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ธุรกิจของบร�ษัทโดยสรุป

สัดส�วนรายได�จากการขาย
แบ�งตามผลิตภัณฑ�

สัดส�วนรายได�จากการขาย
แบ�งตามขอบเขต
การดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจอาหารสัตว� ธุรกิจการเลี้ยงสัตว�
และแปรรูป

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารสัตว�
(Feed)
ได�แก� การผลิตและจำหน�ายอาหารสัตว�

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว�และแปรรูป 
(Farm and Processing)
ได�แก� การเพาะพันธุ�สัตว� การเลี้ยงสัตว�
เพื่อการค�าและการแปรรูปเนื ้อสัตว�
ขั�นพื้นฐาน

ธุรกิจอาหาร 
(Food)
ได�แก� การผลิตเน้ือสัตว�แปรรูปก่ึงปรุงสุก
และปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ�อาหาร
สำเร็จรูปหร�ออาหารพร�อมรับประทาน
รวมถึงกิจการช�องทางการจำหน�ายอาหาร
และร�านอาหาร

บร�ษัทดําเนินธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
โดยจําแนกธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑ�เป�น 3 ประเภท

ต�างประเทศ ประเทศไทย
(ในประเทศ)

ประเทศไทย
(ส�งออก)

ผลิตอาหารสัตว�
พัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิต
อาหารสัตว�อย�างต�อเนื่อง ควบคู�ไปกับ
การให�ความสําคัญต�อการดูแลรักษา
สิ่งแวดล�อม และลดผลกระทบต�อชุมชน
มีการสนับสนุนภาคการผลิตของ
เกษตรกรท�องถิ่น ตลอดจนมีระบบ
ตรวจสอบย�อนกลับถึงที่มาของวัตถุดิบ
เพ่ือแสดงถึงความโปร�งใส สร�างความ
ไว�ใจต�อผู�มีส�วนได�เสีย

เลี้ยงสัตว�และแปรรูป
นําเทคโนโลยีทันสมัยและเป �นมิตร
กับสิ่งแวดล�อมมาใช�ตลอดกระบวน
การเล้ียง ควบคู�ไปกับการดูแลความ
เป�นอยู�ที่ดีของสัตว�ตามหลักสวัสดิภาพ
สัตว�สากลเพ่ือให�ได�มาซ�่งผลิตภัณฑ�
ที่ มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล

ผลิตอาหาร
เพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ�อาหารพร�อมรับประทานที่มี
คุณภาพในด�านคุณค�าทางโภชนาการ
อย�างต�อเนื่อง เพ่ือสุขภาพที่ดี ราคา
เข �าถึงได �  ด �วยนวัตกรรมการผลิต
ที่ทันสมัยเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และ
สามารถตรวจสอบย�อนกลับได�ตลอด
กระบวนการผลิต

กิจการประเทศไทย
ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพ่ือจําหน�าย
ในประเทศไทย และเพ่ือส�งออกไปยังต�างประเทศมากกว�า 
40 ประเทศ

กิจการต�างประเทศ
ลงทุนและร�วมลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ใน 16 ประเทศ ได�แก� เว�ยดนาม จ�น รวมถึงสาธารณรัฐจ�น 
(ไต�หวัน) อังกฤษ สหรัฐอเมร�กา อินเดีย มาเลเซ�ย ฟ�ลิปป�นส� 
รัสเซ�ย กัมพูชา ตุรกี ลาว โปแลนด� เบลเยียม ศร�ลังกา และ
ร�วมทุนในแคนาดา และบราซ�ล

ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจจําแนกออกเป�น 2 ส�วนหลัก

ย่ังยืนกับผู�ถือหุ�นด�วยเง�นป�นผล**

5,467 ล�านบาท

ย่ังยืนกับประเทศด�วยภาษี*

8,282 ล�านบาท
ย่ังยืนกับบร�ษัทด�วยยอดขาย
512,704 ล�านบาท

ย่ังยืนกับพนักงานด�วยค�าตอบแทน
และสวัสดิการ  58,309 ล�านบาท

* ภาษีเง�นได�จ�ายตามงบกระแสเง�นสดในงบการเง�นรวมของบร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

** ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ� 2565 มีมติให�เสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2565 เพ�่อพ�จารณาอนุมัติการจ�ายเง�นป�นผล

จากผลการดำเนินงานของบร�ษัทประจำป� 2564 ให�แก�ผู�ถือหุ�นรวมทั้งสิ�นในอัตราหุ�นละ 0.65 บาท หร�อคิดเป�นมูลค�ารวม 5,467 ล�านบาท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256402 03ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



กิจการของบร�ษัท

ทว�ปยุโรป

อังกฤษ รัสเซีย ตุรกี เบลเยียม โปแลนด�
ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหาร

ไก�เนื้อครบวงจร อาหารพร�อมทาน ฟาร�มไก�เนื้อ

ทว�ปอเมร�กาเหนือ

สหรัฐอเมร�กา แคนาดา
ฟาร�มสุกร และแปรรูปสุกร

ฟาร�มกุ�ง

สุกรครบวงจร

บร�ษัทมีการลงทุนและร�วมลงทุนใน 17 ประเทศ
ผู�บร�โภค

>4,000
ล�านคน

40
ประเทศ

5
ทว�ปทั่วโลก

ส�งออกไปกว�า

ทว�ปเอเชีย

ไทย
สัตว�บก สัตว�น้ำครบวงจร

เว�ยดนาม
สัตว�บก สัตว�น้ำครบวงจร สัตว�บก สัตว�น้ำครบวงจร

จ�น

สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน)
สัตว�บกครบวงจร

อินเดีย
ไก�เนื้อครบวงจร

อาหารสัตว�น้ำ
และฟาร�มสัตว�น้ำ

สัตว�บก สัตว�น้ำ
ครบวงจร

ศร�ลังกา กัมพ�ชา ฟ�ลิปป�นส� มาเลเซีย ลาว
อาหารพร�อมทาน

อาหารพร�อมทาน

สัตว�บกครบวงจร สัตว�บกครบวงจรสัตว�บกครบวงจร

อาหารสัตว�น้ำ
และฟาร�มสัตว�น้ำ

อาหารสัตว�บก

ไก�เนื้อครบวงจร

ฟาร�มสุกร

หมายเหตุ:

เฉพาะท่ีมีฐานการผลิตและเป�นบร�ษัทย�อย ร�วม และร�วมค�า

ทว�ปอเมร�กาใต�

บราซิล
ฟาร�มกุ�งและแปรรูปกุ�ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256404 05ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



สารจากผู�บร�หาร

สถานการณ�โรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อ
โคว�ด-19 (COVID-19) ที่โลกได�เผช�ญตลอด
สองป�ที่ผ�านมา เป�นตัวเร�งให�เกิดการใช�งานและ
เข�าสู �สังคมดิจ�ทัลในทุกช�วงวัยของประชากร 
อันตอบสนองสู�ทศวรรษใหม�ที่มุ�งไปสู�เศรษฐกิจ
ที่ใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากข�้น ในขณะ
เดียวกันการรักษาระดับอุณหภูมิโลกให�เพิ่มข�้น
ไม�เกิน 1.5 องศาเซลเซ�ยส เทียบกับก�อนยุค
ปฎิวัติอุตสาหกรรมก็เป�นวาระของโลกท่ีจะนำไปสู�
การเปลี่ยนแปลงทั�งในภาคอุตสาหกรรมผู�ผลิต
ท่ีจะลดก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (Decarbonization) 
และผู�บร�โภคในความต�องการท่ีจะมีส�วนช�วยแก�ไข
ป�ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคม
โลกและการตอบรับพลวัตแห�งการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต�ทศวรรษแห�งการลงมือทำ (Decade of 
Action) ซ�พีเอฟได�ประกาศกลยุทธ�และเป�าหมาย
ความยั่งยืนใหม� CPF 2030 Sustainability 
in Action ที่มุ�งสร�างการเปลี่ยนแปลงที่ดีข�้นใน
ทุกๆ วันของการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนเป�าหมาย
การพัฒนาอย�างย่ังยืนขององค�การสหประชาชาติ
ทางตรงทั�ง 17 เป�าหมาย ด�วยการขับเคลื่อน 
9 ความมุ�งม่ัน ภายใต� 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง 
สังคมพ่ึงตน และดินน�ำป�าคงอยู� บนพ้ืนฐานของ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ให�ความสำคัญกับ
ความมุ�งมั่นว�จัย พัฒนา สร�างสรรค�นวัตกรรม
ด�านสารอาหาร (Nutrition) และสร�างมูลค�าเพ่ิม
ให�กับผลิตภัณฑ�อาหาร มุ�งเน�นอาหารเพ่ือสุขภาพ
และโภชนาการที่ดีอย�างต�อเนื่อง รวมถึงจัดให� 
มีช�องทางจัดจำหน�ายให�สอดคล�องกับพฤติกรรม

