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ท่ามกลางบริบทแห่งการเปล่ียนแปลงไม่ว่า	
จะเป็นการเพ่ิมข้ึนของประชากร	การเปล่ียนผ่าน	
ของเศรษฐกิจโลกไปยังประเทศตลาดเกิดใหม่	
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อจำากัด
ทางด้านทรัพยากร	การเติบโตของสังคมเมือง	
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร	ตลอดจน
ความก้าวล้ำาของเทคโนโลยี	 ส่งผลให้บริษัท
จำาเป็นต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมอยู่
ตลอดเวลา	 ท้ังการสร้างสรรค์	“นวัตกรรม”		
ท่ีสอดรับกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท้ังด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	การพัฒนา	
“ บุคลากร” 	 ใ ห้ มี วิ สัย ทัศน์ของ ผู้นำ าการ
เปล่ียนแปลง	การนำา	 “เทคโนโลยี”	การผลิต	
ข้ันสูงมาประยุกต์ใช้	 รวมถึงการผนึกกำาลัง	
“พันธมิตร”	ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	เพ่ือให้สามารถ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างย่ังยืน	

ปี	2558	 เป้าหมาย “การเติบโต” ยังคงเผชิญ
กับ “ความท้าทาย”	 อันเน่ืองมาจากความ	
ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก	 การชะลอตัว	
ของเศรษฐกิจไทย	 และการบริหารจัดการ	
ธุรกิจสัตว์น้ำาของบริษัทจากผลกระทบของ
โรคระบาดกุ้งในภูมิภาค	อย่างไรก็ตาม	บริษัทยัง
คงดำาเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ท่ีเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่าง “การเติบโตอย่างย่ังยืน” 
ควบคู่ไปกับ “การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” และ 
“การสร้างพ้ืนฐานท่ีม่ันคง”	 เพ่ือขับเคล่ือน
องค์กรสู่ความย่ังยืน	

สำาหรับการเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทมุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ 
พร้อมกับการขยายการลงทุนในประเทศท่ีมี
ศักยภาพต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การบริโภคในระยะยาว รวมถึงการควบรวมและ
การซ้ือกิจการ	 โดยในปี	2558	บริษัทได้เข้าซ้ือ
กิจการ	C.P.	Cambodia	Co.,	 Ltd.	 ซ่ึงเป็น	
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบ
วงจร	มูลค่า	2,850	ล้านบาท	และเข้าซ้ือกิจการ
ไก่ครบวงจรในประเทศรัสเซีย	มูลค่าราว	23,766	
ล้านบาท	ซ่ึงถือเป็นการผสานจุดแข็งเสริมธุรกิจ
ในปัจจุบันให้ม่ันคงย่ิงข้ึน	 โดยผลประกอบการ

สารถึงผู้ถือหุ้น
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ของบริษัทในปี	 2558	 ยังมีรายไ ด้จากการขายรวมท้ัง ส้ิน		
421,355	บาท	และมีกำาไรสุทธิ	11,059	 ล้านบาท	 โดยมีกำาไรสุทธิ	
เติบโตข้ึนจากปี	2557	ในอัตราร้อยละ	5	 ท้ังน้ี	คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2559	 เพ่ือ	
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2558	ในอัตราหุ้นละ	0.75	บาท	
แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลท่ีได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วหุ้นละ	0.30	บาท		
และเงินปันผลคร้ังท่ีสองท่ีจะจ่ายเพ่ิมอีกในอัตราหุ้นละ	0.45	บาท

และเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ บริษัทได้ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงกับ
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพ	 โดยในปี	2558	บริษัทได้จัดทำา	
“มาตรฐานซีพีเอฟ”	เพ่ือสร้างระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทท้ังในและต่างประเทศให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 	 อีกท้ังยังส่งเสริมให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กร
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดในงาน	
CPF	CEO	Award	ซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปี	โดยในปีน้ีมีนวัตกรรมรวม
ท้ังส้ินกว่า	4,200	ผลงาน

ขณะท่ี	การสร้างพ้ืนฐานท่ีม่ันคง บริษัทมุ่งม่ันพัฒนาบุคลากร
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนอกเหนือจากการจัดต้ัง	
CPF	Training	Center	เพ่ือรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เป็นผู้นำาและมีความเป็นมืออาชีพแล้ว	ในปี	2558	บริษัทยังได้ร่วมกับ
เครือเจริญโภคภัณฑ์		 ริเร่ิมสถาบันผู้นำาเครือเจริญโภคภัณฑ์ข้ึนด้วย	
และด้วยตระหนักว่า	“การบริหารจัดการความย่ังยืนในห่วงโซ่อุปทาน”	
เป็นภารกิจสำาคัญและวาระเร่งด่วนของปี	2558	บริษัทจึงได้ยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	“ปลาป่น”	อย่างย่ังยืน	อาทิ	
การประกาศข้อกำาหนดการซ้ือปลาป่นท่ีมีความเข้มงวดมากย่ิงข้ึน	
การลดการใช้ปลาป่นในสูตรอาหารสัตว์น้ำา	การผลักดันการฟ้ืนคืน
ความอุดมสมบูรณ์สู่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน	 เพ่ือร่วมขจัดปัญหา
การทำาประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	(Illegal,	

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

Unreported,	Unregulated:	IUU	Fishing)	รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์	
นอกจากน้ี	ยังได้ริเร่ิมระบบการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด
เล้ียงสัตว์	และส่งเสริมความย่ังยืนในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวัตถุดิบ
อาหารสัตว์	เคร่ืองปรุง	และบรรจุภัณฑ์	ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหารด้วย

จากการขับเคล่ือนองค์กรด้วยทิศทางกลยุทธ์สู่ความย่ังยืนและ
บนพ้ืนฐานปรัชญา	“สามประโยชน์”	ท่ีมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์เพ่ือประเทศ	
ประชาชน	และบริษัท	 ส่งผลให้ในปี	2558	บริษัทได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสมาชิก	Dow	 Jones	 Sustainability	 Indices	 ดัชนีประเมิน
ความย่ังยืนในการดำาเนินธุรกิจ	ประเภท	DJSI	Emerging	Markets		ประจำา
ปี	2558	โดยเป็น	1	ใน	5	บริษัทจาก	31	บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร	
(FAO	Food	Products)	นอกจากน้ีแล้วบริษัทยังได้รับการยอมรับให้เข้า
ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	(United	Nations		
Global	 Compact:	UNGC)	รวมถึงผลิตภัณฑ์ไก่ของบริษัทได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตย่ังยืนตามมาตรฐาน	
ProSustain	รายแรกของโลกด้วย	

ในนามของคณะกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	ขอขอบพระคุณ
ผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	สำาหรับความเช่ือม่ันและการสนับสนุนท่ีมี
ให้องค์กรเป็นอย่างดีเสมอมา	ในฐานะผู้นำาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารครบวงจรรายแรกของประเทศไทย	บริษัทขอให้คำาม่ันท่ีจะดำาเนิน
ธุรกิจบนหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	พร้อมคำานึงถึงดุลยภาพของ
สังคมและส่ิงแวดล้อม	เพ่ือเป็นองค์กรท่ีมีความย่ังยืนและอยู่เคียงข้างกับ
ประเทศและประชาชนในฐานะ	“ครัวของโลก”	สืบต่อไป

3 ครัวของโลก



ผลิตภณัฑ์กลุม่
โภชนาการเดก็
(Kid’s HealtH  
and nutrition)
บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหาร
สำาหรับเด็กที่มีโภชนาการสูง	
และจำาเป็นต่อการเจรญิเตบิโต	
โดยมีราคาที่สามารถเข้าถึง
ได้อย่างทั่วถึง	 ได้แก่	สินค้า	
ไข่ไก่โอเมก้าพลัส	 เต้าหู้ไข่ไก่
ผสมผัก

ผลิตภัณฑ์ย่ังยืน
นอกจากคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร ซีพีเอฟยังให้ความส�าคัญกับสุขภาพ
โภชนาการท่ีดีและเหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละ
ช่วงวัยและภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล รวมถึงการสร้างความมั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืน เราจึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
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ผลติภณัฑ์กลุม่สุขภาวะ
(adult Well-Being)
หรือการมีสุขภาพดีอย่างสมดุล	
ผ่านผลิตภัณฑ์	CP	Balance	ซึง่เป็น	
กลุ ่มสินค้าท่ีมุ ่งเน ้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงของ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ	3	 โรค	คือ	 โรค	
ความดัน โล หิต สูง 	 ภาว ะ ไขมัน	
ในเส้นเลือดสูง	และโรคเบาหวาน

อาหารสดอนามยั (HigH 
Food saFety standard 
FresH Meats)
บริษัทผลิตและจัดจำาหน ่ายอาหารสด
อนามยัคณุภาพตามมาตรฐานของคูค้่าและ
กฎหมายทีก่ำาหนดของประเทศไทยและหลาย
ประเทศ	ทำาให้มัน่ใจได้ว่าไก่สดอนามยัปลอด
ฮอร์โมน	หมูสดอนามัยปลอดสารเร่งเน้ือ
แดง	และไข่ไก่สดอนามัยปลอดยาปฏิชีวนะ	
อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได	้
(Traceability)

5 ครัวของโลก



แบรนด์ย่ังยืน
สัญลักษณ์แห ่งคุณภาพและอาหาร

ปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการผลิต เพื่อให้
ผู้บริโภคท่ัวทุกมุมโลกมั่นใจในความปลอดภัย
ของอาหาร ส�าหรับทุกค�าของคุณและคน
ที่คุณห่วงใย

9 889
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3 686

7 ครัวของโลก



บริษัทย่ังยืน
ด ้วยความมุ ่ งมั่ น พัฒนาผลิตภัณฑ ์ ท่ีดี  
จนสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกับ 
ผูบ้รโิภคให้กบัแบรนด์ ส่งผลให้บรษิทัมกีารเตบิโต
อย่างยัง่ยนืและสร้างผลก�าไรอย่างต่อเนือ่ง

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2558 8



9 ครัวของโลก



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ครัวของโลก
สร้างสรรค์อาหารคุณภาพ
ให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

อันดับที่		1,454
จาก	2,000	บรษิทัชัน้นำาทัว่โลก	
จากการสำารวจโดย

tHe ForBes 
gloBal 2000

ดำาเนินกิจการและลงทุน
ครอบคลุม

14  ประเทศ

ส่งออกผลิตภัณฑ์
ไปจำาหน่ายมากกว่า

30 ประเทศ	

ใน 5 ทวีปทั่วโลก

หนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์
ชั้นนำาของโลก	

หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็น
ผู้นำาในด้านการผลิตสุกรของโลก		

หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็น
ผู้นำาในด้านธุรกิจกุ้งครบวงจร

1

เก่ียวกับบริษัท

ซีพีเอฟ ได้รับการคัดเลือกเป็น
สมาชิกในกลุ่มดัชนีความย่ังยืนของ
ดาวโจนส์ (Dow Jones 
sustainability inDices หรือ 
DJsi) ประจำาปี 2558 ในกลุ่มดัชนี 
DJsi emerging markets 
หมวดอุตสาหกรรมอาหาร

ความมุ่งม่ันของซีพีเอฟ

“ซีพีเอฟดำาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
แบบครบวงจร	 เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที ่
มีคุณภาพในด้านคุณค่า	รสชาติและความปลอดภัย	
สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้	โดยซพีเีอฟมุง่มัน่ดำาเนนิ	
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมุ่งเน้นการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนและ
สร้างผลตอบแทนให้ผูถ้อืหุน้ได้อย่างเหมาะสม”

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2558 10



ทิศทางกลยุทธ์์
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ

สามประโยชน์สูค่วามยัง่ยนื	
(ต่อประเทศ	ประชาชน	บรษิทั)

ทำาเรว็และมคีณุภาพ

ทำาเรือ่งยากให้เป็นเรือ่งง่าย ยอมรับการเปลีย่นแปลง

สร้างสรรค์สิง่ใหม่

มคุีณธรรม	ความซ่ือสตัย์	
และรู้จกัตอบแทนบญุคุณ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ	
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
-	การบรหิารจดัการในเชงิบรูณาการด้านพลงังาน		
นำา้	ของเสยี	โดยหลกั	4Rs
-	ระบบการจดัการวงจรผลติภณัฑ์

ยกระดับคุณภาพและ	
ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า	
-	ระบบประกนัคณุภาพ
-	ระบบการบรหิารจดัการคณุภาพและความปลอดภยั	
ของอาหารระดบัมาตรฐานสากล
-	สือ่สารข้อมลู	และส่งเสรมิความรูด้้านสขุโภชนาการ

การส่งเสริมคู่ค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
-	นโยบายการจดัหาอย่างยัง่ยนืและแนวปฎบิตัสิำาหรบัคูค้่าธรุกจิ
-	การส่งเสรมิและพฒันาอาชพีเกษตรกรและชมุชนในทกุพืน้ที	่
ทีด่ำาเนนิการ

ดูแลพัฒนาบุคลากรด้วยความเป็นธรรม		
และเคารพสิทธิมนุษยชน
-	นโยบายด้านสทิธมินษุยชน	และการปฎบิตัติามหลกัการ
		สทิธขิัน้พืน้ฐานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
-	พฒันาทกัษะและอาชพี	และความเป็นผูน้ำาตามความสามารถ	
-	เสรมิสร้างวฒันธรรมแห่งความหลากหลาย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
-	ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง
-	นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ

รับผิดชอบต่อ
สังคมและ

สิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากร

สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ขยายธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและ
อาหารครบวงจร

สร้างศักยภาพการ
เติบโตสู่ระดับโลก

เป็นผู้น�าแห่ง
คุณภาพ

และอาหารปลอดภัย
เต

บิโ
ตอ

ยา่
งย

ั่งย
นื  

     
       

                                 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สรา้งพื้นฐานที่มั่นคง

ครัว
ของโลก
ความยั่งยืน

11 ครัวของโลก



CHESTER’S CHESTER’S5 star chicken

CPF

CPF

CP FOOD WORLD

KITCHENCP FRESH MARTCP

OPEN

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ 

การผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์

อาหารสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน

การเพาะพันธุ์สัตว์
และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

1 2

ซีพีเอฟดำาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร	
แบบครบวงจรทัง้สตัว์บกและสตัว์นำา้	ครอบคลมุประเภท
สัตว์หลัก	 ได้แก่	สุกร	 ไก่เนื้อ	 ไก่ไข่	 เป็ด	กุ้ง	และปลา		
ซึง่สามารถจำาแนกประเภทธรุกจิเป็น	4	ประเภท	

