็นโดยพิจารณาจากบริบททั้งภายใน
และภายนอกขององค์กร ได้แก่ กลยุทธ์ธรุ กิจ กลยุทธ์ความ
ยั่งยืน ความเสี่ยงขององค์กร และประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
ประจ�าปี 2559 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน และแนวโน้มด้านความยัง่ ยืนของโลก
จากมาตรฐานความยัง่ ยืนระดับสากล ขณะเดียวกันได้รวบรวม
ความคิดเห็นและมุมมองของผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านแบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการประเมิ น ประเด็ น ที่ มี นั ย ส� า คั ญ ถู ก น� า เสนอต่ อ
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นความ
ยัง่ ยืนทีม่ นี ยั ส�าคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร นอกจากนี้ บริษทั ได้วา่ จ้างหน่วยงานอิสระ
ภายนอกทวนสอบและรับรองความถูกต้องของกระบวนการ
จัดท�ารายงานความยั่งยืนตาม GRI G4 ตลอดจนประเมิน
ความน่าเชื่อถือของชุดข้อมูลเฉพาะที่เลือก

ขัน้ ตอนที่ 2
การจัดล�าดับความส�าคัญ

ขัน้ ตอนที่ 4
การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง

ผูบ้ ริหาร/ หัวหน้าสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง และผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้
8 กลุม่ ประเมินความส�าคัญของประเด็นทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1
ผ่านแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยพิจารณาใน 2 มิติ
คือ ความส�าคัญต่อธุรกิจ และความส�าคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย

บริษัทจัดเตรียมช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น มุมมอง
และข้อเสนอแนะส�าหรับการพัฒนาและปรับปรุงเนือ้ หารายงาน
ในปีตอ่ ไป โดยยังคงยึดหลักการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และบริบทความยั่งยืนเป็นส�าคัญ
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G4-19

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญ ประจ�าปี 2560
สูง

ภายในองคกร

คุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร

ระดับความสำคัญของผูมีสวนไดเสีย

สุขภาพและโภชนาการ
ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
ผลกระทบทางสังคมและชุมชน
การพัฒนาบุคลากร
การบริหารจัดการของเสีย
การบริหารจัดการนวัตกรรม
การบริหารจัดการพลังงาน
ฉลากผลิตภัณฑ
การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ

การกำกับดูแล
จริยธรรมทางธุรกิจ

การปกปองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สวัสดิภาพ และการปลอยกาซเรือนกระจก
สัตว

ประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญ

กรอบของ GRI

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

• คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

• สุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

•

•

•

•

•

•

•

•

• สวัสดิภาพสัตว์

• สวัสดิภาพสัตว์

•

•

•

NA

NA

•

•

NA

•

•

•

•

NA

•

•

•

NA

•

•

NA

•

•

•

อาหารมั่นคง

• สุขภาพและโภชนาการ • สุขภาพและอาหารทีเ่ ข้าถึงได้

กลาง

สูง

ระดับความสำคัญตอธุรกิจ

ดินน�้าป่าคงอยู่

ประเด็นที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินงานขององคกรและสำคัญตอกลุมผูมีสวนไดเสียเฉพาะกล
เฉพาะกลุม
ผลการดำเนินงานถูกวัดและเปดเผยในรายงานเทาที่จำเปน

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
ภายในองคกร
ประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญ

การก�ากับดูแลกิจการ • การก�ากับดูแล
สู่ความยั่งยืน
จริยธรรมทางธุรกิจ
การบริหารจัดการ
• สิทธิมนุษยชนและการ
ความเสี่ยงและการ
ปฏิบต
ั ิด้านแรงงาน
ปฏิบัติตามข้อบังคับ
และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

กรอบของ GRI

• ฉลากผลิตภัณฑ์

• ฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ NA

• การจัดหาอย่าง
รับผิดชอบ

• การประเมินการบริหารด้าน
แรงงานของคู่ค้า
• การประเมินการบริหารด้าน
สิทธิมนุษยชนของคู่ค้า
• การประเมินการบริหารด้าน
สิ่งแวดล้อมของคู่ค้า