ของผู�บร�โภค มีการบร�หารทรัพยากรอย�างมี
ประสิทธ�ภาพด�วยการใช�ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation) ทั�งนำระบบดิจ�ทัล (Digitization) 
มาเก็บและว�เคราะห�ข�อมูลอย�างเป�นระบบเพื่อ
ลดความเสี่ยงของธุรกิจและเพิ่มประสิทธ�ภาพ 
อันนำไปสู�การผลิตที่ปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ให�ต่ำที ่สุด ซ� ่งนำไปสู �การสร�างความมั ่นคง
ทางอาหารปลอดภัยด�วยการผลิตแบบคาร�บอนต่ำ 
ดูแลคุณภาพช�ว�ต ความปลอดภัยของพนักงาน 
พร�อมทั�งส�งเสร�มเกษตรกร คู �ค�า และสังคม
ให�เติบโตไปด�วยกัน
และในสถานการณ�ท่ีท�าทายน้ี การสร�างความม่ันคง
ทางอาหารเป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญที่สนับสนุน
ให�โลกก�าวข�ามว�กฤตครั�งนี้ไปได� ซ�พีเอฟจ�งได�
วางแผนบร�หารจัดการครอบคลุมใน 17 ประเทศ 
เพิ่มมาตรการป�องกันทั�งกระบวนการผลิต และ
กระบวนการทำงานให�มีความปลอดภัยอย�าง
เข�มงวด โดยทำให�พนักงานในฐานการผลิต
ท่ัวโลกมีความปลอดภัย ปลอดเช�อ้ในการทำงาน
ในฐานการผลิตต�างๆ มีการประสานงานกับ
ภาครัฐของแต�ละประเทศและดำเนินการตามที่ 
ทางการกำหนดในการดูแลพนักงานและครอบครัว
ของซ�พีเอฟ รวมทั�งดูแลคนไทยที่อยู�ในประเทศ
นั�นด�วย ในขณะที่การดูแลด�านสาธารณสุขของ
ฐานการผลิตในประเทศไทยได�ดำเนินการจัดหา
วัคซ�นให�กับพนักงาน พร�อมทั�งสร�างโรงพยาบาล
สนามเพื่อดูแลผู�ติดเช�้อทั�งระดับสีเข�ยว สีเหลือง
และสีแดง และวางระบบเช�อ่มต�อกับสถานพยาบาล
เม่ือมีผู�ป�วยระดับสีแดง

นายสุภกิต เจ�ยรวนนท�
ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผู�บร�หาร

ภาพถ�ายจากสถานที่จร�ง เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุร�

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256406 07ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