กระบวนการผลิตอาหารครบวงจรภายใต้การบริหาร
จดัการของซพีเีอฟ	ผ่านเทคโนโลยใีนการผลติทีท่นัสมยั	
ได้มาตรฐานสากล	เป่ียมคณุภาพ	ปลอดสาร	ปลอดภยั	
ถูกอนามัย	 รักษาสิ่งแวดล้อม	สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลบัได้ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้
ผูบ้รโิภคทกุมมุโลกมัน่ใจในอาหารทกุคำาจากเรา

เก่ียวกับบริษัท

ภาพรวมการดำาเนินธุรกิจ

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2558 12



CHESTER’S CHESTER’S5 star chicken

CPF

CPF

CP FOOD WORLD

KITCHENCP FRESH MARTCP

OPEN

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและ
อาหารพร้อมรับประทาน

การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า
(ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร)

ธุรกิจอาหาร กิจการค้าปลีกและร้านอาหาร

3 4

13 ครัวของโลก



อังกฤษ

-	อาหารแช่เย็นแช่แข็ง	
-	ธรุกจิร้านจำาหน่ายอาหาร		
		ในลกัษณะของซุม้อาหาร

แทนซาเนีย

-	อาหารสัตว์บก
-	ฟาร์มไก่

ตุรกี

-	ธรุกจิไก่ครบวงจร

อินเดีย

-	ธรุกจิไก่ครบวงจร	
-	อาหารสัตว์นำา้

เบลเยี่ยม

-	อาหารพร้อมรับประทาน

ดำ�เนินกิจก�รครอบคลุม 14 ประเทศ 
ส่งออกไปกว่� 30 ประเทศ
ใน 5 ทวีปท่ัวโลก ครอบคลุมประช�กร
กว่� 3 พันล้�นคน

ซีพีเอฟใช้ความเช่ียวชาญด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหาร	 ขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ	 เพ่ือสร้าง
ความม่ันคงทางอาหารบนหลักปรัชญาสามประโยชน์	
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ	ประชาชน	และบริษัท

กิจการต่างประเทศกิจการในประเทศไทย

เก่ียวกับบริษัท

ซีพีเอฟ...ครัวของโลก
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มาเลเซีย

-	สัตว์บก/สัตว์นำา้ครบวงจร

รัสเซีย

-	อาหารสัตว์บก
-	ฟาร์มสุกร	
-	ฟาร์มไก่เนือ้

กัมพูชา

-	สตัว์บกครบวงจร	

จีน

-	อาหารสตัว์บก/สตัว์นำา้
-	ฟาร์มสตัว์นำา้	
-	อาหารพร้อมรบัประทาน

ฟิลิปปินส์

-	อาหารสตัว์บก/สตัว์นำา้	
-	ฟาร์มสตัว์บก/สตัว์นำา้

ลาว

-	สตัว์บกครบวงจร

เวียดนาม

-	สตัว์บก/สตัว์นำา้ครบวงจร

ไต้หวัน

-	สตัว์บกครบวงจร

ไทย

-	สตัว์บก	/	สตัว์นำา้ครบวงจร

15 ครัวของโลก



เก่ียวกับบริษัท

อังกฤษ

กัมพูชา

บจ. ซีพี-เมจิ

ECI Metro Investment

Beijing Chia Tai
Feedmill

Handan Chia Tai
Feed

Henan East 
Chia Tai

Jilin Chia Tai
Enterprise

กิจการ
ประเทศไทย

C.P. Aquaculture
(India)

บมจ. ซีพี ออลล (7)

ซีพ�เอฟ (1)

จำหน�าย
ในประเทศไทย ส�งออก

บร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�

ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�

อาหารสัตว
ผลิตภัณฑจาก
เนื้อสัตว

ผลิตผลจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว อาหาร

อาหาร

HKSE (2)

• CPP (3) 
 (จีนและเวียดนาม)

• CTEI (4) 
 (จีน)

TWSE (5)

• CPE (6)

 (ไตหวัน)

ตุรกี

เง�นลงทุนใน
กิจการที่ควบคุม

ร�วมกัน

เง�นลงทุน
ในบร�ษัทร�วม

กิจการ
ต�างประเทศ

จีน (ฟารมสัตวน้ำ)

บจ. อารเบอร เอเคอรส
ประเทศไทย

บจ. นว 84

บจ. รอส บรีดเดอรส
สยาม

Conti Chia Tai
International

Zhan Jiang Deni
Carburetor

BHJ Kalino Food AB

อินเดีย

มาเลเซีย

ฟลิปปนส

รัสเซีย

ลาว

เบลเยี่ยม

แทนซาเนีย

Charoen Pokphand
Holdings (Malaysia) 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

โครงสร้างธุรกิจ

หมายเหตุ:

(1)	CPF	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
(2)	The	Stock	Exchange	of	Hong	Kong	Limited	(“HKSE”)	ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
(3)	C.P.	Pokphand	Co.,	Ltd.	(“CPP”)		จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง		
ภายใต้ชื่อย่อ	“00043”	(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.cpp.hk)

(4)	Chia	Tai	Enterprises	International	Limited	(“CTEI”)		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง	ภายใต้ชื่อย่อ	“3839”

	 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.ctei.com.hk)
(5)	The	Taiwan	Stock	Exchange	Corporation	(“TWSE”)	ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน
(6)	Charoen	Pokphand	Enterprise	(Taiwan)	Co.,	Ltd.	(“CPE”)		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน	ภายใต้ชื่อย่อ	“1215”		
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.cptwn.com.tw)

(7)	CPALL	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย	และเป็นผู้ถือหุ้น	97.88%		
ใน	MAKRO	ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2558 16



1.8

2556

7,065

2558

11,059

2.62.5

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

กำาไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท)

1.50

1.43

0.96

เงนิปันผล (บาทต่อหุน้)

2557 2557

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธิ
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

1.28

0.99

1.29

255825582558

255725572557

255625562556

2556

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท) 
และอัตรากำาไรสุทธิ (%)

10,562

426,039

34%

59%

58%

6%

6%

8%

60%

35%

34%

421,355

389,251

รายได้จากการขายแบ่งตามกจิการ (ล้านบาท)

กิจการประเทศไทย	
จำาหน่ายในประเทศ

กิจการประเทศไทย
ส่งออก

กิจการต่างประเทศ

2558 2558

2556 2556

2557 2557

เก่ียวกับบริษัท

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

0.75

0.75

0.50

6.4
5.5

2558

6.4
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80%
ของหุ้นสามัญท่ีออกและชำาระแล้วของ	
Severnaya	and	Woyskovitsy

ประเทศรัสเซีย

การเข้าซ้ือกิจการ (acquisitions)

ประเทศกัมพูชา

เข้าซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท cJsc Poultry 
Production severnaya 
และบริษัท cJsc Poultry 
Parent stock Production 
woyskovitsy (severnaya 
and woyskovitsy)

เป็นบริษัททีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศกมัพชูา	
ประกอบธุรกิจสัตว์บกครบวงจร	ทำาให้บริษัท
สามารถขยายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมใน
ประเทศกัมพูชา	ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโต
ของการบรโิภค	และยงัสามารถขยายเข้าสูธ่รุกจิ
อาหารได้มากขึน้

75%
ของหุน้สามญัทีอ่อกและชำาระแล้ว
ของบรษิทั	CPC

เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
c.P. cambodia co., ltd.
(cPc)

ในปี	2558	บรษิทัดำาเนนิกลยทุธ์ในการสร้างเตบิโตในตลาด
ต่างประเทศ	โดยมุ่งเน้นการเติบโตในประเทศที่มีศักยภาพ
การเตบิโตสูง	พร้อมทัง้พฒันาธรุกจิอาหารครบวงจรโดย
การสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าและธรุกจิ	ควบคูไ่ปกบัการ
ขยายเครอืข่ายการกระจายสนิค้าทัง้ในและต่างประเทศ	

การสร้างการเตบิโตของบรษิทัจะคำานงึถงึหลกัความยัง่ยนื
ที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ	 สังคมและส่ิงแวดล้อม	
บริษัทยึดมั่นการทำาธุรกิจบนหลักสามประโยชน์	คือการ
ทำาธุรกิจจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับประเทศที่บริษัท
เข้าลงทุน	สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในประเทศ	และ
สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทไปพร้อมๆ	กัน	 โดยในปี	2558	
ที่ผ่านมานั้น	บริษัทได้มีพัฒนาการที่สำาคัญตามแนวทาง
กลยทุธ์หลกั	ดงันี้

เป ็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศรัสเ ซีย	
เป็นหนึ่งในผู้นำาธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร	ทำาให้
บริษัทสามารถขยายธุรกิจไก่เนื้อเพื่อรองรับ
ความต้องการของผูบ้รโิภคในประเทศรสัเซยี

จุดเด่นในรอบปีของซีพีเอฟ

พัฒนาการท่ีสำาคัญ
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ประเทศอังกฤษ

เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ	
ประกอบธุรกิจร้านอาหารในลักษณะของ
ซุม้อาหารในประเทศองักฤษ

80%
ของหุน้สามัญทีอ่อกและชำาระแล้ว
ของบรษิทั	CP	Chozen

เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
cP chozen limited
(cP chozen)

C HOZ E N  
NOOD L E

19 ครัวของโลก



บรษิทัมแีนวทางกลยทุธ์ทีจ่ะมุง่สูค่วามเป็นเลศิและเป็นผู้นำา
ในด้านธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารระดบัโลก	บรษิทั
จึงให้ความสำาคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในการผลิตผลิตภัณฑ์	กระบวนการผลิต	และกระบวนการ
ทำางาน	บนพืน้ฐานของการดำาเนนิธรุกจิด้วยจรยิธรรมและ
ธรรมาภบิาลทีด่	ีรวมถงึใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อมรอบด้าน

ในปี	2558	ทีผ่่านมา	บรษิทัได้รบัการยอมรบัในด้านความ
เป็นเลิศในการดำาเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
จากองค์กรชัน้นำาทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก	ดงัต่อไปน้ี

รางวลั SET Awards 2015 ประเภท 
Thailand Sustainability Investment

รางวลั Prime Minister Road Safety 
Awards 2015

รางวลั CFO ยอดเยีย่ม

จุดเด่นในรอบปีของซีพีเอฟ

รางวัลแห่งความสำาเร็จ
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รางวลัเทพทองรางวลั Thailand Energy Awards 2015  รางวลั Thailand Corporate Excellence  
Award 2015
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กิจการประเทศไทย

•	 รางวลั	Thailand’s	Top	Corporate	Brand	
Values	2015	ประเภทองค์กรที่มีผลการ
ประเมนิมลูค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอนัดบั	1	ใน
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ประจำาปี	
2558	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่5	โดยจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

•	 รางวัล	CFO	ยอดเยี่ยม	จากงาน	“IAA	
Awards	for	Listed	Companies	2014”	
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน	(IAA)	
ต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	(2013-2014)

•	 รางวัลโล่เกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กร
ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและการ	
สร ้ างสรรค ์สิ่ ง ใหม ่ๆ 	 ( Innovat ion	
Outstanding)	ในงาน	Thailand	Corporate	
Excellence	Awards	2015	โดยสมาคมการ
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	(TMA)	และ	
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

•	 รางวลัประกาศนยีบตัรบัรองมาตรฐาน	
การผลิตยั่งยืน	 ProSustain	 ใน
ผลิตภัณฑ์	“ไก่สด”	และ	“ไก่ปรุงสุก”	
จาก	Det	Norske	Veritas	 (DNV	
GL)	องค์กรรับรองมาตรฐานชั้นนำา
ระดับโลก	ในงานแสดงสินค้าอาหาร	
Anuga	 2015	 ประ เทศเยอรมนี	
นับเป็นผู้ผลิตไก่รายแรกของโลกที่ได้
มาตรฐานนี	้ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี	2556

•	 รางวลัประกาศนยีบตัรด้านการป้องกนั	
การค้ามนุษย์	จากกระทรวงแรงงาน	
ในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นสถานประกอบ
การที่จ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้อง	
ตามกฎหมาย	ให้ความคุ้มครองดูแล
ตามมาตรฐานที่ดี	มีส่วนป้องกันและ
ต่อต้านการค้ามนษุย์

รางวัลประกาศนยีบัตรรบัรองมาตรฐาน
การผลิตย่ังยืน	ProSustain	จาก	
Det	Norske	Veritas	(DNV	GL)

รางวลัเทพทอง	ด้าน	“องค์กรดเีด่น”	ในฐานะ
เป็นองค์กรทีท่ำาคณุประโยชน์ต่อชาตบ้ิานเมอืง

รางวัล	Thailand’s	Top	Corporate	Brand	
Values	2015

รางวลั	CFO	ยอดเยีย่ม	จากงาน	“IAA	Awards	
for	Listed	Companies	2014”	

ด้านความเป็นเลศิขององค์กร

รางวัลโล่เกยีรตคุิณในฐานะทีเ่ป็นองค์กร
ทีม่คีวามโดดเด่นด้านนวตักรรมและการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ	ในงาน	Thailand	
Corporate	Excellence	Awards	2015
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•	 รางวัลเทพทอง	ด้าน	 “องค์กรดีเด่น”	
ในงานพระราชทานรางวัล เทพทอง
ครัง้ท่ี	16	ในฐานะองค์กรทีท่ำาคณุประโยชน์
ต่อชาตบ้ิานเมอืง

•	 รางวัล	 Thailand	 Energy	 Awards	
2015	ประเภท	 “โรงงานควบคุมดีเด่น
ด้านอนุรักษ์พลังงาน”	และ“ผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานดีเด่นระดับประเทศ”	 โดย
กระทรวงพลังงาน	