•

•

•

•

•

•

NA

NA

• ผลกระทบทางสังคม
ต่อชุมชน

• ชุมชนในท้องถิ่น

•

•

•

•

NA

•

NA

•

• การบริหารจัดการ
พลังงาน

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

•

•

•

•

NA

•

NA

•

•

•

•

•

•

•

NA

•

• การบริหารจัดการน�้า

•

•

•

•

NA

•

NA

•

• การบริหารจัดการ
ของเสีย

•

•

•

•

NA

•

NA

•

• การบริหารบรรจุภัณฑ์

•

•

•

•

NA

•

•

•

• ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

•

•

•

•

•

NA

NA

•

• การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

G4-20 to G4-21

หัวข้อ

สังคมพ�่งตน

ประเด็นที่มีนัยสำคัญสูงตอการดำเนินงาน
ขององคกรและสำคัญตอกลุมผูมีสวนไดเสีย
หลายกลุม และ/หรือการวัดผลการดำเนินงาน
เทียบกับเปาหมายอยางใกลชิด

ประเด็นที่มีนัยสำคัญเชิงยุทธศาสตรขององคกรและ
สำคัญตอกลุมผูมีสวนไดเสียหลัก สรางผลกระทบ
ทัว่ ทัง้ องคกร และ/หรือผลการดำเนินงานถูกบริหารจัดการ
อยางเรงดวน

ภายนอกองคกร

อืน่ ๆ เช่น
ลูกค้า
อาหาร การเลีย้ ง
บร�การ/ คูค่ า้
และ
สัตว
สัตว อาหาร ค้าปลีก การลงทุน ธุรกิจ ผูบ้ ร�โภค สังคม

• การต่อต้านคอร์รัปชั่น

•

•

•

•

•

•

•

•

• การประเมินผลด้านสิทธิ
มนุษยชน
• การประเมินการบริหารด้าน
สิทธิมนุษยชนของคู่ค้า

•

•

•

•

•

•

•

•

อืน่ ๆ เช่น
ลูกค้า
อาหาร การเลีย้ ง
บร�การ/ คูค่ า้
และ
สัตว
สัตว อาหาร ค้าปลีก การลงทุน ธุรกิจ ผูบ้ ร�โภค สังคม

หัวข้อ

การจัดหา
อยางรับผิดชอบ
สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ดานแรงงาน

การบริหารจัดการน้ำ

ภายนอกองคกร

หมายเหตุ:
• NA = ไม่เกี่ยวข้อง
• จ�านวนนวัตกรรมและนวัตกร คือ ตัวชี้วัดการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของบริษัท
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G4-24 to G4-27

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าการสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็น
องค์ประกอบส�าคัญทีจ่ ะช่วยสร้างรากฐานสูก่ ารเป็นองค์กร
แห่งความยัง่ ยืน โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั คือ องค์กร
หรือกลุม่ บุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ เชิงบวกและลบจากการ
ด�าเนินธุรกิจ ครอบคลุมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ทัง้ นี้ บริษทั ด�าเนินการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อชีบ้ ง่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียอย่างครบถ้วน และให้ความส�าคัญกับการมีสว่ นร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการ
สือ่ สารต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดยความถีข่ องการสือ่ สารกับ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไปขึ้นกับแผนงาน
ของบริษัทและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับ
ทราบความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกังวล ตลอดจน

ข้อเสนอแนะ อันจะน�ามาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม
และเป็นธรรมต่อไป
ส�าหรับการจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 บริษัท
ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นซึ่งครอบคลุมมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจน
ร่วมจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้
บริษทั ยังได้ดา� เนินการสัมภาษณ์ตวั แทนกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ซึง่ ประกอบด้วย ผูพ
้ ฒ
ั นาตลาดทุน คูค่ า้ ธุรกิจ และองค์กร
ภาคประชาสังคมถึงมุมมองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษทั และได้นา� ประเด็นทีม่ นี ยั ส�าคัญมาใช้ในการก�าหนด
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้อีกด้วย

ตัวอยางของประเด็น

ชองทางในการสรางการมีสวนรวม
• ประชุมรายไตรมาส/
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
• Roadshow/ การประชุมของนักลงทุน
• ประชุมทางโทรศัพท/ เขาพื้นที่เยี่ยมเยียน

ผูถือหุนและนักลงทุน
สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทไดที่บท
“พื้นฐานความยั่งยืน”

พนักงานและครอบครัว
สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทไดที่บท
“พื้นฐานความยั่งยืน”