นอกจากนี้ ซ�พีเอฟ ร�วมสร�างความมั่นคงทางอาหารแก�
ส ังคมไทย ผ�านโครงการ "CPF ส�งอาหารจากใจ 
ร�วมต�านภัยโคว�ด-19" มาตั�งแต�ป� 2563 ภายใต�โครงการ 
"ซ�พีร�อยเร�ยงใจ สู�ภัยโคว�ด-19" ส�งมอบอาหารพร�อมทาน
เพ่ือบุคลากรทางการแพทย�และประชาชนแล�วหลายล�านแพ็ค 
รวมถึงน�ำดื ่มและเคร� ่องดื ่มเพื ่อสุขภาพหลายล�านขวด 
ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเคร�อ่งปรุงรสแก�โรงพยาบาล
หลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ�มเปราะบาง ศูนย�ฉีดวัคซ�น 
จุดตรวจโคว�ดเช�งรุก ศูนย�พักคอย และหน�วยงานต�างๆ 
มากกว�า 500 แห�งท่ัวประเทศ นอกจากน้ียังดำเนินกิจกรรม
ที่คล�ายคลึงกันในประเทศอื่นที่บร�ษัทลงทุน เช�น เว�ยดนาม 
กัมพูชา ลาว ฟ�ลิปป�นส� ตุรกี สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เป�นต�น
นอกจากน้ี ซ�พีเอฟ ได�ผนึกกำลังร�วมกับเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� 
และพันธมิตรกว�า 100 องค�กร อาทิ มูลนิธ� กลุ�มจ�ตอาสา 
ภาคประชาสังคม องค�กรสื ่อมวลชน ดำเนินโครงการ 
"ครัวป�นอ่ิม ร�อยเร�ยงใจสู�ภัยโคว�ด-19" ส�งมอบข�าวกล�อง
อุ�นร�อนพร�อมรับประทาน จำนวน 2 ล�านกล�อง โดย 1 ล�าน
กล�องแรกมาจากร�านอาหารรายย�อยในกรุงเทพฯ และ
ปร�มณฑล และอีก 1 ล�านกล�องมาจากซ�พีเอฟ เพื่อกระจาย
สู�ชุมชนท่ีได�รับผลกระทบ บรรเทาความเดือดร�อนแก�ผู�ท่ีขาด
รายได� ว�างงาน กลุ�มเปราะบาง กลุ�มที่กักตัวดูอาการ และ
ผู�ที่รักษาตัวที่บ�านในชุมชนต�างๆ ตลอดจนเป�นการช�วย
สนับสนุนธุรกิจร�านอาหารรายย�อย
ผลจากความมุ�งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจด�วยหลักการ
พัฒนาอย�างย่ังยืน ส�งผลให�ในป� 2564 บร�ษัทได�รับคัดเลือก
ให�เป�นสมาช�กในกลุ�มดัชนีความยั ่งยืนของดาวโจนส� 
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประเภท  

ตลาดเกิดใหม� ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 7 ได�รับคัดเลือกให�เป�น
สมาช�ก FTSE4Good Emerging Indices ประเภทตลาด
เกิดใหม�ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 5 และได�รับคัดเลือกอยู�ในรายช�่อ 
“หุ�นยั่งยืน” หร�อ Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ประจำป� 2564 จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
อีกทั�งได�รับรางวัลองค�กรต�นแบบด�านสิทธ�มนุษยชนดีเด�น 
ประเภทองค�กรธุรกิจขนาดใหญ� โดยกระทรวงยุติธรรม 
และรางวัลระดับ "ยอดเยี่ยม" ในการประเมินองค�กรธุรกิจ
คาร�บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable
Business Index: LCSi) ประจำป� 2564 โดยองค�การ
บร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก (องค�การมหาชน) อีกทั�งได�
รับรางวัล The 11th Asian Excellence Awards 2021
ด�าน “บร�ษัทนักลงทุนสัมพันธ�ยอดเยี่ยมแห�งเอเช�ย” (Best 
Investor Relations Company) และ “ซ�เอสอาร�ยอดเย่ียม
แห�งเอเช�ย” (Best CSR Company) จัดโดยนิตยสาร 
Corporate Governance Asia สื่อชั�นนำของฮ�องกงและ
เอเช�ยที่มุ�งเสนอประเด็นด�านเศรษฐกิจและการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี ตอกย�ำความมุ�งม่ันในการดำเนินธุรกิจด�วยความ
รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
มุ�งสร�างความมั่นคงทางอาหารให�กับสังคมโลก

ความสำเร็จของการดำเนินงานด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืน
เกิดจากความมุ�งมั่น ความตั�งใจ ความทุ�มเทของผู�บร�หาร
และพนักงานซ�พีเอฟทุกคน ที่พร�อมมีส�วนร�วมสนับสนุน
การขับเคลื่อนเป�าหมายความยั ่งยืน ไปสู�การปฏิบัติที่
สอดคล�องกับเป�าหมายความยั่งยืนแห�งสหประชาชาติ 
(SDGs) ซ�ง่จะส�งผลต�อการสร�างสังคมท่ีมีคุณภาพ มีความสุข 
และพร�อมกับการธำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม
ให�เกิดความสมดุล ส�งผลต�อความยั่งยืนของโลก   