•	 รางวัล	“Thailand	PES	Award	2015	ใน
ฐานะองค์กรผู้ทำาความดีในการตอบแทน
คณุระบบนเิวศตามหลกัการ	PES	จากการ
ดำาเนนิโครงการปลกู	ปัน	ป้อง	ป่าชายเลน	ใน
พ้ืนท่ีตำาบลบางสน	และ	ตำาบลชุมโค	จงัหวดั
ชมุพร	โดยสำานกังานพฒันาเศรษฐกจิจาก
ฐานชวีภาพ	(องค์การมหาชน)	

•	 รางวัล	Prime	Minister	Road	Safety		
Awards	2015	ในฐานะองค์กรที่ให้ความ
สำาคญักบัความปลอดภัยทางถนน	มุง่เน้น	
การสร ้างจิตสำานึกการขับขี่ปลอดภัย	
ให้กับพนักงานท้ังองค์กร	จัดโดยงาน
สมัมนาระดบัชาต	ิความปลอดภยัทางถนน	
คร้ังท่ี	12

ประเทศเวยีดนาม 

•	 C.P.	 Vietnam	Corporation	 รับรางวัล
ประกาศเกยีรตคิณุ	ในฐานะทีเ่ป็นผูน้ำาในการ
พฒันาธรุกจิภาคปศสุตัว์ให้มคีวามทนัสมยั	
ส่งเสรมิความมัน่คงพร้อมพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน	จัดโดย
กระทรวงเกษตรและพฒันาชนบทเวยีดนาม	

•	 C.P.	 Vietnam	Corporation	 รับรางวัล	
The	 National	 Volunteer	 Awards	
2015		จากองค์กรสหประชาชาต	ิ(United	
Nations	 Volunteer	)	 และ	 สหพันธ ์
เยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์	 (Ho	 Chi	
Minh	 Communist	 Youth	 Union)	 ใน
ฐานะผู้มีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมและส่งเสริมการรณรงค์การ
บรจิาคโลหติอย่างต่อเนือ่ง

•	 สถานประกอบการซีพีเอฟ	30	แห่ง	
ได ้รับรางวัล	 “โครงการส ่งเสริม
ศักยภาพโรงงานมุ ่งสู ่การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมอย่างยัง่ยนื”หรอื	CSR-DIW	
ประจำาปี	2558	ประเภท	CSR-DIW	
Continuous	Award	จัดโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม	 กระทรวง
อตุสาหกรรม

•	 รางวัล	SET	Awards	2015	ประเภท	
Thailand	Sustainability	Investment	
ด้านให้ความสำาคัญกับการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมด้าน
สิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	
โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

•	 รางวัลรายงานความยั่งยืน	ประจำา
ป ี	 2558	 ประเภท	 “รางวัลดีเด ่น”	
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
สำานกัคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพย์	
และตลาดหลักทรัพย ์และสถาบัน
ไทยพฒัน์	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่3

กิจการต่างประเทศ

รางวัล	The	National	Volunteer	Awards	
2015		จากองค์กรสหประชาชาติ	(United	
Nations	Volunteer	)	และ	สหพนัธ์เยาวชน
คอมมวินสิต์โฮจิมนิห์	(Ho	Chi	Minh	
Communist	Youth	Union)

รางวัลประกาศนียบัตร	ESG	100	Company	
จากสถาบนัไทยพฒัน์

•	 รางวั ลปร ะกาศนี ยบัตร 	 ESG 	 100	
Company 	 จ ากสถาบั น ไทยพัฒน 	์	
ในฐานะองค์กรที่มีผลดำาเนินงานโดดเด่น	
ด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	
(ESG)

•	 รางวั ลสถานปร ะกอบกิ จการดี เด ่ น
ด ้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน	และรางวัล
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน
ดเีด่นระดบัประเทศ	ประจำาปี	2558	จำานวน	
54 	 รางวั ล 	 จากงานสัปดาห ์ความ
ปลอดภยัในการทำางานแห่งชาต	ิครัง้ที	่29	
จัดโดยกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน			
กระทรวงแรงงาน	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่15

ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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นวัตกรรมด้าน 
การผลิตอาหาร
เพ่ือเติมชีวิตท่ีดี 

อาหารพร้อมรับประทานเพ่ือ
สุขภาพ “cP balance”

นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพภายใต้แนวคิด	
“Lo	ในส่ิงท่ีไม่	Hi	 ในส่ิงท่ีใช่”	 ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี
มีโคเลสเตอรอลและไขมันอ่ิมตัวต่ำา	แต่อุดมไป
ด้วยคุณค่าทางอาหาร	 มีใยอาหารสูง	 อีกท้ัง
รสชาติท่ีไม่เค็มช่วยให้ห่างไกลจากโรคความดัน
โลหิตสูง	 เพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ	
และต้องการควบคุมปริมาณแคลอร่ีในม้ืออาหาร	
ประกอบด้วย	5	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	
1.	ข้าวกล้องแกงส้ม	ปลาแพนกาเซียส	ดอร์ร่ี		
2.	ข้าวกล้องปลาแพนกาเซียส	ดอร์ร่ี
	 	 ผัดพริกทรงเคร่ือง
3.	สปาเกตต้ีโฮลวีตผัดข้ีเมา
4.	ข้าวกล้องต้มทรงเคร่ือง
5.	ข้าวอบธัญพืชและไก่

ซีพีเอฟมุ ่งมั่นส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรอย่าง	
ต่อเนือ่ง	โดยการส่งเสรมิและกระตุน้ให้เกดิการสร้างสรรค์	
ผลงานนวตักรรมและต่อยอดการพฒันาผลิตภณัฑ์	บรกิาร	
กระบวนการผลิต	ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่	 เพื่อ
ก้าวไปสูเ่ป้าหมายการเป็นครวัของโลก	

จุดเด่นในรอบปีของซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ...ผลงานนวัตกรรม

ซี พี เ อ ฟ มุ่ ง ม่ั น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 	
นวัตกรรมธุรกิจอาหารแปรรูป	
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า	สร้างความเป็นเลิศ
ด้านคุณภาพ	 ประ สิทธิภาพ	
และการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ย่ัง ยืน 	 ซี พี เ อฟส ร้างสรร ค์
เมนูอาหารใหม่ๆ	 ออกสู่ตลาด
อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือตอบสนอง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค	
ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 อาทิ	 ไข่ตุ๋น	
ไข่ลวก	อาหารพร้อมรับประทาน
เพ่ือสุขภาพ	 	 “CP	 Balance”	
อกไก่นุ่ม	และมันหมูอนามัย	เป็นต้น
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4,248

cPF ceo awarDs

ประเภทการสร้างนวัตกรรม 

63  ผลงาน

นโยบายด้านนวัตกรรมของซีพีเอฟ
ได้ถูกนำามาดำาเนินการอย่างเป็นรูป
ธรรม	 โดยถ่ายทอดผ่านการประกวด	
CPF	CEO	AWARDS	เป็นประจำาทุกปี	

โดยในปี	 2558	 มีผลงานท่ีส่งเข้า
ประกวดจำานวนท้ังส้ิน

ประเภทการปรับปรุงงาน 

1,363  
ผลงาน

ประเภทการรักษาสภาพ 

2,822  

ผลงาน

เมจิ ไฮโปรตีน  
นมพาสเจอร์ไรส์โปรตีนสูง 
เจ้าแรกของตลาด 
ในประเทศไทย
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดของวัตถุดิบนม		
สามารถเสริมโปรตีนได้สูงถึง	 25	 กรัม	
อร่อย	ด่ืมง่าย	และสะดวก	มีสารอาหารครบถ้วน	
มีสัดส่วนของโปรตีน	คาร์โบไฮเดรตท่ีเหมาะสม	
สามารถด่ืมก่อนออกกำาลังกาย	 เพ่ือเพ่ิม	
ประสิทธิภาพในการออกกำาลังกาย	เผาผลาญ
ไขมันได้มากข้ึนและด่ืมหลังออกกำาลังกาย	
เพ่ือซ่อมแซม	และเสริมสร้างกล้ามเน้ือ
มี	2	รสชาติ	
1.	รสจืด	สูตรแอลคาร์นิทีน
2.	รสช็อกโกแลต	สูตรเวย์โปรตีน	

ไข่ตุ๋นคัพ ไข่ลวก ตราซีพี 

มันหมูอนามัยตราซีพี

ไข่เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์สูง	 เป็นแหล่ง
ของโปรตีน	 มีสารอาหารครบถ้วน	 รับ
ประทานง่าย	ราคาถูก	เหมาะกับผู้บริโภค
ทุกวัย	ซีพีเอฟได้สร้างสรรค์เมนูไข่พร้อม
รับประทานท่ีหลากหลายข้ึนเพ่ือเพ่ิม
ความสะดวก	และตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ	 และ
ทำาอาหารทานเองน้อยลง 

นวัตกรรมใหม่	ท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
สุขภาพของคุณแม่บ้านสมัยใหม่	
ให้คุณแม่บ้านปรุงอาหารสุขภาพดี	
อย่างสะดวกมากข้ึน	มันหมูอนามัย	
เป็นน้ำามันทางเลือกใหม่เพ่ือสุขภาพ	
ผลิตจากธรรมชาติ	100%	ปลอดสาร	
เร่งเน้ือแดง	และไม่ผ่านกระบวนการ
ทางเคมี	 และด้วยนวัตกรรมการ	
อัดเส้นใหม่	 ทำาให้มันหมูอนามัย		
ตราซีพี	สะดวก	เจียวง่าย	ละลายเร็ว	
และแบ่งใช้ได้ตามปริมาณท่ีต้องการ	
เ พ่ิมความหอมอร่อยให้ทุกเมนู		
ท้ังผัดและทอด

อกไก่นุ่ม
ผลิตจากอกไก่เต็มช้ิน	นวดด้วยระบบ
สุญญากาศ	 ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีเฉพาะ
จากซีพี	 ให้เน้ือไก่นุ่มเป็นพิเศษ	 ชุ่มฉ่ำา	
พร้อมปรุงรสให้อร่อยกลมกล่อมเข้า
เน้ือ	 เหมาะสำาหรับคนรักสุขภาพ	เพราะมี
โปรตีนสูง	ไขมันต่ำา	และให้พลังงานเพียง	
80	kcal

ผลงาน

25 ครัวของโลก



1. โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟท่ีย่ังยืน  
    (cPF’s ProDuct sustainability)

ด้วยความมุง่มัน่สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ทีย่ัง่ยนืสูผู่บ้รโิภคทัว่โลก			ซพีเีอฟได้รเิริม่โครงการผลติภณัฑ์
ซีพีเอฟท่ียั่งยืนมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2554		 	ด้วยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 โดยคำานึงถึง
ความปลอดภัยของผูบ้รโิภคเป็นลำาดบัแรก	การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	(Resource	
Efficiency)	ตัง้แต่การใช้วัตถดุบิผลติอาหารสตัว์	การเลีย้งสตัว์	การผลติอาหาร	ไปจนถงึการขนส่ง	
ช่องทางการจัดจำาหน่าย	และส่งมอบผลติภณัฑ์สูม่อืผู้บรโิภค	เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ทีม่คีวามยัง่ยนื
ตลอดวัฎจักรชวิีตของผลติภณัฑ์	(Product	Life	Cycle)	ตามมาตรฐานสากล	ด้วยความมุง่หวงัที่
จะสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีย่ังยนืให้แก่	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และเศรษฐกิจ	

การที่บริษัทเป็นผู้ผลิตไก่รายแรกของโลก	และ
ผูผ้ลติอาหารรายแรกของภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว	สะท้อน
ให้เห็นถึงศักยภาพในการออกแบบ	พัฒนา		
และการควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตามแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน	 โดยมี
มุมมอง	4	มิติ	ทั้งคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร		 เศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	และสงัคม	โดย
ใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์	
(Product 	 L i fe 	 Cyc le 	 Assessment)	
ตามมาตรฐาน	ISO	14040	ISO	14044	และ	ISO	
14045	เพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายการเป็นผูน้ำาการผลติ
อย่างยั่งยืนที่เป็นส่วนสำาคัญของการทำาธุรกิจ
สเีขยีว	(Green	Economy)

ซีพีเอฟได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน
Prosustain

จาก DnV-gl

ซ่ึงเป็นองค์กรช้ันน�าท่ีให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก และเป็น

ผลิตภัณฑ์ไก่ย่ังยืน
ร�ยแรกของโลก

บรษิทัได้จดัทำาโครงการผลติภณัฑ์ซพีเีอฟทีย่ัง่ยนื	เพือ่สร้าง
การรเิริม่ให้เกดิกระบวนการผลติและการพฒันาผลติภณัฑ์ที่
มคีวามยัง่ยนืตลอดวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์	(Product	
Life	Cycle)	 และตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 (Sustainable	
Supply	Chain)	 ในระดับสากล	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
บรรลุพันธกิจการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มี
คณุภาพ	ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค	ตรวจสอบย้อนกลบัได้	และ
มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม

ในปี	พ.ศ.2558	ซีพีเอฟมีจำานวนผลิตภัณฑ์ที่
ย่ังยืนครอบคลุมกว่า	 700	 รายการ	 รวม
ผลติภัณฑ์ไก่สดท่ีจำาหน่ายในประเทศไทย		และไก่
ปรงุสุกท่ีจำาหน่ายในทวีปยโุรป	

ในการจัดทำาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน	บริษัทได้ใช้วิธี
การทางวิทยาศาสตร์ที่ทำาให้ผู ้บริโภครับรู ้
ถึงคณุค่าท่ีอยูใ่นผลิตภณัฑ์		ด้วยการวเิคราะห์
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ	(Eco-Efficiency	
Analysis)	ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ	์
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุน
การผลิตควบคู่ไปกบัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	
และวิธีการดังกล่าวนี้ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานรับรองระดับโลกได้แก่	 The	US	
National	Sanitation	Foundation	 (NSF)	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	และรบัรองผลการวเิคราะห์
โดย	TUV	Rheinland	ประเทศเยอรมน	ีทัง้นี	้การ
ใช้วิธีวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ	
(Eco-Efficiency	Analysis)	ทำาให้บริษัทพบ
ประเดน็สำาคญั	(Hot	Spot)	และได้นำามาใช้พฒันา
ผลติภัณฑ์ให้มคีวามยัง่ยนืมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง