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• ความกาวหนาในสายอาชีพ
• คาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการ

ลูกคาและผูบริโภค
สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทไดที่บท
“อาหารมั่นคง”

• คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
• การตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มา
• ขอมูลฉลากผลิตภัณฑ

คูคาธุรกิจ
สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทไดที่บท
“สังคมพึ่งตน”

ชองทางในการสรางการมีสวนรวม
•
•
•
•

รับฟงความคิดเห็น/ แบบสอบถาม
สานเสวนาและเขาพื้นที่เยี่ยมเยียน
เปดชองทางรับขอรองเรียน
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต

• รวมมือและสนับสนุนการริเริ�มและพัฒนา
โครงการและกิจกรรมสรางสรรคประโยชน
• รวมสนับสนุนนโยบายสาธารณะ

ชุมชนและสังคม
สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทไดที่บท
“อาหารมั่นคง” และ ”ดินน้ำปาคงอยู”

• การสงเสริมใหเยาวชนในโรงเรียนไดรับ
อาหารตามหลักโภชนาการและปลอดภัย
• การจัดการดานสิ�งแวดลอมและ
การจัดการมลพิษ

ตัวอยางของประเด็น
หนวยงานภาครัฐ
สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทไดที่บท
“พื้นฐานความยั่งยืน”

ชองทางในการสรางการมีสวนรวม

• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ
• การเปนตัวอยางในการดำเนินธุรกิจดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม

ตัวอยางของประเด็น
ภาคประชาสังคม
และภาควิชาการ

สามารถศึกษารูปแบบและวิธีการตอบสนอง
ของบริษัทไดที่บท “พื้นฐานความยั่งยืน”
และ “ดินน้ำปาคงอยู”

• การดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล
• การประเมินผลกระทบทางสังคม
และสิ�งแวดลอม

ตัวอยางของประเด็น

ชองทางในการสรางการมีสวนรวม
• ดำเนินกิจกรรมการสื่อสารกับสื่อมวลชน
ผานเครื่องมือสื่อสารในทุกรูปแบบ
• นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
• สนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรม
ของสื่อมวลชน

• การดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม
• การสงเสริมศักยภาพเกษตรกรและคูคาธุรกิจ
• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดานแรงงาน
ในหวงโซอุปทาน

ตัวอยางของประเด็น

ชองทางในการสรางการมีสวนรวม

• เขารวมงานสัมมนา/ เขาพื้นที่เยี่ยมเยียน
• รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• สนับสนุนการทำงานเปนเครือขาย

ตัวอยางของประเด็น

ชองทางในการสรางการมีสวนรวม
• พบปะและประชุม/ เขาพื้นที่เยี่ยมเยียน/
ตรวจประเมิน
• สำรวจความคิดเห็น
• ศูนยรับขอรองเรียนลูกคา/
ศูนยผูบริโภคซีพีเอฟ

• ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัท
และเพิ�มมูลคาของผูถือหุน
• การกำกับดูแลกิจการที่ดี

• พบปะและประชุม/ งานสัมมนา/
เขาพื้นที่เยี่ยมเยียน
• โทรศัพท/ อีเมล
• โครงการความรวมมือพิเศษ
• ตรวจประเมิน

ตัวอยางของประเด็น

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

ตัวอยางของประเด็น

ชองทางในการสรางการมีสวนรวม

สื่อมวลชน
สามารถศึกษารูปแบบและ
วิธีการตอบสนองของบริษัทไดที่บท
“พื้นฐานความยั่งยืน” และ
“อาหารมั่นคง”

• การดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล
• ความกาวหนาในการขับเคลื่อนองคกร
ดวยความรับผิดชอบตอสังคมสูความยั่งยืน
• คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

G4-5, G4-31

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเพ��มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่
หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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ข้อมูลบุคลากรระหว่างปี 2557-2560
2557
GRI

ข้อมูล

G4-10

จ�ำนวนแรงงานทั้งหมด

หน่วย
คน

ชาย

2558

หญิง

62,209

ชาย

2559

หญิง

62,820

ชาย

2560

หญิง

66,087

ชาย

2557

หญิง

71,131

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

GRI

ข้อมูล

G4-LA1

จ�ำแนกตามอายุ
- อายุน้อยกว่า 30 ปี

จ�ำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง

G4-LA12

- พนักงาน

คน

12,706

7,429 12,085

- คนงาน

คน

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

- ผู้รับเหมาที่อยู่ในก�ำกับดูแลของ
บริษัท (Full Time Equivalent)