นายสุภกิต เจ�ยรวนนท�
ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผู�บร�หาร

ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงานทุกคน ใคร�ขอขอบคุณ
ท�านผู�ถือหุ�น ชุมชน คู�ค�าธุรกิจ ผู�จัดหาป�จจัยการผลิต เกษตรกรผู�เก่ียวข�อง 
ผู�สนับสนุนทางการเง�น องค�กรเอกชน ภาครัฐ และผู�เก่ียวข�องทุกฝ�าย
ท่ีมีส�วนร�วมในการจ�ดประกาย พัฒนาและสนับสนุนเส�นทางการเติบโต
อย�างย่ังยืนของบร�ษัท

บร�ษัทขอให�คํามั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
พร�อมคํานึงถึงดุลยภาพของสังคมและสิ�งแวดล�อม เพ�่อเป�นองค�กร
ที่อยู�เคียงข�างกับประเทศและประชาชนในฐานะ “ครัวของโลก” ที่ย่ังยืนสืบไป

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256408 09ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



รางวัลแห�งความสำเร็จและการประเมินด�านความยั่งยืน

ความยั่งยืน

DJSI 2021:
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส� ประเภทตลาดเกิดใหม� (Emerging Market)

ในกลุ�มผลิตภัณฑ�อาหาร 

Vietnam Business Council for Sustainable Development (VBCSD): 
ประกาศนียบัตร CSI100 และติด 1 ใน 10 บร�ษัทในภาคการผลิตท่ีมีผลการดำเนินงาน

ด�านความยั่งยืนโดดเด�นที่สุดของประเทศเว�ยดนาม

The Sustainability Yearbook 2021:
รางวัลความยั่งยืนระดับ S&P Global Silver Class

SET Awards 2021:
• คัดเลือกให�อยู�ในรายชื่อหุ�นยั่งยืน

(Thailand Sustainability Investment: THSI)

• รางวัลด�านความยั่งยืนดีเด�น

(Highly Commended Sustainability Awards: Sustainability Excellence)

สถาบันไทยพัฒน�:
• อยู�ในกลุ�ม ESG100

• Sustainability Disclosure Awards 2021:

รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award)

FTSE4Good Index:
สมาชิก FTSE4Good Emerging Indexes

การกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 (CGR): 
ระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)

สมาชิกของแนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชันของภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
• รางวัล CAC Change Agent Award 2021

• CAC Certified

Asian Excellence Award 2021:
รางวัล “บร�ษัทนักลงทุนสัมพันธ�ยอดเยี่ยมแห�งเอเชีย”

MSCI ESG Indexes: 
เข�าร�วมการประเมินการดำเนินงานด�านความยั่งยืนในกลุ�มธุรกิจ Food Products

Asian Excellence Award 2021: 
รางวัล “ซีเอสอาร�ยอดเยี่ยมแห�งเอเชีย”

The Asset ESG Corporate Awards 2021
• รางวัล Best CEO Award ในกลุ�มธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหาร

(Agro & Food)

• รางวัล Gold Award for ESG

Low Carbon and Sustainable Business Index (LCSi)
โดยองค�การบร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก (องค�การมหาชน) หร�อ อบก.:
รางวัล "ยอดเยี่ยม” ประจำป� 2564

CHANGE AGENT

Human Rights Awards 2021:
รางวัล "องค�กรต�นแบบด�านสิทธิมนุษยชนดีเด�น" ประจำป� 2564

ประเภทองค�กรธุรกิจขนาดใหญ�

อาหารมั่นคง

SET Awards 2021:
รางวัลบร�ษัทด�านนวัตกรรมดีเด�น

(Outstanding Innovative Company Awards: Business Excellence)