ที่ได้รับการรับรองครอบคลุมมาตรฐานทั้ง 
3 ระดับของมาตรฐาน ProSuStain คือ

ระดับท่ี 1: การบริหารองค์กรย่ังยืน 
(corPorate sustainability 
ManageMent)

ระดับท่ี 2: การบริหาร 
ผลิตภัณฑ์ท่ีย่ังยืน  
(ProDuct sustainability 
ManageMent)

ระดับที่ 3: ด้านผลงาน 
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน  
(ProDuct sustainability 
PerFormance)  

จุดเด่นในรอบปีของซีพีเอฟ

ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟท่ีย่ังยืน
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ผลิตภัณฑ์ไก่ซีพีได้รับรอง	
“ผลิตภัณฑ์ไก่ที่ยั่งยืน”*

รายแรกของโลก
ผลลัพธ์แห่งการทุ่มเท

เพื่อก้าวสู่การเป็นครัวของโลก
*รับรองโดย	DNV-GL	Prosustain

องค์กรรับรองมาตรฐาน
ด้านความย่ังยืนระดับโลก

27 ครัวของโลก



การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นปัญหาเชิงซ้อน	
ที่ไม่เพียงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ	
แวดล้อมทางธรรมชาติ 	 ยังมีผลต่อโลก	 ทั้ง
ในเรือ่งความยากจน	การพฒันาทางเศรษฐกจิ	และ
การเติบโตของประชากรโลก	บริษัทจึงได้จัดทำา
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี	2551	
จนถงึปัจจบุนั	ซึง่เป็นส่วนสำาคญัทีส่่งเสรมิให้บรษิทั
สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ทีม่ผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	
โดยเข้าร่วมโครงการกับองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 เพ่ือแสดง
ความมุง่มัน่ในการพัฒนาให้มกีารลดภาวะโลกร้อน	
โดยในปี	2558	มีผลงานและรางวัลที่โดดเด่น	ได้แก่

XXXg

การข้ึนทะเบียน
ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ผลิตภัณฑ์

146

2. การบริหารจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก
 (greenHouse gas ManageMent)

ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ หรือฉลาก
ลดโลกร้อนสำาหรับผลิตภัณฑ์ ไก่สด และ
ผลิตภัณฑ์เก๊ียวกุ้ง เป็นรายแรกของประเทศไทย  

ซ่ึงกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์ไก่สด
ของบริษัทส�ม�รถลดก�รปล่อย
ก๊�ซเรือนกระจกจนมีค่�ต่ำ�กว่�ค่�เฉล่ีย
ในอุตส�หกรรมเน้ือไก่ของประเทศไทย 
ถึง 50% และกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์
เก๊ียวกุ้งส�ม�รถลดก๊�ซเรือนกระจก 
ลงได้ถึง 23%  

560
นอกจากช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนด้วยการนำามาผลติเป็นไบโอดเีซลเพือ่
ใช้ในการขนส่งสินค้าแล้ว	ยงัช่วยให้สังคมมสุีขภาพด	ีด้วยการตดัวงจรการ
ใช้นำ้ามันพืชเก่าเพื่อการบริโภค	 และเป็นต้นแบบในการพัฒนาการลด
ก๊าซเรอืนกระจกของภาครฐั

เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศ  
(tHailanD Voluntary emission  
reDuction Program: t-Ver )  

จากการผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามันพืชใช้แล้ว	 เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ภายในโรงงานของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่	จังหวัดสระบุรี	 และจังหวัด
นครราชสมีา	โดยปรมิาณคาร์บอนเดรดติทีไ่ด้จากโครงการคดิเป็น

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ซีพีเอฟพัฒนาระบบการสอบย้อนกลับให้มี
ความทันสมัย	รวดเร็ว	สร้างความถูกต้อง	
แม ่นยำา	 โปร ่งใส	 ด ้วยการพัฒนาระบบ
สอบย้อนกลับแบบอิเลคทรอนิค	ที่สามารถ
สอบกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อัตโนมัติ
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานได้	ตั้งแต่การผลิต
อาหารสัตว์	การเล้ียงสัตว์	การผลิตและการ
จัดจำาหน่าย	 โดยเริ่มโครงการนำาร ่องใน
ผลิตภัณฑ์ไก่สดมาตั้งแต่ปี	 2557	 เพื่อใช้	
แทนระบบการสอบย้อนกลับที่ มีอยู ่ เ ดิม		
เพิ่มความมั่นใจในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่
ยัง่ยนืและความปลอดภยัอาหาร

สำาหรบัในปี	2559	บรษิทัมแีผนทีจ่ะเพิม่จำานวน
ผลิตภัณฑ์ยั่งยืนให้มากขึ้น	ทั้งในประเทศ	
และต ่างประเทศ	 รวมทั้งเพิ่มสินค ้าที่ ได ้
ฉลากลดโลกร้อน	และให้ความสำาคัญกับการ
ขาดแคลนนำา้ด้วยวอเตอร์ฟตุพริน้ท์	และขยาย
โครงการสอบย้อนกลบัด้วยระบบอเิลคทรอนคิ
ให้ครอบคลุมในผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ	อย่าง
ต่อเนือ่งให้แล้วเสรจ็ภายในปี	พ.ศ.2560	เพือ่
สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูบ้รโิภคและสงัคม

3. การสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 (cPF’s wHole cHain electronic
  traceaBility)
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ธุรกิจของซีพีเอฟ

ธุรกิจอาหารสัตว์

ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ	มานานกว่า		
37	 ป ี 	 บริษัทมีผู ้ เชี่ยวชาญด้านสูตรสำาเร็จทางโภชนาการที่
มีความเข้าใจในโภชนาการสัตว์	 สามารถพัฒนาอาหารสัตว์ได้
สอดคล้องตรงความต้องการด้านโภชนาการของสัตว์แต่ละประเภท
และวัย	ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของซีพีเอฟมีความหลากหลาย	ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์หลักของสัตว์บก	ได้แก่	อาหารสุกร	อาหารไก่	อาหารเป็ด	
ผลติภณัฑ์หลกัของสตัว์นำา้	ได้แก่	อาหารกุง้	และอาหารปลา

ซีพีเอฟให้ความสำาคัญกับการวิจัย
และพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ 
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม

ตามประเภท	สายพนัธุ	์สภาวะแวดล้อม	และช่วงอาย	ุรวมถงึการ
ให้ความสำาคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ	 โดย
เร่ิมต้นจากการคัดสรร	ตรวจสอบคุณภาพวตัถุดบิก่อนนำาเข้าสู่
กระบวนการผลิต	การควบคุมการผลิตทกุขัน้ตอนด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและมีการทดสอบคุณภาพจากหน่วยงานควบคุม
คณุภาพ	ก่อนจำาหน่ายให้กบัลกูค้า

ตราสินค้าอาหารสัตว์บก
ซพี	ี	ไฮโกร		ฮ๊อกโทนลั		ไฮโปรไวท์	
แอน-ไว-โปร		สตาร์ฟีด		โนโว่	
เซฟฟีด		เอราวัณ		ซ.ีเอฟ.		ไฮแลค	

ตราสินค้าอาหารสัตว์น้ำา
ซีพี	สตาร์ฟีด		ไฮเกร์ด		บลังก้า	
สตาร์เกท		เซฟฟ์โฟ		เซฟฟ์ฟีช
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ซีพีเอฟตระหนักดีว่า
ความสำาเร็จในการเลี้ยง
สัตว์ของลูกค้าจะนำามาสู่
ความยั่งยืนร่วมกัน 
ของธุรกิจอาหารสัตว์

บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการ 
บริการทางเทคนิคการเล้ียงสัตว์ให้ 
กับลูกค้าต้ังแต่การนำาเสนออาหาร 
สัต ว์แ ล ะ พัน ธ์ุสัต ว์ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม 
กับสภาวะแวดล้อม การให้คำาแนะนำา 
ด้านเทคนิคการเล้ียง การบริหาร
จัดการฟาร์มท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี 
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพ 
ท่ีแข็งแรง และมีอัตราแลกเนื้อที่ดี

บริษัทมีหน่วยงานกลางในการจัดซ้ือวัตถุดิบ
ท่ีใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อยู่ในประเทศไทย
ซ่ึงหน่วยงานน้ีเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมข้อมูล และพยากรณ์แนวโน้ม 
ด้านราคาวัตถุดิบ 

โดยในการจดัซือ้จะคำานงึถงึหลกัเกณฑ์ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ตัง้แต่แหล่งทีม่า
และคณุภาพของวตัถดุบิ	ความสอดคล้องด้านนโยบายในการดำาเนินธุรกจิ
ทางด้านมนษุยชน	สงัคมและสิง่แวดล้อม	ซพีเีอฟวจิยัและพฒันาวตัถดุบิที่
สามารถใช้ทดแทนกนัได้โดยคณุภาพเทยีบเท่าเดมิในการผลติอาหารสตัว์	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองและธัญพืชแทนปลาป่น	 เพื่อ
สนบัสนนุแนวทางการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทางทะเลในระยะยาว

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟต้ังอยู่
ครอบคลุมพ้ืนท่ีการเล้ียงสัตว์ในทุกภูมิภาค  

โดยมีการจำาหน่ายตรงให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่	และมีการจำาหน่าย
ผ่านตวัแทนจำาหน่ายอาหารสตัว์ทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ	โดยในแต่ละพืน้ทีน่ัน้	
บริษัทมีทีมเทคนิควิชาการเลี้ยงสัตว์จัดตั้งอยู่เพื่อให้บริการด้านเทคนิค
การเลีย้งสตัว์ให้กบัลกูค้า
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ธุรกิจของซีพีเอฟ

ธุรกิจการเล้ียงสัตว์	

ซีพีเอฟดำาเนินธุรกิจการเพาะพันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์
เพือ่การค้า	โดยมปีระเภทสตัว์หลกั	คอื	สกุร	ไก่	เป็ด	กุง้	และ
ปลา	รวมถึงมีการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน	ได้แก	่
ผลติภณัฑ์อาหารสด	เนือ้หม	ูเนือ้ไก่	เนือ้เป็ด	ไข่สด	กุง้	และ
ปลา	จากฟาร์มทีม่คีณุภาพ	ถกูสขุอนามยั	ไม่ใช้ฮอร์โมนเพือ่
เร่งการเจริญเตบิโต	และไม่ใช้ยาปฏชิวีนะซึง่เป็นสารต้องห้าม	
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคด้วยมาตรฐานการผลติสากล	เพือ่การ
บรโิภคภายในประเทศและส่งออก	

บริษัทให้ความสำาคัญในการ
วิจัยและพัฒนาปรับปรุงสาย
พันธ์ุสัตว์ตามธรรมชาติ 

พนัธุสั์ตว์ของซพีีเอฟจึงมคีณุภาพ	แขง็แรง	และ
เหมาะสมกับสภาวะการเลี้ยงในแต่ละท้องถิ่น	
ตลอดจนการปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์เพื่อเพิ่ม
คณุค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์	เช่น

พฒันาสายพนัธุป์ลาทบัทมิ	ซึง่มรีสชาตดิ	ี
มเีนือ้มาก	ไม่มกีลิน่โคลน	

พัฒนาสายพันธ์ุกุง้ขาว	“แวนนาไมท์”	ทีม่ี
ความแข็งแรงในการต้านทานโรคและ
เตบิโตเรว็	

พฒันาสายพนัธุห์มดูำาคโูรบตูะ	ซึง่เป็นสาย
พันธ์ุท่ีให้เนือ้นุม่และมรีสชาติดเีป็นต้น

บริษัทใช้เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัยในการ
จัดการฟาร์มสัตว์บก บริษัท
นำาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา
ใช้ในการดูแลความเป็นอยู่
ตลอดระยะเวลาการเล้ียง 

ซึ่งสามารถป้องกันการติดต่อหรือแพร่ระบาด
โรคจากสัตว์และพาหะต่างๆ	 จากภายนอก
โรงเรือนทีค่วบคมุอณุหภมูแิละสภาวะแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
สัตว์	 สัตว์จึงมีความเป็นอยู ่ที่สะดวกสบาย	
ไม่หนาแน่น	สตัว์ไม่เครยีด	และเตบิโตได้ดี

ระบบเอือ้อำานวยให้คนเลีย้ง	1	คนสามารถ
ควบคมุดแูลสตัว์ปีกได้มากกว่า	150,000	
ตวั	ต่อโรงเรอืน	

ใช้เทคโนโลยโีรงเรอืนปิดปรบัอากาศด้วย
การระเหยของนำา้	(Evaporative	Cooling	
System)

ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตร�ยแรก
ในประเทศไทยท่ีได้รับก�รรับรอง 
ตั้งแต่ ปี  2556 ให้ ส่งออกเนื้อไก่สดสู่ประเทศสิงคโปร์  
ได้รับรองจากหน่วยงาน agri-Food and Veterinary 
authority of singapore (aVa)
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นวัตกรรมการเล้ียงแบบ
ระบบโรงเรือนปิดแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ณ ฟาร์มเล้ียงกุ้ง
ร้อยเพชร จ.ตราด

ซพีเีอฟใช้เวลาในการวจิยัและพฒันาไม่ตำา่กว่า	10	ปี	
เพื่อให ้ได ้โรงเรือนระบบปิดที่ เหมาะสม	 ฟาร์ม
ร้อยเพชรเลี้ยงกุ ้งด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบ	 เพิ่ม
ศกัยภาพการผลติต่อพืน้ทีใ่ห้ผลผลติได้ตลอดทัง้ปี	
ใช้ระบบนำ้าหมุนเวียน	 เพื่อประหยัดนำ้า	 สามารถ
ป้องกันโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นำาไปสู่
การเลีย้งอย่างยัง่ยนืทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	

ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตร�ยแรกนอก
สหภ�พยุโรปท่ีได้รับก�รรับรอง 
มาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีก 
สำ า ห รั บ ก า ร ผ ลิ ต อ า ห า ร แ ป ร รู ป ต า ม
มาตรฐาน reD tractor assurance 
(rta) จากประเทศอังกฤษ