คน

ND

ND

7,664 11,787

296

21

332

7,602 12,401

73

8,384

1,153

288

ความหลากหลายของพนักงาน

- ผู้บริหารระดับกลาง
- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่
- คนงาน

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

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

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

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

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

คน

8,127

8,155 11,229

9,964 11,885 10,994 12,362 11,966

ร้อยละ

13.06

13.11

15.86

จ�ำแนกตามอายุ
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
- อายุ 30-50 ปี
- อายุมากกว่า 50 ปี
G4-LA1

คน

17.87

17.98

16.64

17.38

16.82

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

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

การจ้างงาน

อัตราการจ้างใหม่

จ�ำนวนการจ้างใหม่
อัตราการจ้างใหม่

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

2560

หญิง

ชาย

หญิง

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

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

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

คน
ร้อยละ

1,468
839

1,281
629

7.32
4.18

706

922
575

6.42
3.14

3.54

521

1,835
401

4.71
2.88

2.66

1,001

834

9.14
2.05

4.98

4.15

คน
ร้อยละ

25,557

10,505

11,815 13,742

5,277

60.26
27.86

15,425

5,228

7,341

24.77

32.40

12.44

26,639

8,084 12,296 14,343

34.64

12.33

16.49

55.97

18.16

25.83

30.13

จ�ำแนกตามอายุ
- อายุน้อยกว่า 30 ปี
- อายุ 30-50 ปี
- อายุมากกว่า 50 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

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

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�ำนวนการลาออก
อัตราการลาออก

คน
ร้อยละ

1,893
1,141

2,007
752

9.44

1,185

1,941
822

10.06

1,148

1,627
793

9.92

910

717

8.10

5.69

3.75

6.00

4.07

5.87

4.05

4.53

3.57

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

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

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

จ�ำแนกตามอายุ
- อายุน้อยกว่า 30 ปี

พนักงาน
จ�ำนวนการจ้างใหม่

- อายุมากกว่า 50 ปี

ชาย

2559

คนงาน

จ�ำแนกตามระดับ
- ผู้บริหารระดับสูง

- อายุ 30-50 ปี

หน่วย

2558

- อายุ 30-50 ปี
- อายุมากกว่า 50 ปี

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างปี 2558-2560
2557
GRI

ข้อมูล

G4-LA1

คนงาน
จ�ำนวนการลาออก
อัตราการลาออก

หน่วย

คน
ร้อยละ

ชาย

2558

หญิง

11,732
5,213

ชาย

หญิง

12,248

6,519

5,493

27.66
12.29

2559
ชาย

5,298

28.88
15.37

12.95

หญิง

ชาย

11,983

6,755

6,685

11.90

หญิง

12,521
5,439

26.91
15.93

2558

2560

7,082

11.43

- อายุ 30-50 ปี
- อายุมากกว่า 50 ปี
G4-LA9

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury Rate: LTIR)

หญิง

ชาย

0.25
ราย/
200,000 ชั่วโมง
การท�ำงาน

0.29

หญิง

ชาย

0.35
0.23

0.39

0.01
0.01

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ำกับดูแลของบริษัท

0.00

0.01

หญิง
0.36

0.33

0.43

0.01

2.07

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

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

คน

108

315

136

386

150

457

141

421

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (Injury Rate: IR)

ร้อยละ

0.25

0.74

0.32

0.91

0.34

1.03

0.70

2.10

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ำกับดูแลของบริษัท

ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี

11
13

18
9

19

15
16

17

12

18

ผู้รับเหมาอิสระ

วันหยุดงาน/
200,000 ชั่วโมง
การท�ำงาน

2.54

0.30

0.00
0.00

0.00

2.93
1.76

3.39

0.04
0.05

ผู้รับเหมาอิสระ

16

0.00

ราย/
200,000 ชั่วโมง
การท�ำงาน

3.69

0.00

0.18

2.50

3.62

3.39

6.45

0.00

0.00

6.45

0.00

8.19
8.51

7.135

0.03
0.00

2.39

0.00

7.52

0.02
0.03

2.96

0.15

3.51

15

9.10

0.01
8.51

0.01

0.00

อัตราการขาดงาน (Absentee Rate)