จากผลิตภัณฑ� “หมูชีวา” หมูสายพันธุ�ดี มีโอเมก�า-3 สูง

ดินน้ำป�าคงอยู�

CDP 2021:
Climate Change – C, Water Security – B-, Forests – BBB

สังคมพ�่งตน

HR Asia นิตยสารด�านทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคเอเชีย:
รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021

องค�กรดีเด�นที่น�าทำงานด�วยมากที่สุดในเอเชีย

National Innovation Awards 2021
โดยสำนักงานนวัตกรรมแห�งชาติ (องค�การมหาชน)
รางวัลองค�กรนวัตกรรมดีเด�น ประจำป� 2564

(ประเภทองค�กรขนาดใหญ� รางวัลเกียรติคุณ)

1110 บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ป� 2564ภาพรวม กลยุทธ�ความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพ�่งตน ดินน้ำป�าคงอยู�



ซีพ�เอฟ องค�กรผู�นำแห�งนวัตกรรมอาหารด�วยเทคโนโลยีอันทันสมัย
เพ�่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารอย�างยั่งยืน

ซ�พีเอฟมุ�งเน�นการว�จัยและพัฒนานวัตกรรมสร�างคุณค�าทาง
โภชนาการท่ีดีต�อผู�บร�โภคในทุกช�วงวัย โดยได�พิจารณานำระบบ 
Digitalization ซ�่งรวมถึงบล็อกเชน (Blockchain)1 มาใช�ใน
การตรวจสอบย�อนกลับผลิตภัณฑ�อาหารตลอดห�วงโซ�อุปทาน 
ตั�งแต�การจัดหาวัตถุดิบถึงมือผู�บร�โภคเป�นไปอย�างรวดเร็วและ
มีประสิทธ�ภาพมากข�้น สามารถแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ�
อาหารในรูปแบบข�อมูลดิจ�ทัล เพ่ือให�ม่ันใจว�าผลิตภัณฑ�มีความ
ปลอดภัย วัตถุดิบที่ใช�ในการผลิตไม�มีที่มาจากแหล�งตัดไม�
ทำลายป�า ปราศจากแรงงานบังคับ

อีกทั�งใช�เทคโนโลยีดิจ�ทัล หุ�นยนต� (Robotics)2 ระบบอัตโนมัติ 
(Automation)3 และป�ญญาประดิษฐ� (AI)4 ในกระบวนการผลิต

1  บล็อกเชน (Blockchain) เป�นการจัดเก็บข�อมูลแบบกระจายศูนย�ซึ่งป�องกันการปลอมแปลงเพ�่อใช�ในการตรวจสอบและจัดเก็บบันทึกธุรกรรมดิจ�ทัล ไม�มีหน�วยงานเดี่ยว ๆ ที่ทำหน�าที่รับผ�ดชอบ 

 ในการบำรุงรักษาบล็อกเชน แต�คอมพ�วเตอร�ในเคร�อข�ายแบบเพ�ยร�ทูเพ�ยร� (P2P) แต�ละเคร�่องจะเก็บสำเนาของข�อมูลแบบกระจายศูนย� และธุรกรรมต�าง ๆ จะได�รับการตรวจสอบผ�านกลไก 

 ฉันทามติแบบกระจายออกจากศูนย�กลาง
2  เทคโนโลยีหุ�นยนต� (Robotics) หมายถึง งานว�ศวกรรมและการทำงานของเคร�่องจักรที่สามารถทำงานด�านกายภาพในนามของมนุษย�ได�ทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล�ว หุ�นยนต�จะ 

 ทำงานที่ซ้ำ ๆ หร�ออันตรายเกินกว�าที่มนุษย�จะทำได�อย�างปลอดภัย
3  ระบบอัตโนมัติ (Automation) เป�นการสร�างและการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีในการผลิต ส�งมอบสินค�า และบร�การ โดยมีการก�าวก�ายของมนุษย�น�อยท่ีสุด เป�นการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคนิค และ 

 กระบวนการต�าง ๆ ไปใช�ช�วยเพ��มประสิทธิภาพ ความน�าเชื่อถือ และ/หร�อ ความเร็วของงานต�าง ๆ ที่มนุษย�เคยทำมาก�อน