ระบบการเล้ียงสัตว์น้ำาของ
บริษัทใช้ระบบท่ีสร้างสมดุล 
ในบ่อเลี้ยงด้วยจุลินทรีย์ที่ 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ปราศจากการใช้สารเคมใีนการเลีย้ง	และใช้ระบบการ
หมนุเวยีนนำา้เข้าสูร่ะบบบำาบดัแล้วเวยีนกลบัมาใช้ใหม่
แทนการเปลีย่นถ่ายนำา้จากภายนอกพืน้ทีเ่ลีย้ง	เพือ่
ลดโอกาสการปนเปื ้อนและไม่ก่อผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม

หลกัเทคโนโลยชีวีภาพ	(Probiotic	Farming)	

ระบบการบำาบดันำา้เสยีในบ่อเลีย้ง

ซีพีเอฟ ได้วางระบบการเล้ียง
สัตว์และระบบการจัดการ
ฟาร์มโดยอ้างอิงมาตรฐาน
สากล 

ผนวกกับแนวทางในการป้องกันโรคที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม	ความเป็นอยู่ที่สบาย	 ถูกสุขลักษณะ	
สุขภาพที่แข็งแรง	ส่งผลให้สินค้าของซีพีเอฟมี
คณุภาพและปลอดภยัจากสารตกค้างทีเ่ป็นอนัตราย	

มาตรฐานด้านการคุ ้มครองสวัสดิภาพ	
ของสตัว์	(Animal	Welfare	Standard)

ระบบการจดัการฟาร์มทางชวีภาพ	
(Best	Practice	on	Biosecurity)
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วัตถุดิบท่ีบริษัทนำามาใช้ใน
การผลิตอาหารเพ่ือการ
บริโภคผ่านการทดสอบ
ทางเคมีและทางจุลชีววิทยา 
ณ ห้องปฎิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์

ที่มีนักวิเคราะห์ชำานาญการและเคร่ืองมือที่
ทันสมัย	การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการ
รับรองความปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภทสอดคล้องกับกฎหมาย
อาหารของประเทศไทย	และกฎหมายของประเทศ
คู่ค้านานาชาตทิีเ่ป็นสากล	ผลติภณัฑ์อาหารของ
ซีพีเอฟจึงมีคุณภาพ	สด	สะอาด	ปลอดสาร	
ถูกอนามัย	คงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการ
ที่สำาคัญ	 ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมมั่นใจได้ด้วย
มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลบัในทกุขัน้ตอน

การดำาเนนิธรุกจิแบบครบวงจรในสัตว์ทกุประเภท	ครอบคลมุ
ธรุกจิอาหารสตัว์	ธรุกจิการเลีย้งสตัว์	และธรุกจิอาหาร	บรษัิท
จึงมศัีกยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวตัถดุบิ
ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ

ธุรกิจของซีพีเอฟ

ธุรกิจอาหาร
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ซีพีเอฟให้ความสำาคัญอย่าง
ย่ิงในเร่ืองของ “คุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร” 

ระบบบริหารคุณภาพ (iso 9001) 

มาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี
ในการผลิตอาหาร (gmP) 

มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุมเพื่อความปลอดภัยในการผลิตอาหาร (HaccP)

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเพื่อ
การผลิตอาหารปลอดภัย (iFs) 

best aquaculture Practices (baP)

ผลติภัณฑ์อาหารของซพีเีอฟผ่านกระบวนการ
ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย		
มปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล	ซพีเีอฟนำา
ระบบการบรหิารระดบัสากลและระบบมาตรฐาน
ทีต่รงตามความต้องการของลกูค้าเฉพาะกลุม่	
มาประยุกต์ใช้	 ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านชุมชน		
สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัยของอาหารและ	
การตรวจสอบ

วันน้ี ผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายประเภทของ
ซีพีเอฟจึงกลายเป็นเมนูโปรดของคนท่ัวโลก และ
สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างทัดเทียม

35 ครัวของโลก



อาหารสดและ
อาหารสดพร้อมปรุง

ไก่สด / ไก่สดปรุงรส

หมูสด / หมูสดปรุงรส

เนื้อปลาสด / เนื้อปลาสดปรุงรส เป็ดสด

อาหารคุณภาพ  
เพื่อสุขภาพ
สด สะอาด สะดวก 
ปลอดภัย มั่นใจด้วย
ผลิตภัณฑ์อาหาร ตราซีพี
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ไข่ไก่สด

มันหมูอนามัย
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ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก

อาหารพร้อมรับประทาน

ผลิตภัณฑ์ CP Balance 
ให้พลังงานเพียง

150 

กิโลแคลอรี่

กลุ่มสินค้าเทศกาล

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2558 38



ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

อาหารว่างประเภทไก่

อาหารว่างประเภทเกี๊ยว

เบเกอรี่
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ผลิตภัณฑ์แปรรูป

ผลิตภัณฑ์แปรรูป ตราบุชเชอร์

ไข่แปรรูป
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ผลิตภัณฑ์ตลาดต่างประเทศ
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ธุรกิจห้าดาว

ด้วยประสบการณ์กว่า	30	ปี	ทำาให้ธรุกจิห้าดาวมคีวาม
ชำานาญในการสร้างอาชพี	และเป็นทีป่รกึษาให้กบัผูส้นใจ
ลงทนุทำาธรุกจิห้าดาว	บรษิทัไม่หยดุนิง่ทีจ่ะคดิค้นพฒันา
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ	และให้บรกิารสมำา่เสมอรวมถงึการผลติ
สือ่ส่งเสรมิการขาย

ปัจจุบนัธุรกจิห้าดาวมจีดุขายทัง้หมด	6	ประเภท	ได้แก่	
จดุขายไก่ย่าง	จุดขายไก่ทอด	จดุขายข้าวมนัไก่	จดุขาย
บะหมี่ห้าดาว	จุดขายเรดดี้มีล	และจุดขายไส้กรอก	และ
ได้ขยายไปยงัประเทศต่างๆ	เช่น	เวยีดนาม	อนิเดยี	ลาว	
และกมัพชูา	ธรุกจิห้าดาวเป็นการบริหารจดัการในรูปแบบ
แฟรนไชส์โดยบริษัทจะควบคุมดูแลต้ังแต่การแปรรูป
จนถึงจุดจำาหน่ายในทุกขั้นตอน	ผลิตภัณฑ์จะผ่านการ
ตรวจสอบด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัว่าคงคณุภาพ	อกีทัง้
เป็นการส่งเสริมมาตรฐานของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าถงึอาหารทีส่ะอาด	ปลอดภยั	ถกูสขุอนามยัได้ในราคา
ย่อมเยาว์		

เพือ่เพิม่ความสะดวกในการเข้าถงึผลติภณัฑ์	บรษิทั
มีช่องทางในการกระจายสินค้าผ่านร้านค้าปลีก
และร้านอาหารที่บริษัทเป็นผู้ดำาเนินการ	 โดยจุด
จำาหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษิทัสามารถแบ่งออกเป็น	
5	ประเภท	ดงันี้

ธุรกิจของซีพีเอฟ

กิจการค้าปลีกและร้านอาหาร

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2558 42ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 2558



ร้านอาหารเชสเตอร์

กำาเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
อาหารทีม่คีณุภาพแก่ผูบ้รโิภค	เชสเตอร์เป็นธรุกจิ
ร้านอาหารจานด่วนระดบัสากลของประเทศไทย	
เชสเตอร์เป็นที่รู้จักชื่นชอบด้วยเอกลักษณ์ของ
เมนูไก่ย่าง	และความหลากหลายของรายการ
อาหารทีม่คีณุค่าโภชนาการทีค่รบถ้วน

5,010
จุดขายในประเทศไทย

ซุ้มไก่ย่างห้าดาว

ซุ้มไก่ทอดห้าดาว

ซุ้มข้าวมันไก่ห้าดาว

ซุ้มบะหมี่ห้าดาว

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558
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ร้านอาหารซีพี คิทเช่น

เป็นร้านอาหารบริการด่วน	ภายใต้แนวคิดอาหารสดใหม่	
อิม่อร่อย	ราคายุตธิรรม	

ศูนย์อาหารซีพี ฟู้ดเวิลด์ 

เป็นศนูย์อาหารทีม่คีวามหลากหลายของร้านอาหารทัง้ทีเ่ป็นร้านอาหาร
ของกลุม่บรษิทัเอง	และร้านอาหารจากภายนอก	

ซพี	ีฟูด้เวลิด์	 ก้าวขึน้สูก่ารเป็นธรุกจิชัน้นำาระดบัแนวหน้าของกลุม่ธรุกจิ
ศนูย์อาหาร	โดยเป็นศนูย์รวมของร้านอาหารคณุภาพ	ทีเ่น้นเรือ่งรสชาติ
และการบรกิารอย่างมอือาชพี	ใส่ใจในความต้องการของผูบ้รโิภค	เข้าถงึ
กลุม่ลกูค้าทกุเพศทกุวยั	นอกจากจดุเด่นในด้านอาหารแล้ว	ศนูย์อาหาร	
ซีพี	ฟู้ดเวิลด์	 ยังเป็นศูนย์อาหารที่ได้มาตรฐานในด้านความสะอาดของ
อุปกรณ์	 รวมทั้งสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ	 เป็นการรวบรวม
คุณภาพทุกๆด้าน	 ภายใต้บรรยากาศที่ทันสมัย	 เพื่อให้เป็นหนึ่งใน
ศนูย์อาหารของคนรุน่ใหม่	

นอกจากนี้	 ซีพี	ฟู้ดเวิลด์	 ยังได้มีการขยายธุรกิจในช่องทางการบริการ
อาหารจดัเลีย้งเตม็รปูแบบ	โดยแบ่งเป็น	2	ช่องทางดงันี้

•	 	 บริการอาหารจัดเล้ียง	 ให้บริการทางด้านอาหารทั้ง	Meal	Box	 และ	
Snack	Box	รวมถงึการจดัเลีย้งแบบครบวงจร

•	 บริการอาหารสำาหรับผู้ป่วย	ซีพี	ฟู้ดเวิลด์มีแผนกโภชนาการ	ภายใต้
การกำากบัดแูลของเชฟมอือาชพี	 เข้ามาดแูลในทกุเมนอูาหาร	 เพือ่ให้ได้
อาหารที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	 รสชาติอร่อย	การทำางานทุกขั้นตอน
เป็นไปตามมาตราฐานสากลระดบัโลก	อย่าง	JCI	และ	HACCP	เพือ่มุง่สู่
การเป็นทมีงานบรกิารมอือาชพีในโรงพยาบาล

ร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท

เป็นร้านค้าปลกีทีจ่ำาหน่ายผลติภัณฑ์	อาหารสด	อาหารปรุงสกุ
พร้อมรับประทาน	อาหารแห้ง	และเครื่องดื่มภายใต้มาตรฐาน
สนิค้าของแบรนด์ซพีี	และแบรนด์ซพี	ีเฟรชมาร์ท	บรษิทัมุง่มัน่	
ในการเป็นศูนย์รวมสินค้าอาหารทีส่ด	สะอาด	ปลอดภยั	มคีณุภาพ	
เสมือนเป็นตู้เย็นของชุมชนใกล้บ้านคุณเพื่อเพิ่มความสะดวก		
และประหยดัเวลาในการเลอืกซือ้อาหาร

ตูเ้ยน็ชมุชน		เป็นการสนับสนนุให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าถงึแหล่ง
อาหาร	ทีส่ด	สะอาด	และปลอดภยัและมคีณุภาพได้ตลอดเวลา	
อีกท้ังมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ผูป้ระกอบธุรกจิเพ่ือคุณภาพชีวติทีด่	ีตามแนวทาง	เพิม่รายได้	
ลงทุนตำา่	กำาไรดี	ด้วยตู้เยน็ชุมชน
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สำนักกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สำนักบริหารงาน
กีดกันการทุ่มตลาด

คณะกรรมการ
บร�ษัท

กรรมการผู�จัดการใหญ�
และประธานคณะผู�บร�หาร

(CEO)

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)

สายธุรกิจเป�ดเนื้อ

สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบงาน

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)

สายธุรกิจสัตว�น้ำ

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)

สายธุรกิจไก�เนื้อ

สายงานบร�หารทั่วไป

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)

สายธุรกิจห�าดาวและ
ร�านอาหาร

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)

สายธุรกิจอาหารสัตว�
(สัตว�บก)

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายการเง�น

(CFO)

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)

สายธุรกิจ
อาหารสำเร็จรูป

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)

สายธุรกิจไก�ไข�

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงานการค�า
ในประเทศ

สายงานการค�า
ต�างประเทศ

ประธานผู�บร�หาร
ฝ�ายปฏิบัติการ (COO)

สายธุรกิจสุกร

สายงานจัดซื้อ

เขตยุโรป

เขตเอเชีย

ณ	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2559

โครงสร้างการจัดการ
การบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน
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คณะกรรมการของซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย		
ทัง้ในด้านทกัษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั
มภีาวะผูน้ำา	วสิยัทศัน์	และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สงูสุดของ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม

คณะกรรมการบริษัท

1.	 นายธนนิท์		เจยีรวนนท์	
	 ประธานกรรมการ

2.	 นายประเสรฐิ		พุง่กมุาร
	 รองประธานกรรมการ

3.	 นายมนิ		เธยีรวร
	 รองประธานกรรมการ

4.	 นายชงิชยั		โลหะวฒันะกลุ
	 รองประธานกรรมการ	

5.	 นายอาสา		สารสิน
	 รองประธานกรรมการ (1)

6.	 นายอดเิรก		ศรปีระทกัษ์
	 รองประธานกรรมการ	

7.	 ศ.กติตคิณุ	สภุาพรรณ	รตันาภรณ์
	 กรรมการ (1)

8.	 ดร.ชยัวฒัน์		วบิลูย์สวสัดิ์
	 กรรมการ	(1)

9.	 ศ.ดร.พงษ์ศกัดิ	์องักสิทธิ์
	 กรรมการ (1)

10.	นายรงัสรรค์		ศรวีรศาสตร์
	 กรรมการ	(1)

11.	นายพงษ์เทพ		เจยีรวนนท์
	 กรรมการ

12.	ดร.วีรวัฒน์		กาญจนดลุ
	 กรรมการ

13.	นายพงษ์	วิเศษไพฑรูย์
	 กรรมการ

14.	นายสนุทร	อรณุานนท์ชยั
	 กรรมการ

15.	นางอรณุ	ีวัชรานานันท์
	 กรรมการ

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

ณ	วันท่ี	1	กุมภาพันธ์	2559	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน	15	คน	ดังน้ี