จ�ำแนกตามระดับ
34

- ผู้บริหารระดับสูง
ND
- ผู้บริหารระดับกลาง

36
ND

ND

32
ND

- ผู้บริหาร

ชาย

2560

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR)

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน
ทั้งหมด

G4-LA6

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ำกับดูแลของบริษัท

หน่วย

14.88

จ�ำแนกตามอายุ
- อายุน้อยกว่า 30 ปี

ข้อมูล

ผู้รับเหมาอิสระ

26.31
15.01

GRI

2559

ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี

ND

34

- เจ้าหน้าที่

5
ND

ND

26

ND

ND

31

ND

ND

15

4

0.95

1.62

1.10

ND
ND

1.78
1.70

1.43

ND
ND

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ำกับดูแลของบริษัท
ผู้รับเหมาอิสระ

0.00
ราย/
200,000 ชั่วโมง
การท�ำงาน

0.00

ND

2.11

ND
ND

0.00
0.00

0.00
0.00

9
ND

ร้อยละ

1.30

ND

ND

อัตราการเจ็บป่วยโรคจากการท�ำงาน (Occupational Disease Rate: ODR)
30

22

7

1.29

24

37
ND

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ใน
การก�ำกับดูแลของบริษัท
ผู้รับเหมาอิสระ

61

27
ND

24
50

ND

ND

10
ND

26

46
ND

ND

ND

ND

30
ND

50

41
ND

ND

21

- คนงาน

ND

43
ND

ND

ND
42

ND

ND

54

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

4

หมายเหตุ:
• ND = ไม่มีข้อมูล
• ปี 2558 บริษัทปรับสูตรการค�ำนวณผู้รับเหมาที่อยู่ในก�ำกับดูแลของบริษัท (Full Time Equivalent) (G4-10)
• จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมไม่นับรวมการส่งพนักงานไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหลักสูตรการอบรม
ที่มีระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างปี 2557-2558 (G4-LA9)
• ปี 2560 บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่แบ่งตามระดับและเพศ (G4-LA9)

หมายเหตุ:
• ND = ไม่มีข้อมูล
• ในปี 2560 มีพนักงานและผู้รับเหมาเสียชีวิตจากการท�ำงานรวมทั้งหมด 6 ราย โดยเป็นพนักงาน คนงาน และผู้รับเหมาที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัท
จ�ำนวน 5 ราย และผู้รับเหมาอิสระจ�ำนวน 1 ราย (G4-LA6)
• จ�ำนวนการเจ็บป่วยหรือโรคจากการท�ำงานอ้างอิงจากการรายงานกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�ำงานหรือตามใบรับรองจากแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ (G4-LA6)
๐ จ�ำนวนวัน คือ Scheduled Day
๐ การบาดเจ็บ (Injury) คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท�ำงานตั้งแต่เล็กน้อย (First Aids) และหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
๐ การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือ การบาดเจ็บที่ท�ำให้หยุดตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปโดยเริ่มนับวันหยุดถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
๐ ความรุนแรง นับจากจ�ำนวนวันที่หยุดจริง
• ในปี 2560 มีการปรับข้อมูลการค�ำนวณอัตราการขาดงาน (Absentee Rate) และค�ำนวณอัตราการขาดงานโดยไม่รวมพนักงานที่ท�ำงานในส�ำนักงาน
(G4-LA6)

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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ข้อมูลสิ่งแวดล้อมระหว่างปี 2557-2560
GRI

ข้อมูล

หน่วย

2557

2558

2559

2560

พลังงาน
G4-EN3

2558

2559

2560

G4-EN8

- ทะเล

ล้านลูกบาศก์เมตร

70.62

42.22

44.38

28.20

10.38

9.59

10.35

- แม่น�้ำ

ล้านลูกบาศก์เมตร

13.24

16.96

17.50

18.66

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

ล้านกิกะจูล

3.56

3.87

3.25

3.51

- คลอง

ล้านลูกบาศก์เมตร

166.54

85.37

76.54

86.29

- ถ่านหิน

ล้านกิกะจูล

0.78

0.90

0.82

0.89

- น�้ำบาดาล

ล้านลูกบาศก์เมตร

16.60

15.08

16.51

15.98

- น�้ำมันเตา

ล้านกิกะจูล

0.56

0.49

0.55

0.55

- น�้ำฝน

ล้านลูกบาศก์เมตร

27.29

20.62

27.11

10.85

- น�้ำมันดีเซล

ล้านกิกะจูล

0.36

0.34

0.32

0.35

- แหล่งน�้ำผิวดินอื่นๆ

ล้านลูกบาศก์เมตร

8.24

13.16

4.76

4.76

- น�้ำมันเบนซิน

ล้านกิกะจูล

0.02

0.02

0.02

0.02

- น�้ำซื้ออื่นๆ (ที่ไม่ใช่น�้ำดื่ม)