4  ป�ญญาประดิษฐ� (Artificial Intelligence: AI) หร�อที่รู�จักว�าเป�นเคร�่องที่มีความสามารถในการคิดและเร�ยนรู� เป�นสาขาหนึ่งของว�ทยาการคอมพ�วเตอร�ที่มุ�งเน�นการสร�างและจัดการเทคโนโลยี 

 ที่สามารถเร�ยนรู�ที่จะตัดสินใจด�วยตนเองและดำเนินการในนามของมนุษย�
5 อินเทอร�เน็ตของสรรพสิ�ง (Internet of Things: IoT) เป�นแนวคิดทางด�านคอมพ�วเตอร�ที่อธิบายความคิดในเร�่องวัตถุทางกายภาพในชีว�ตประจำวันที่เชื่อมต�อกับอินเทอร�เน็ตและสามารถระบุ 

 ตัวมันเองกับอ�ปกรณ�อ่ืน ๆ รวมท้ังรับและส�งข�อมูลได� IoT มีความสำคัญเน่ืองจากวัตถุท่ีสามารถนำเสนอตนเองในเชิงดิจ�ทัลได�กลายมาเป�นสิ�งท่ียิ�งใหญ�กว�าวัตถุด�วยตัวมันเอง วัตถุไม�เพ�ยงแค�เก่ียวข�อง 

 กับผู�ใช�อีกต�อไปแต�ในเวลาน้ี มันได�เช่ือมต�อกับวัตถุต�าง ๆ และข�อมูลในฐานข�อมูลท่ีมีอยู�โดยรอบ ดังน้ัน เม่ือวัตถุจำนวนมากทำหน�าท่ีพร�อมเพร�ยงกัน ก็จะเป�นท่ีรู�จักกันในฐานะ "สภาพล�อมรอบอัจฉร�ยะ"
6  ระบบการวางแผนทรัพยากรองค�กร (Enterprise Resource Planning: ERP) เป�นระบบข�อมูลที่รวมระบบข�อมูลทั้งภายในและภายนอกทั่วทั้งองค�กรเข�าไว�ในระบบเดียว จะบูรณาการซอฟต�แวร�  

 ฮาร�ดแวร� และทรัพยากรเคร�อข�ายที่จำเป�นสำหรับการสร�างระบบข�อมูลการวางแผนทรัพยากรขององค�กร มีจ�ดมุ�งหมายเพ�่อใช�ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

และขนส�งเพื่อให�มีการใช�วัตถุดิบ น�ำ และพลังงานอย�างมี
ประสิทธ�ภาพ และใช�ระบบฟาร�มอัจฉร�ยะ (Smart Farm) เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธ�ภาพการผลิตและส�งเสร�มสวัสดิภาพสัตว�ในฟาร�ม
ระบบป�ดที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำให�สัตว�มีสุขภาวะที่ดีจาก
ภายใน ทำให�ได�เนื้อสัตว�ซ�่งเป�นวัตถุดิบที่ปลอดภัยอันส�งผลดี
ต�อสุขภาพผู�บร�โภค

ด�วยเทคโนโลยี ว�ทยาศาสตร�และนวัตกรรมน้ี จะทำให�ซ�พีเอฟ
สามารถผลิตอาหารในปร�มาณที่เพียงพอต�อความต�องการ
ของผู�บร�โภคในราคาที่เข�าถึงได� สร�างความมั่นคงทางอาหาร
อย�างยั่งยืน

การตรวจสอบย�อนกลับ

อินเทอร�เน็ตของสรรพสิ�ง5

และการวางแผน
ทรัพยากรองค�กร6

การตรวจสอบย�อนการจัดหาสินค�าการเกษตร

เกษตรกร คู�ค�าลำดับที่ 1

ดูรายละเอียดได�ในความมุ�งมั่น "การจัดหาอย�างรับผ�ดชอบต�อโลก"

ฟาร�ม
อัจฉร�ยะ

ดูรายละเอียดได�ในความมุ�งม่ัน
"สวัสดิภาพสัตว�"