การจัดการ

(1)	กรรมการอิสระ

การบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน
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คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

1 2 3 4 5

6 7 8 109

11 12 13 14 15

1.	 นายอดิเรก		ศรปีระทกัษ์
	 กรรมการผูจั้ดการใหญ่		
	 และประธานคณะผู้บรหิาร	

2.	 นายพงษ์		วิเศษไพฑรูย์
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ		
	 สายธุรกิจสัตว์น้ำา

3.	 นายธรีศกัด์ิ		อรุุนานนท์
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ		
	 สายธุรกิจอาหารสัตว์	(สัตว์บก)

4.	 นายวีรชยั		รตันบานชืน่
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
	 สายธุรกิจไก่เน้ือ

5.	 นายพิสฐิ		โอมพรนุวฒัน์
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
	 สายธุรกิจเป็ดเน้ือ

6.	 นายสมภพ	มงคลพิทักษ์สุข	
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	
	 สายธุรกิจไก่ไข่

7.	 นายสมควร		ชวูรรธนะปกรณ์	
	 ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร	
	 สายธรุกจิสกุร

8.	 นายสุขวฒัน์	ด่านเสรมิสุข
	 ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร	
	 สายธรุกจิอาหารสำาเรจ็รปู	
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร	
	 สายงานการค้าในประเทศ	และสายงาน	
	 วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร

9.	 นายสถติ	สังขนฤบด	ี
	 ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร	
	 สายธรุกจิห้าดาวและธรุกจิร้านอาหาร

10.	นาย	ไพศาล		จริะกจิเจรญิ
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

11.	นายวทิติ		ภูธนทรพัย์
	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร		
	 สายธุรกิจอาหารสัตว์น้ำา

12.	น.สพ.สุจนิต์		ธรรมศาสตร์
	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร		
	 สายงานเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาและ	
	 สายงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุสัตว์	
	 และเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์น้ำา

13.	นายเรวตั	ิ	หทยัสัตยพงศ์
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร	
	 สายธรุกจิผลติและขายอาหารสตัว์บก	
		 (ภาคอสีาน-กลาง-ตะวนัออก		
	 และอาหารโค)

14.	นายวโิรจน์		คมัภีระ	
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร	
	 สายธรุกจิผลิตและขายอาหารสตัว์บก		
	 (ภาคใต้-ตะวนัตก-เหนอื)

15.	นายประจติต์		อดุหนนุ	
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร		
	 สายงานวจิยัและพฒันาพนัธุส์ตัว์
	 และเทคโนโลยกีารเลีย้งสตัว์ปีก
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16.	นายประสทิธิ	์บญุดวงประเสริฐ
	 รองกรรมการผูจั้ดการบรหิาร	
	 สายธุรกจิครบวงจรส่งออกมนีบรุ	ี
	 ครบวงจรไก่	ตะวันออกและกทม.	
	 และสายงานการค้าต่างประเทศ

17.	นายสริพิงศ์		อรณุรัตนา
	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	
	 สายธุรกิจครบวงจรส่งออกโคราช	
	 และครบวงจรไก่	อีสาน

18.	นายทรงศกัด์ิ		ฟูตระกลู
	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	
	 สายธุรกิจสุกร	(ภาคเหนือ-กลาง-ใต้)

19.	นายประพจน์	โชคพชิติชยั
	 รองกรรมการผูจั้ดการบรหิาร	
	 สายธุรกจิสุกร	(กทม.	และปรมิณฑล)

20.	นายณฤกษ์	มางเขียว	
	 รองกรรมการผูจั้ดการบรหิาร	
	 สายธุรกจิอาหารสำาเรจ็รปูสตัว์บก	

21.	นายวบูิลย์	สุภัครพงษ์กลุ
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร	สายธรุกจิ	
	 ขายอาหารสำาเรจ็รปูสตัว์นำา้ในประเทศ

22.	นายสมชาย	เตรยีมชยัพศิทุธิ์
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร		
	 สายธรุกจิขายอาหารสำาเรจ็รปูสตัว์นำา้	
	 ต่างประเทศ

23.	ดร.สมหมาย	เตชะศรินิกุลู
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร		
	 สายงานประกนัคณุภาพ
	 อาหารกลาง

24.	นายวรวทิย์	เจนธนากลุ
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร		
	 สายงานบรหิารทัว่ไป

25.	นายประเดมิ	โชตศิภุราช
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร		
	 สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
	 และระบบงาน

26.	นายวทิวสั	ตนัตเิวสส
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร		
	 สายงานการตลาด	

27.	นายอนรุตัน์	สุธรรมนรินัด์	
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร	
	 สายงานวศิวกรรมผลติภณัฑ์อาหาร

28.	นายสุเมธ	วงศ์บณุย์ยง
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิาร		
	 สายงานทรพัยากรบคุคล

29.	นางสาวพชัรา	ชาตบิญัชาชยั	
	 กรรมการบรหิาร	
	 และเลขานกุารบรษิทั
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คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
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ผู้บริหารกิจการต่างประเทศ

1 2 3

4 5 6

7 8

10 11

15

1.		 Mr.Bai	Shanlin	
	 จีน

2.		 นายสุขสันต์	เจียมใจสว่างฤกษ์
	 เวียดนาม

3.		 นายวิชิต	คงเขียว	
	 อินเดีย

4.	 นายชัยพร	มณฑา
			 อินเดีย

5.		 นายปรีดา	จุลวงษ์	
	 อินเดีย

6.		 นายทง		โชติรัต		
	 ไต้หวัน

7.		 นายสุพัฒน์	ศรีธนาธร	
		 ตุรกี

8.		 นายสกล	ชีวะโกเศรษฐ
					 กัมพูชา/ลาว/ฟิลิปปินส์

9.		 นายสมภพ	มงคลพิทักษ์สุข	
	 มาเลเซีย

10.	Mr.	Yip	Kam	Toh	
	 มาเลเซีย

11.	Mr.Mark	Cheadle	
	 อังกฤษ

12.	นายสุนทร	ตันทนะเทวินทร์
	 ฟิลิปปินส์

13.	นายณัฐกฤช		ศิวะศรี
	 รัสเซีย

14.	Mr.	Michael	Tops
	 เบลเยี่ยม

15.	นายเอนก	บุญหนุน	
	 แทนซาเนีย

9

12 13
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การบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน

การพัฒนาและดูแลบุคลากร

บคุลากรคอืรากฐานและหวัใจสำาคญัของการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความยั่งยืน	บริษัทจึงให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาและธำารงรักษา	 “คนเก่ง	 คนดี”	
ยึดมั่นปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัท	“CPF	Way”	
การสร้างความผกูพนัระหว่างพนกังานกบัองค์กร	
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยและ
ความสุขในการทำางาน	บนพื้นฐานการยอมรับ
ความแตกต่างและความหลากหลายของบุคลากร
อย่างเป็นธรรม

จำ�นวนบุคล�กร
110,594
คน

จำานวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟ
ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2558

บริษัทต้องการเป็นองค์กรแห่งทางเลือกของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารโดยบริษัท
มุ่งเน้นการสรรหา	และรักษาคนเก่ง	คนดี	 เพื่อสร้างผู้นำาระดับโลก	และพัฒนาทีมงานที่มี
ความหลากหลาย	ตระหนักถึงคุณค่าของคน	ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ	
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้บคุลากรท้องถิน่ในแต่ละประเทศทีบ่รษิทัดำาเนนิธรุกจิอยูใ่ห้มีโอกาส
ในการพัฒนาเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำาองค์กรต่อไป

บริษัทดำาเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก	 (Proactive	Recruitment)	
อย่างต่อเนื่อง	โดยการสานสัมพันธ์กับเครือข่ายด้านแรงงาน	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยต่างๆ	ทั่วประเทศ	และเพิ่มช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (Social	Network)	
นอกจากนี้บริษัทยังได้นำาระบบ	 “Recruitment	Applicant	Tracking	System	 (ATS)”	
มาใช้เพื่อจัดระบบข้อมูลผู้สมัครและช่วยให้การสรรหาทำาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทีมงานให้แข็งแกร่งด้วยบุคลากรที่หลากหลาย	ส่งเสริมให้
พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ	ตลอดจนบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความรับผิดชอบ	และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานเพื่อพัฒนา
ซีพีเอฟให้เป็น	“องค์กรแห่งทางเลือก”	(Employer	of	Choice)	

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อนเกษียณ		
ในปีนี้บริษัทได้พัฒนาหลักสูตร	Retire	Smart,	Retire	Happy	ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขยายโอกาส
การเรียนรู้	และเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ	 โดยจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมประจำา
ซึ่งพนักงานสามารถเข้าร่วมได้ตามเวลาที่เหมาะสม

1. มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งทางเลือกของคนเก่งคนดี”

2. ก้าวเป็น “องค์กรแห่งผู้นำาและมืออาชีพ”

บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาพนักงาน
ทุกระดับให้มีภาวะผู ้นำา	 สอดคล้อง
กั บความรั บผิ ดชอบแล ะบทบาท
การทำางานสำาหรับพนักงานในทุก
ร ะดับของทุกหน ่วย ธุรกิจ 	 จึ ง ได ้
พัฒนาหลักสูตรต่างๆ	หลายรูปแบบ	
อยู่ตลอดเวลา	อาทิ

•		บรษิทัได้ร่วมกบับรษิทัทีป่รกึษาด้านการพฒันาบคุลากรระดบัโลก	PacRim	พฒันาหลักสูตร
ที่ใช้เครื่องมือจาก	Franklin	Covey		หรือหลักสูตร	7	Habits	of	Highly	Effective	People	
เพื่อพัฒนาให้บุคลากรให้มีความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

•	หลักสูตร	 “Leadership	Greatness”	 เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารได้เรียนรู ้หลักการ	
ของการเป็นผู ้นำาที่ เป ็นเลิศในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจโลก	
พัฒนากรอบความคิด	แนวทางปฎิบัติ	และเครื่องมือที่มีหลักการเป็นสากล	

•	บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเรียนหลักสูตรพื้นฐานสำาหรับพนักงานที่เริ่มงานใหม่	จำานวน	
3	หลกัสตูร	ประกอบด้วย	หลกัสตูร	“ค่านยิมองค์กร	:	CPF	Way”		หลกัสตูร	“จรยิธรรมสำาหรบั
พนักงาน:	Code	of	Conduct	(CoC)”	และหลักสูตร	“ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กับพนักงานกลุ่มซีพีเอฟ”	ผ่านรูปแบบ	e-Learning
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3.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย
	 บริษัทมีระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ	ที่ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย

ภายในองค์กร	 เช่น	นโยบายด้านการจ้างและการบริหารแรงงาน	และ
นโยบายการบรหิารความหลากหลายและยอมรบัในความแตกตา่ง	รวมถงึ	
นโยบายเรื่องการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด	 โดยมุ่งหวังให้เกิดการ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	ไม่ริดรอนสิทธิที่พึงมี	และไม่เกิดการ
เลือกปฏิบัติ	อันมีสาเหตุมาจากเรื่องเชื้อชาติ	 สัญชาติ	 เผ่าพันธุ์	 สีผิว	
ตน้ตระกลู	ศาสนา	สถานะทางสังคม	เพศ	อาย	ุความพกิารหรอืทพุพลภาพ	
และแนวคิดทางการเมือง	ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส	

3.4 ใส่ใจความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำางาน  
	 บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่

พนักงานในสถานที่ทำางานทุกแห่ง	 ไม่ว่าจะเป็นที่ฟาร์ม	 โรงงานผลิต	
พื้นที่สำานักงานสำาหรับส่วนงานบริหารและสนับสนุนการผลิต	รวมไปถึง
สถานที่ทำางานในร้านค้าปลีกต่างๆ	โดยมีเป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุจาก
การทำางานใหเ้ปน็ศนูย	์ผา่นการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของพนกังานในทกุ
ระดบั	และการฝกึอบรมใหค้วามรู้อยา่งตอ่เนือ่ง	โดยไดจั้ดใหม้กีารถา่ยทอด
ความรู้ในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย	พร้อมสร้างความเข้าใจถึง
นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรก
ที่เข้าเริ่มงาน	ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมดุลยภาพการทำางานและการใช้ชีวิต
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บรษิทัมุง่มัน่บริหารงานบนพืน้ฐานการเคารพสทิธมินษุยชน	
โดยไดน้ำามาตรฐาน	และกระบวนการตา่งๆ	ทีส่นบัสนนุใหเ้กดิ
การปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักการสากลมาใช้ในองค์กร	
รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย
ถูกหลักชีวอนามัยให้แก่พนักงานทุกคน	 เพื่อสร้างซีพีเอฟ
ให้เป็น	“บ้านแห่งความสุข”

3.1 เคารพสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตแรงงาน  
บริษัทมุ่งมั่นบริหารงานบนพ้ืนฐานการเคารพสิทธิ
มนุษยชนด้วยมาตรฐาน	 และกระบวนการต่างๆ		
ท่ีสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักการ
สากลมาใช้ในองค์กร	โดยบริษัทได้ดำาเนินการทวนสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่องตลอดปี	 2558	 อีกทั้งยังได้
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริม
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย	 มรท.8001-2553	
(TLS8001-2010)	 โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว		
มีบทบาทและหน้าที่ ในการกำาหนดนโยบายแผน	
การดำาเนินงาน	สนับสนุนและส่งเสริมการนำาระบบ
มาตรฐานแรงงานไทยมาใช้เพื่อให้บริษัทฯ	มีระบบ
การบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐาน
แรงงานสากล	ซึง่ในป	ี2558	มโีรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรอง	
มรท.8001-2553	ระดับสมบูรณ์	6	แห่ง	คือ	 โรงงาน
แปรรูปเนื้อไก่โคราช	 โรงงานอาหารสำาเร็จรูปแกลง	
โรงงานอาหารสำาเร็จรูปมหาชัย	 โรงงานแปรรูป
เนื้อไก่บางนา	ฟาร์มกุ้งระยอง	3	 และโรงงานผลิต
อาหารสัตว์น้ำาบ้านพรุ