ล้านลูกบาศก์เมตร

22.66

1.56

1.77

2.97

- เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว

ล้านกิกะจูล

0.33

0.28

0.27

0.30

- น�้ำเสียจากภายนอก

ล้านลูกบาศก์เมตร

0.00

0.00

0.00

0.00

- ก๊าซธรรมชาติ

ล้านกิกะจูล

1.51

1.83

1.27

1.40

ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่

ล้านลูกบาศก์เมตร

82.69

34.59

24.16

24.15

พลังงานหมุนเวียน

ล้านกิกะจูล

1.78

2.44

1.98

2.21

24.18

17.18

12.38

13.86

- ไบโอดีเซล

ล้านกิกะจูล

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละของปริมาณ
การใช้น�้ำทั้งหมด

- 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

น�้ำทิ้งทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร

115.35

81.88

94.41

100.87

- ฟืน/ เศษไม้/ ไม้สับ

ล้านกิกะจูล

0.97

1.03

0.99

1.18

- ทะเล

ล้านลูกบาศก์เมตร

34.07

25.75

29.60

27.00

- ขี้เลื่อย

ล้านกิกะจูล

0.07

0.06

0.09

0.13

- แม่น�้ำ

ล้านลูกบาศก์เมตร

6.67

5.76

7.16

8.24

- ถ่านไม้

ล้านกิกะจูล

0.00

0.03

0.01

0.00

- คลอง

ล้านลูกบาศก์เมตร

68.38

45.56

51.32

56.23

- เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ล้านกิกะจูล

0.03

0.03

0.02

0.01

- ล�ำรางสาธารณะ

ล้านลูกบาศก์เมตร

3.59

3.69

4.34

8.40

- ก๊าซชีวภาพ

ล้านกิกะจูล

0.36

0.49

0.61

0.59

- อื่นๆ

ล้านลูกบาศก์เมตร

2.62

1.12

1.99

0.99

- อื่นๆ

ล้านกิกะจูล

0.03

0.56

0.05

0.07

ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

1,203

1,134

1,212

1,285

- ค่า BOD

มิลลิกรัมต่อลิตร

19.81

19.68

16.04

19.83

ล้านกิกะจูล

4.33

4.08

4.36

4.63

- ค่าความเข้มข้นไนโตรเจน

มิลลิกรัมต่อลิตร

41.31

43.12

35.42

26.44

กิกะจูลต่อตัน
การผลิต

1.37

1.39

1.24

1.23

- ปริมาณ BOD

พันตัน

2.28

0.61

0.58

1.18

- ปริมาณค่าไนโตรเจน

พันตัน

4.76

0.58

0.49

0.55

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ล้านตัน

0.44

0.44

0.44

0.51

ปริมาณของเสียทั่วไปที่เกิดขึ้น

ล้านตัน

0.44

0.44

0.44

0.51

ปริมาณของเสียทั่วไปที่น�ำไปก�ำจัด

พันตัน

417.55

399.39

428.23

494.95

- ฝังกลบ

พันตัน

ND

26.66

23.22

28.38

- ท�ำปุ๋ย

พันตัน

ND

282.23

333.22

367.10

- เผาด้วยเตาเผา

พันตัน

ND

3.30

2.62

2.07

- น�ำกลับไปใช้ซ�้ำ

พันตัน

ND

0.24

1.14

2.81

- น�ำกลับไปใช้ใหม่

พันตัน

ND

31.04

13.73

20.49

- ก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ

พันตัน

ND

55.92

54.32

74.09

ปริมาณของเสียทั่วไปที่เก็บไว้ภายในบริษัท

พันตัน

32.23

72.98

83.56

101.75

ค่าการใชัพลังงานต่อหน่วยการผลิต

G4-EN10

น�้ำทิ้ง
G4-EN22

น�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก

คุณภาพน�้ำทิ้ง

ของเสีย

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

ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อตันการผลิต

125.63

118.24

117.01

110.00

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biogenic)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ND