3.2 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน

ไมเ่พียงแตใ่นสถานประกอบการ	หากยงัครอบคลมุไปถงึ
แรงงานในห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	 โดยบริษัท
ได้ส่งมอบ“นโยบายการจดัหาอยา่งยัง่ยนืและแนวปฏบิติั
สำาหรบัคูค่า้ธรุกจิ”	พร้อมทัง้แนวปฏบิติัไปยงัคูค่า้ธรุกจิ
หรือผู้ส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์	 เพื่อสร้างการรับรู้
และเข้าใจกับแนวทางดังกล่าว	 โดยเร่ิมจากกลุ่มคู่ค้า
ที่สำาคัญ	(Critical	Supplier)	และจะมีการขยายผลไปสู่
คู่ค้ากลุ่มอื่นๆ	ตามแผนต่อไป	

3. เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น  
“บ้านแห่งความสุข”
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การบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ENVIRONMENT

SOCIAL

บรษิทักำาหนดให้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(Corporate	Social	
Responsibility:	CSR)	 เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของการดำาเนิน
ธรุกจิอย่างยัง่ยนื	โดยนโยบายและทศิทางกลยทุธ์	CSR	ดำาเนนิการ
ภายใต้	3	เสาหลกั	“อาหารมัน่คง	สงัคมพึง่ตน	และดนินำา้ป่าคงอยู”่	
บนพืน้ฐานการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีและการดแูลพฒันาบคุลากร	
ด้วยความเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน	เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น	สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค	
ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน	คู่ค้าธุรกิจ	และชุมชน	
ขณะเดียวกัน	 เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	
อันเป็นต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตให้คงอยู	่		

อย่างไรกด็	ีเพือ่ให้การบรหิารจดัการงานความยัง่ยนืเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล	บรษิทัจงึได้ทบทวนและประเมนิ
ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุม
โอกาสและความเสีย่งอนัมนียัสำาคญัทัง้ในมติด้ิานเศรษฐกจิ	สังคม	
และสิง่แวดล้อมเป็นประจำาทกุปี	โดยใช้หลกัสำาคญั	4	ประการของ	
Global	Reporting	Initiatives	(GRI)		อนัประกอบไปด้วย	บรบิท
ความยั่งยืน	 (Sustainability	Context)	ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ	
(Materiality)	ความครบถ้วนสมบรูณ์	(Completeness)	และการ
มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี	(Stakeholder	Inclusiveness)	ซึง่
ในปี	2558	บรษิทัสามารถสรปุผลประเมนิประเดน็ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสีย
ให้ความสำาคญั	และประเดน็ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งและอาจมผีลกระทบ
ต่อความสำาเรจ็ในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัได้ดงันี้
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ระดับแนวโน้ม / ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

 1. คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 2. สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน
 4. ภาพลักษณ์องค์กร
 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 6. การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
 7. นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์
 8. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
10. การขาดแคลนวัตถุดิบ
11. นวัตกรรมทางด้านกระบวนการ
12. การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถ
13. การสร้างความผูกพันของพนักงาน
14. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
15. ค่านิยมขององค์กร
16. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและโภชนาการ
17. ฉลากผลิตภัณฑ์
18. สวัสดิภาพสัตว์
19. การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
20. การบริหารจัดการน้ำในห่วงโซ่อุปทาน
21. การพัฒนาชุมชน
22. การมีส่วนร่วมของสังคม
23. การบริหารจัดการของเสียและน้ำเสีย
24. การบริหารจัดการพลังงาน
25. การบริหารจัดการน้ำในสถานประกอบการ
26. การเข้าถึงอาหารของชุมชน
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จากการบูรณาการมุมมองและความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสียและบริษัทข้างต้น	ช่วยเสริม
ความเชื่อมั่นในการดำาเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู ่ความยั่งยืน	
ภายใต้	3	เสาหลกั	“อาหารมัน่คง	สงัคมพึง่ตน	และดนินำา้ป่าคงอยู”่	ซึง่ถอืเป็นขอบเขตการดำาเนนิงาน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสูค่วามยัง่ยนืในระยะยาวของบรษิทั	ทีจ่ะดำาเนนิการควบคูไ่ปกบัการทบทวนและ
ปรบัปรงุแนวทางการบรหิารจดัการอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้สามารถบรรลเุป้าหมายของบรษิทั	สอดรบักบั
ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี	ตลอดจนรองรบัต่อความท้าทายทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต	
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อาหารม่ันคง

ความมั่นคงทางอาหารเป็นวาระสำาคัญที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ
และกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์อาหารโลกและระดับภูมิภาค	ด้วยเหตุนี้	
บริษัทในฐานะผู้นำาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร	จึง
ให้ความสำาคญัอย่างยิง่กบัการมส่ีวนร่วมสร้างความมัน่คงทางอาหาร

มาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมเีป้าหมาย	“ยกระดบัคณุภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ”	ควบคูไ่ปกบั	“ส่งเสรมิการเข้าถงึอาหาร”	เพือ่สขุภาพ
และความปลอดภัยของผู้บริโภค	ตลอดจนบรรเทาความหิวโหยและ
ภาวะทพุโภชนาการในสงัคม		

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร	

บริษัทเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รส่งเสริม 
ก�รเข้�ถึงอ�ห�รของชุมชนอย่�งพอเพียง โดยเฉพ�ะ
กลุ่มเด็กและเย�วชน เพื่อตอบโจทย์คว�มท้�ท�ยใน
เรื่องภ�วะทุพโภชน�ก�รของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เด็กได้มีพัฒน�ก�รอย่�งเหม�ะสมต�มวัย

ในป ี 	 2558	 บริษัทยังคงร ่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท		
สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน	ตลอดจน	
ภาคีเครือข่ายต่างๆ	ดำาเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหาร
กลางวันนักเรียน	 เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งโปรตีน
อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนในพื้นที่ห ่างไกล	 โดยสามารถ
เข้าถึงโรงเรียนเพิ่มอีก	50	แห่ง	 ใน	6	ภูมิภาค	อีกทั้งยังริเริ่ม	
“โครงการซีพีเอฟ	 อิ่ม	 สุข	 ปลูกอนาคต”	 เฉลิมพระเกียรติ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมาย	ุ60	พรรษา	เพ่ือต่อยอดความมุง่มัน่
ในการร่วมสร้างโภชนาการทีด่ใีห้แก่เดก็นกัเรียนในพ้ืนทีร่อบโรงงาน
และฟาร์มของบรษัิท	ภายใต้แผนพฒันา	5	ปี	ต้ังแต่	ปี	2558-2562	
โดยสามารถดำาเนินงานร่วมกับโรงเรียนรอบโรงงานและฟาร์ม
รวม	67	แห่ง	 ท้ังนี้	จากความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานส่งเสริม
การเข้าถึงอาหารในเยาวชนมาอย่างต่อเนือ่ง	พบว่ามโีรงเรยีนทัว่
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการรวมแล้วกว่า	580	แห่ง	และมส่ีวนส่ง
เสริมให้เด็กนักเรียนเข้าถึงอาหารและบริโภคอย่างพอเพียงรวม
กว่า	147,000	คน

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทให้คว�มสำ�คัญสูงสุดต่อคุณภ�พและ
คว�มปลอดภัยอ�ห�ร ตลอดกระบวนก�ร 
ตั้งแต่ก�รคัดสรรวัตถุดิบ ก�รวิจัยและพัฒน�
ก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ ก�รเลี้ยงสัตว์ ก�รผลิตอ�ห�ร
ก�รบรรจุสินค้�และก�รขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค

ในปี	2558	บริษัทได้ริเร่ิมโครงการ	“มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ”	(CPF	Food	
Standard)	 เพ่ือสร้างระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทท้ังในและต่างประเทศให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน	ขณะเดียวกัน	ยังคงสร้างสรรค์ทางเลือกท่ีหลากหลาย
พร้อมเมนูอาหารสุขภาพ	ด้วยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่	(New	Product	
Development:	NPD)	จำานวน	119	รายการ	ซ่ึงในจำานวนน้ีเป็นผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพจำานวน	15	รายการ
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ส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

บริษัทเชื่อว่�ก�รสร้�งก�รเติบโต ขับเคลื่อนคว�มเป็นเลิศ  
และสร้�งพื้นฐ�นที่มั่นคง ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”  
จำ�เป็นต้องอยู่บนพื้นฐ�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นระบบตลอดกระบวนก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ของบริษัทและคู่ค้�ธุรกิจ บริษัทจึงดำ�เนินง�นโดยมุ่งเน้น  
“ส่งเสริมสนับสนุน” และ “ร่วมคิดร่วมทำ�” เพื่อเชื่อมโยง 
ศักยภ�พ ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน ตลอดจน 
ก�รมีส่วนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมระหว่�งบริษัท 
และคู่ค้�ธุรกิจ 

ในปี	2558	“การบริหารจดัการความยัง่ยนืในห่วงโซ่อปุทาน”	ถอืเป็นภารกจิ
สำาคญัและวาระเร่งด่วน	โดยบริษทัได้ดำาเนนิการส่งมอบนโยบายการจัดหาอย่าง
ยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำาหรับคู่ค้าธุรกิจให้กับคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบ
อาหารสตัว์	เครือ่งปรงุ	และบรรจภัุณฑ์	ซึง่เป็นกลุม่ทีม่คีวามสำาคญัต่อคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	มคีูค้่าธรุกจิ
ลงนามรบัทราบนโยบายแล้วถงึร้อยละ	99	พร้อมส่งเสริมการประเมนิตนเอง
ด้านความย่ังยืนของคู่ค้าธรุกจิด้วย

ขณะเดียวกนั	ยังคงเดินหน้าการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน	“ปลาป่น”	อย่าง
ยัง่ยืน	เพ่ือร่วมขจัดปัญหาการทำาประมงทีผิ่ดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และ
ไร้การควบคุม	(ILLEGAL,	UNREPORTED,	UNREGULATED:	IUU	FISHING)	
รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์	 โดยได้ดำาเนินการในหลากหลายมิติ	อาทิ	การ
ประกาศข้อกำาหนดการซือ้ปลาป่นทีม่คีวามเข้มงวดมากยิง่ขึน้	การลดการใช้
ปลาป่นในสูตรอาหารสัตว์นำ้า	การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานผ่านแนวทางการ
ตรวจสอบแผนงาน	หรือมาตรฐานสากล	ตลอดจนการผลักดันการฟื้นคืน
ความอุดมสมบูรณ์สู่อ่าวไทยและทะเลอนัดามนั	เป็นต้น	

นอกจากนี	้เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่ในการจดัหา	“ข้าวโพด”	อย่างยัง่ยนื	บรษิทั
ได้พัฒนาระบบตรวจสอบแหล่งที่มาโดยอาศัยหลักการสมดุลมวล	(MASS	
BALANCE	TRACEABILITY)	ซึง่สามารถระบถุงึเกษตรกรและพืน้ทีท่ีใ่ช้เพาะปลกู
ได้ท้ังหมด	ควบคูไ่ปกบัการสานต่อโครงการ	“เกษตรกรพ่ึงตน	ข้าวโพดยัง่ยนื”	
เพือ่ให้ความรูก้บัเกษตรกรในการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร	ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและต้นทุนต่อหน่วยลดลง	
ขณะเดยีวกนั	ยงัช่วยบรรเทาปัญหาสขุภาพและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมด้วย	
โดยในปีนีม้เีกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า	3,400	ราย	ครอบคลมุพืน้ทีเ่พาะปลกู
กว่า	38,500	ไร่	

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ด้วยตระหนักว่�ธุรกิจไม่ส�ม�รถเติบโตได ้
ในสภ�วะที่สังคมอ่อนแอ และก�รสร้�งร�กฐ�น
ท�งธุรกิจให้แข็งแกร่งต้องดำ�เนินควบคู่ไปกับ 
ก�รสร้�งร�กฐ�นคุณภ�พชีวิตที่ดีของสังคม 
บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริม 
คว�มเป็นอยู่ที่ดีและก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ 
ของชุมชนรอบสถ�นประกอบก�รและในพื้นที ่
ห่�งไกล ภ�ยใต้กลยุทธ์ “4 ผส�นสู่คว�มยั่งยืน 
ขีด+คิด+ร่วม+(ข่�ย)” 

ในปี	2558	บรษิทัได้ดำาเนนิโครงการ/กจิกรรมร่วมกบัชมุชน
รอบสถานประกอบการกว่า	370	 โครงการ/กิจกรรม	
ครอบคลุมการส่งเสริมด้านอาชีพ	 รายได้	 การศึกษา	
ประเพณีและวัฒนธรรม	กีฬาและสาธารณสุข	 รวมถึง
สาธารณประโยชน์ต่างๆ	นอกจากนี	้ยงัร่วมกบัมลูนธิพิฒันา
ชีวิตชนบทส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกว่า	 5,000	
ครอบครัว	ให้มอีาชพีทีม่ัน่คงและมรีายได้พอเพยีง	โดยในปีน้ี	
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการส่งเสริม
อาชพีตลอดปีรวมกว่า	870	ล้านบาท

สังคมพ่ึงตน 

การตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนธุรกิจถือเป็นปัจจัยสนับสนุน
ที่สำาคัญอย่างยิ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืน	ด้วยเหตุนี้	 บริษัทจึง
มุ ่งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและสร้างเสริมผลกระทบเชิงบวกทาง
สังคมมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีเป้าหมาย	“พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโต

ไปด้วยกัน”	ควบคู่ไปกับ	“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน”	ผ่านการผสาน
ขีดความสามารถของบริษัทเข้ากับการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและ
ชมุชน	ตลอดจนผนกึกำาลงักบัภาคเีครอืข่ายต่างๆ	เพือ่พฒันา	“คูค้่าธรุกจิ	
และชุมชน”	 ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้ง
ในปัจจบุนัและอนาคต	
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ผลการด�าเนนิงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมสูค่วามย่ังยืน 
ประจ�าปี 2558 ได้แสดงรายละเอยีดไว้ในรายงานความย่ังยืน
ปี 2558 

ดินน้ำาป่าคงอยู่

การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
นบัเป็นภารกจิร่วมของทกุภาคส่วนในการรกัษาความมัน่คงทางอาหาร
และการดำารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนในสังคม	ด้วยเหตุนี้	 บริษัท
ในฐานะผูน้ำาธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจร	จงึพยายาม
ให้กิจกรรมทางธุรกิจดำาเนินไปโดยคำานึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ส่งเสรมิกจิกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตมิาอย่างต่อเนือ่ง	โดย
มีเป้าหมาย	“บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”	ควบคู่ไปกับ	“ปกป้อง
ความหลากหลายทางชวีภาพ”	เพือ่การคงอยูข่องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เพราะการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
นั้นถือเป็นส่วนสำาคัญในการรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน	บริษัท
จึงให้ความสำาคัญตั้งแต่เรื่องสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ต้องไม่อยู่ในแหล่ง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ	ข้อบังคับ	มาตรฐาน	และ
กฎกระทรวงทีก่ำาหนดไว้	รวมถงึมกีารประเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการดำาเนนิธรุกจิ	
อย่างสมำา่เสมอ	ทัง้นี	้เพือ่ความมัน่คงของระบบนเิวศและฐานทรัพยากรของประเทศอนั
เป็นต้นทุนในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมอย่างยัง่ยนื

บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่าความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สามารถส่งผลถงึความต่อเนือ่งในการดำาเนินธุรกจิ		
จงึได้ปรบัปรงุ	เปลีย่นแปลง	และพฒันาต่อยอดการ
ดำาเนนิงานทัง้ในด้านกระบวนการผลิต	(Process)	และ
ด้านผลติภณัฑ์	(Product)	เพือ่ร่วมบรรเทาผลกระทบ	
ต่อส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมจาก
การดำาเนนิธรุกจิ		

ในปี	 2558	บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงระบบ
มาตรฐานและกระบวนการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 ส่ิงแวดล้อม	และ
พลังงานซีพี เอฟ	 (CPF	 Safety, 	 Health ,	
Environment	and	Energy	Standard:	CPF	
SHE&En	 Standard)	 โดยนำาแนวทางสากล	
มาประยุกต์ใช้	 นอกเหนือจากความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน	ISO	14001	และ	OHSAS	18001	
พร้อมกำาหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อ
ความชัดเจนในการประเมินผลการดำาเนินงาน	
นอกเหนือจากการดำาเนินโครงการด้านประหยัด
พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ	การนำานำ้าที่ผ่าน	
การบำาบดัแล้วกลบัมาใช้ใหม่	การเพิม่มลูค่าของเสยี	
ที่ เกิดจากกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง	
นอกจากนี้	ยังมุ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่คำานึงถึง
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากทรัพยากร
ที่นำามาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการ
แปรเปล่ียนเป็นขยะในทีสุ่ด	โดยในปีนีบ้รษิทัสามารถ
ลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ได้กว่า	200	ตัน	หรือรวมกว่า		
1,900	ตนั	นบัตัง้แต่ปี	2550-2558	

ในปี	2558	บริษทัได้ดำาเนนิ	“โครงการรกัษ์นเิวศ”	ต่อเนือ่งจากปี	2557	เพือ่อนรุกัษ์
และฟื้นฟูพ้ืนท่ีสีเขียวภายในและรอบรั้วสถานประกอบการ	 โดยโรงงานและฟาร์ม
จำานวน	54	แห่งท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับรางวัล	LESS	(Low	Emission	Support	
Scheme)	จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก	ขณะเดียวกัน	 ได้ต่อยอดความ
มุง่ม่ันในการอนรัุกษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลน	ภายใต้	”โครงการปลกู-ปัน-ป้องป่าชายเลน”		
ในพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ของประเทศ	จำานวน	5	แห่ง	ในจงัหวัดชุมพร	ระยอง	สมทุรสาคร		
สงขลา	และจังหวัดพังงา	 โดยในปีนี้ได้เพิ่มพื้นที่ปลูกใหม่	จำานวน	43	 ไร่	รวมเป็น		
154	 ไร ่	 หรือคิดเป็น	 ร ้อยละ	 40	 ของพื้นที่ เป ้าหมายทั้งหมด	 390	 ไร ่	 และ
มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนจำานวน	2,025	 ไร่	 หรือคิดเป็นร้อยละ	91	ของ	
พื้นที่เป้าหมายทั้งหมด	ทั้งนี้	จากการสำารวจพื้นที่สมุทรสาคร	พบว่ามีอัตราการ
รอดตายร้อยละ	65	ของต้นไม้ทีป่ลกูทัง้หมด	ขณะที	่พืน้ทีชุ่มพรมอีตัราการรอดตาย	
สงูถึงร้อยละ	85	ของต้นไม้ทีป่ลกูทัง้หมด

โรงง�นและฟ�ร์มจำ�นวน 54 แห่ง ได้รับร�งวัล 
Low Emission support schEmE (LESS) 
จ�กองค์ก�รบริห�รก๊�ซเรือนกระจก โดยต้นไม้ท่ีปลูก 
ในพ้ืนท่ี 54 แห่ง ส�ม�รถกักเก็บค�ร์บอนไดออกไซด์ 
ได้ 18,017 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�
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คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความ
เชื่อมั่นว ่าการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เป ็นส่วนสำาคัญ
ในการที่จะสร้างความยั่งยืน	พร้อมๆไปกับการสร้าง
ความเตบิโตทางเศรษฐกจิขององค์กรและการดแูลสงัคมและ
สิง่แวดล้อม	ดงันัน้การนำาหลกัการและแนวปฏบิตัทิีก่ำาหนด
ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติจึง	
ถือเป็นพันธกิจของคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และ
พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย

การบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน

การกำากับดูแลกิจการ

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของ

ผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำาหนดไว้	 จึง
สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธิของตนโดยไม่
ขัดกบักฎหมาย	และจะไม่ดำาเนนิการใดๆ	อนั
เป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผู้ถอืหุน้	
เพ่ือสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธขิองตน	

2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
	 อย่างเท่าเทียมกัน
	 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกรายจะต้องได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตาม
สิทธิพื้นฐานท่ีมีอยู่	ดังนั้น	บริษัทจึงต้อง
มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ	หรือการนำาข้อมูล
ไปเปิดเผยกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องกบักรรมการ
และผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผูถ้อืหุน้โดยรวม	รวมทัง้การมกีระบวนการ
จัดประชมุผูถื้อหุ้นทีส่นบัสนนุให้มกีารปฏบิติั
ต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั	

3.	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 ใ นก า รป ร ะ กอบกิ จ ก า ร ของบริ ษั ท	

มีผู ้มีส ่วนได ้ เสียหลายกลุ ่ม	 กล ่าวคือ	
ผู ้ถือหุ ้น	พนักงาน	ลูกค้า	 คู ่ค ้า	 คู ่แข่ง
ทางการค้า	เจ้าหนี	้รวมทัง้ชุมชนและสงัคม	
ซึ่งผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่มจะต้องได้รับ
การดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีอยู ่ตาม
กฎหมายและตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัท

อย่างเป็นธรรม	ในกรณีที่มีความเสียหาย
เกิดขึ้น	บริษัทจะให้การเยียวยาที่เหมาะสม
กบัทกุฝ่าย	เพือ่เป็นการสร้างความมัน่ใจว่า
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่จะได้รบัการดแูลตาม
สทิธแิละข้อตกลงทีม่อียูก่บับรษิทัอย่างเป็น
ธรรม	คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนด
แนวปฏบิตัสิำาหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่ไว้
ในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทั

4.	การเปิดเผยข้อมูลและ
	 ความโปร่งใส	
	 การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ

บรษิทั	ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทีม่ใิช่
ข้อมูลทางการเงิน	ต้องดำาเนินการอย่าง
ครบถ้วน	โปร่งใส	ทนัเวลา	ผ่านช่องทางที่
เข้าถงึได้ง่าย	มคีวามเท่าเทยีมกนั	น่าเชือ่ถอื	
ไม่ทำาให้สำาคัญผดิ		เพยีงพอต่อการตดัสินใจ
ของนักลงทุนและไม่ขัดต่อข้อกำาหนดด้าน
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำากับ
ดูแล	นอกจากนั้น	ข้อมูลสำาคัญยังรวมถึง
รายงานการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ
บรษิทั	และคณะกรรมการชดุย่อย	นโยบาย
การกำากับดูแลกิจการ	และการปฏิบัติตาม
นโยบายต่างๆ	เพือ่เป็นการสร้างความมัน่ใจ
ว่าข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	จะได้
รบัการเปิดเผยอย่างครบถ้วน	โปร่งใส	

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 

มเีนือ้หาแบ่งออกเป็น	5	หมวด	โดยแต่ละหมวดมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

5.	ความรับผิดชอบของ	
คณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทสำาคญัในการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัท	 โครงสร้าง	
คณะกรรมการที่ เหมาะสมและอำานาจ
หน ้าที่ความรับผิดชอบที่ชัด เจนของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นส่ิงที่จำาเป็นต่อ
ประสทิธภิาพการทำางาน	รวมทัง้บคุคลทีจ่ะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
จะต้องเป็นผู ้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่	
มวีสิยัทศัน์	มคีวามสามารถและประสบการณ์	
รวมทัง้จะต้องอทุศิเวลาให้กบับรษิทั	เพือ่ทีจ่ะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่	และด้วยความ
มีอิสระในการตัดสินใจ	เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม	

	 คณะกรรมซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย	ทั้งในด้านทักษะ	
ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้าน	
ที่ เป ็นประโยชน์กับบริษัท	 และเพศ	 โดย	
ณ	วนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2559	คณะกรรมการ	
ซีพีเอฟประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ		
จำานวน	5	คน	กรรมการที่เป็นผู ้บริหาร	
จำานวน	5	คน	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร	
จำานวน	5	คน	 โดยคณะกรรมการบริษัท	
มีหน้าที่ในการกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	กลยุทธ	์
แล ะ แผนงานที่ ไ ด ้ รั บการอนุ มัติ จาก
คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมด
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การกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน

ซีพีเอฟมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไป	
ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการทีม่อีำานาจควบคมุ	
ในบริษัทย่อย	 เพ่ือควบคุมดูแลการบริหารงาน	
ของบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั	
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ทั้งนี	้
ในกรณีที่บริษัทที่ซีพี เอฟถือหุ ้นมีการจัด	
ประชมุผูถื้อหุ้น	คณะกรรมการบรษิทัของซพีเีอฟ	
จะเป ็นผู ้พิจารณาการออกเสียงลงมติใน	
แต่ละวาระการประชุม	 รวมถึงการแต่งตั้ง
ผูร้บัมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุมดงักล่าว

ในปี	2556	บริษัทได้ลงนามในคำาประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต	 โดยร่วมมือกับ
ภาครัฐ	 เอกชน	และหน่วยงานกำากับดูแล	
เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่
โปร่งใส	 และในเดือนพฤศจิกายน	2557	
คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตอินมุตันิโยบาย
ต่อต้านคอร์รปัชัน่	 เพือ่ให้หน่วยธรุกจิต่างๆ	
ของบริษัทใช้เป็นกรอบในการดำาเนินธุรกิจ	
และพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยนื

การดูแลเร่ือง
การใช้ข้อมูลภายใน

ซพีเีอฟมนีโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมลูภายใน	
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการใช้	
ข้อมูลภายในของบริษัทในการแสวงหา	
ผลประโยชน์โดยมิชอบ	ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิด	
ความโปร่งใส	 และป้องกันการแสวงหา	
ประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ	ผู้บริหาร	
และพนักงาน	 จากการใช้ข ้อมูลภายใน	
ของบรษิทัทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	
โดยนโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึง	
การซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัด้วย	

จริยธรรมสำาหรับพนักงาน

ซีพีเอฟมีระเบียบว่าด้วยจริยธรรมสำาหรับ	
พนักงาน	 ซึ่ งครอบคลุม ใน เรื่ องของ
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของกรรมการและพนักงานของ
บริษัท	 ค ่านิยมองค์กร	 จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	
เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ	 และพนักงาน
ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริตและยุติธรรม	เพื่อ
ให้การดำาเนินธุรกิจประสบความสำาเร็จและมี
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งครอบคลุมถึง
การปฏบิตัต่ิอพนกังานด้วยความเสมอภาค	
เป็นธรรม	ปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 และ
การล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั	ความขัดแย้ง	
ทางผลประโยชน์	การใช้ข้อมลูภายในสำาหรบั
การซื้อขายหลักทรัพย์	การรับสินบนและ
สิ่งจูงใจ	การเคารพสิทธิมนุษยชน	รวมถึง
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม	ตลอดจน
กำาหนดช่องทางการรายงานเมือ่มกีารละเมดิ
กฎหมาย	และจรยิธรรมดงักล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจ�าปี 2558 
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ติดต่อบริษัท

สำานักงานใหญ่ สำานักเลขานุการบริษัท

สำานักลงทุนสัมพันธ์

สำานักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

เลขท่ี	313	อาคาร	ซ.ีพี.	ทาวเวอร์
ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรกั	กรงุเทพฯ	10500

	 02-625-8000		

		02-638-2139

	 www.cpfworldwide.com

	www.cpbrandsite.com

เลขที	่313	อาคาร	ซ.ีพ.ี	ทาวเวอร์	ชัน้	15
ถนนสลีม	แขวงสลีม	เขตบางรกั	กรงุเทพฯ	10500

	 02-625-8352,	02-625-8354		

		02-638-2139

	 csoffice@cpf.co.th

เลขที	่313	อาคาร	ซ.ีพ.ี	ทาวเวอร์	ชัน้	26	
ถนนสลีม	แขวงสลีม	เขตบางรกั	กรงุเทพฯ	10500	

	 02-625-8322,	02-625-8356	

		02-638-2942

	 iroffice@cpf.co.th

เลขที	่1	อาคาร	ซ.ีพ.ี	ทาวเวอร์	2	ชัน้	18	
ถนนรชัดาภเิษก	เขตดนิแดง	กรงุเทพฯ	10400	

	 02-641-0400	 	 	 		 	

		02-641-0100

	 job@cpf.co.th

ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ

	 02-800-8000

ซีพี เฟรชมาร์ท DeliVery

	 1788
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