ND

0.18

0.20

น�้ำ
G4-EN8

2557

9.67

-

-

หน่วย

ล้านกิกะจูล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

G4-EN18

ข้อมูล

พลังงานที่ใช้ทั้งหมดภายในองค์กร

ไฟฟ้าที่ซื้อเข้า
G4-EN5

GRI

ปริมาณการดึงน�้ำมาใช้ทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร

341.93

201.36

195.14

174.20

- น�้ำประปา

ล้านลูกบาศก์เมตร

16.74

6.38

6.57

6.49

G4-EN23

รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� ำ ปี 2560
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G4-32
GRI

ข้อมูล

หน่วย

2557

2558

2559

2560

G4-EN23

ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น

พันตัน

0.70

0.67

1.16

1.80

ปริมาณของเสียอันตรายที่ส่งก�ำจัดโดยหน่วยงาน
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�ำกลับไปใช้ซ�้ำ

พันตัน

ND

0.02

0.27

0.28

- น�ำกลับไปใช้ใหม่

พันตัน

ND

0.39

0.64

0.69

ปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ภายในบริษัท

พันตัน

0.25

0.38

0.43

0.84

การแสดงข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI G4
General Standard Disclosures
General Standard Disclosures

หมายเหตุ:
• ND = ไม่มีข้อมูล
• การค�ำนวณเป็นไปตามดัชนีวดั ประสิทธิผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษทั (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�้ำมันดีเซล น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเตา
เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล (อาทิ แกลบ ถ่านไม้ เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เศษไม้
ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม และขี้เลื่อย เป็นต้น) ไบโอดีเซล และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กร (G4-EN5)
• การก�ำหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นแบบการควบคุมด�ำเนินงาน (Operational Control)
• การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO2 CH4 และ N2O โดยการค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
ในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่ก�ำหนดโดย IPCC (Intergovernmental Panal on Climate Change) ขณะที่
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และส�ำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (G4-EN15, G4-EN16 และ G4-EN18)
• ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ครอบคลุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 โดยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1
ครอบคลุมเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิง (Fuel Combustion) แต่ไม่รวมถึงการเผาไหม้ที่หอเผาทิ้ง (Flare) (G4-EN18)
• ปริมาณการน�ำน�ำ้ มาใช้ทงั้ หมดรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ค�ำนวณจากอัตราไหลของปัม๊ และปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา
(G4-EN8)
• ปริมาณน�้ำ Reuse/ Recycle รวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ และการค�ำนวณจากอัตราไหลของปั๊ม (G4-EN10)
• ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) คือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในน�้ำ ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัด
ความสกปรกของน�้ำ (G4-EN22)
• ค่า BOD และ ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ได้มาจากผลการวิเคราะห์น�้ำทิ้งจากแหล่งก�ำเนิดโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ISO/ IEC 17025 (G4-EN22)
• ปริมาณ BOD ค�ำนวณจาก ปริมาณของน�้ำทิ้ง x ความเข้มข้นเฉลี่ยของบีโอดี (G4-EN22)
• ปริมาณ TKN ค�ำนวณจาก ปริมาณของน�้ำทิ้ง x ความเข้มข้นเฉลี่ยของไนโตรเจน (G4-EN22)
• แหล่งรองรับน�้ำทิ้งอื่นๆ หมายถึง การน�ำน�้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร
• ปริมาณน�ำ้ ทิ้งได้มาจากมิเตอร์วด
ั น�ำ้ ทิ้งส�ำหรับหน่วยงานทีม่ กี ารติดตัง้ BOD Online และการประเมินปริมาณน�ำ้ ทิ้งจากประสิทธิภาพเครื่องสูบน�ำ้ ทิ้ง
ในกรณีไม่มีการติดตั้งมิเตอร์
• วิธีการบ�ำบัดน�้ำทิ้ง (G4-EN22)
๐ ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ น�้ำเสียจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้ำใช้ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
๐ ธุรกิจฟาร์ม (Farm) ได้แก่ น�้ำเสียจากฟาร์มสุกรบ�ำบัดโดยระบบบ�ำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Process) ตามด้วยระบบบ่อผึ่งธรรมชาติ
(Oxidation Pond) และน�้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์น�้ำบ�ำบัดโดยระบบบ่อผึ่งธรรมชาติ (Oxidation Pond)
๐ ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ น�้ำเสียจากโรงงานผลิตอาหารบ�ำบัดโดยระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)
• ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ภายในบริษัทเป็นปริมาณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
• ปริมาณของเสียทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ คิดรวมเฉพาะปริมาณของเสียทัว่ ไปและของเสียอันตรายทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละปี โดยปริมาณของเสียทีเ่ ก็บไว้ภายในบริษทั
ในแต่ละปีค�ำนวณได้จากปริมาณของเสียสะสมในปีปัจจุบัน – ปริมาณของเสียสะสมในปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
• ข้อมูลวิธีการก�ำจัดของเสียได้มาจากการยืนยันวิธีการก�ำจัดจากผู้รับก�ำจัดหรือจากเอกสารใบก�ำกับการขนส่งขยะจากผู้รับก�ำจัด (G4-EN23)
• การก�ำจัดของเสียทั่วไปด้วยวิธีอื่นๆ ประกอบด้วย การกักเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเพื่อรอการก�ำจัด 441.84 ตัน น�ำไปเป็นอาหารสัตว์ 73,333.62 ตัน น�ำ
ไปใช้เป็นวัสดุผสม 268.38 ตัน และคงค้างไว้ในหน่วยงาน 51.62 ตัน (G4-EN23)

Page/ Website/ Note

External
Assurance

Page 12-15

-

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.

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

-
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External
Assurance

List externally developed economic, environmental and Page 35
social charters, principles, or other initiatives to which
the organization subscribes or which it endorses.

-

List memberships of associations and national or
international advocacy organizations.

Page 18-19, 26-29

-

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

Page 129-131

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17

G4-18

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.

Explain the process for defining the report content and Page 109
the Aspect Boundaries and how the organization has
implemented the Reporting Principles for Defining
Report Content.

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

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

-

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

-

www.cpfworldwide.com/en/about/
commitment

-

Governance
G4-34

Ethics and Integrity

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

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

G4-27

General Standard Disclosures

123

G4-56

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

Specific Standard Disclosures
Specific Standard Disclosures

Page 129-131

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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Omission/ Note

External
Assurance

Energy

G4-EN32

125

External
Assurance

Specific Standard Disclosures

Page/ Website

Omission/ Note

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.

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

G4-DMA

Disclosure on Management Approach

Page 90-91

-

-

Employment

G4-EN8

Total water withdrawal by source

Page 94, 118-119

-

Page 129-131

G4-DMA

Disclosure on Management Approach

Page 36-37

-

G4-EN10

Percentage and total volume of water
recycled and reused

Page 94, 119

-

-

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.

G4-DMA

Disclosure on Management Approach

Page 100-101

-

-

Occupational Health and Safety

G4-EN13

Habitats protected or restored

Page 102-105

-

-

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
Page 129-131
not applicable since this report
only covers operations in
Thailand. This indicator does not
include absentee rate of
independent contractor.

Water

Biodiversity

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 Page 129-131
includes GHG emission from fuel
combustion sources only, but
excludes biogas combustion from
flaring.

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
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

Page 64-66, 72-75

-

-

Supplier Environmental Assessment
Disclosure on Management Approach

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

G4-DMA

-

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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Omission/ Note

External
Assurance

Supplier Assessment for Labor Practices

Specific Standard Disclosures
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Page/ Website

Omission/ Note

External
Assurance

Anti-corruption

G4-DMA

Disclosure on Management Approach

Page 64-65, 72-75

-

-

G4-DMA

Disclosure on Management Approach

Page 33

-

-

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.

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

-

-

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

-

-

Page 48-49, 58-59

-

-

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

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.

-

-

G4-PR3

Assessment

www.cpfworldwide.
com/en/sustainability/
commitment

Healthy and Affordable Food
G4-DMA

Disclosure on Management Approach

Customer Health and Safety

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 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

-

-

G4-DMA

Disclosure on Management Approach

Page 36-37

-

-

CPF Own
Indicator

Number of innovations and
innovators

Page 42

-

-

Innovation

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.

-
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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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รายงานความยั่ ง ยื น ประจ� า ป 2560

ทุกค�ามีความหมาย... เพื่อ ทุกชีวิตที่ยั่งยืน
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