โรงงานอาหารสัตว�
อัจฉร�ยะ

ดูรายละเอียดได�ในความมุ�งม่ัน
"การบร�หารทรัพยากร

ที่เป�นเลิศ"

อาหาร
ทีย่ั่งยืน

ดูรายละเอียดได�ในความมุ�งม่ัน
"อาหารที่ยั่งยืน"

APP

ผู�บร�โภค

APP

บรรจ�ภัณฑ�
ที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดได�ในความมุ�งม่ัน
"การสร�างคุณค�า ปราศจากขยะ"

ดูรายละเอียดได�ในความมุ�งมั่น "อาหารที่ยั่งยนื"

การตรวจสอบย�อนกลับในกระบวนการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256412 13ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



การเรียนรู
ตลอดชีวิต

การสรางคุณคา
ปราศจากขยะ 

ปฏิบัติการขับเคล่ือนสู�ความย่ังยืน
ซ�พีเอฟขับเคลื่อนการพัฒนาองค�กรสู�ความยั่งยืน ภายใต�กลยุทธ� ซ�พีเอฟ 2030 ปฏิบัติการขับเคลื่อนความยั่งยืน (CPF 2030 
Sustainability in Action) ซ�ง่พัฒนาจาก 3 เสาหลักสู�ความย่ังยืน ได�แก� "อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน และดินน้ำป�าคงอยู�" 
เพ่ือแสดงถึงความมุ�งม่ันตั�งใจท่ีจะสร�างสรรค�คุณค�าให�แก�สังคม คืนสมดุลให�แก�ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ�า ป�า ซ�ง่เป�นจุดเร�ม่ต�น
สําคัญของการผลิตอาหาร ภายใต�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญา 3 ประโยชน� บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนขององค�การสหประชาชาติ และหลักสากล 10 ประการตามแนวทางข�อตกลง
แห�งสหประชาชาติ

กลยุทธ�ความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030

ซีพ�เอฟ 2030
SUSTAINABILITY

IN ACTI   N

ระบบอาหารท่ีย่ังยืน (Sustainable Food System)1 เพ�อ่โลก
เป�นระบบท่ีสามารถส�งมอบอาหารท่ีปลอดภัย เต็มเป��ยมด�วยคุณค�าทางโภชนาการ และเพียงพอสำหรับทุกคน โดยท่ียังสามารถ
รักษาสมดุลของทรัพยากร เพื่อส�งต�อความมั่นคงทางอาหารให�คนในรุ�นถัดไป กล�าวคือ ระบบอาหารนี้จะต�อง

• สร�างผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจ (ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ)
• เป�นประโยชน�และสร�างคุณค�าให�กับสังคมในวงกว�าง (ความยั่งยืนทางสังคม) และ
• ไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมหร�อสร�างผลกระทบเช�งบวกให�กับธรรมชาติ (ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล�อม)

1  Sustainable Food Systems – Concept and Framework, FOA, 2018.

ห�วงโซคุณค�าระบบอาหารซีพ�เอฟ

โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว�

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�

โรงงาน
ผลิตอาหาร

การขนส�ง

ร�านขายปลีก ขายส�ง
ร�านอาหาร และศูนย�อาหาร

บ�าน

ธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารครบวงจร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256414 15ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



23 ประเด็นความยั่งยืนจากผลการสำรวจประเด็นความยั่งยืนที่มีความสำคัญต�อผู�มีส�วนได�เสียทั�งภายในและภายนอกและ
ประเด็นความย่ังยืนท่ีส�งผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อธุรกิจ ผนวกกับการคำนึงถึงบร�บทท่ีเปล่ียนไปในช�ว�ตว�ถีใหม� (New Normal) 
หลังสถานการณ�โคว�ด-19 ถูกนำมาใช�ในการกำหนดกลยุทธ�ความยั่งยืนใหม� 3 เสาหลัก 9 ความมุ�งมั่น

จากประเด็นความยั่งยืนสู�กลยุทธ�ความยั่งยืน

อ�านรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน

และการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียได�ที่ www.cpfworldwide.com

หัวข�อ “ความยั่งยืน” เร�่อง “กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน”
และ “การสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย” กระบวนการประเมิน

ประเด็นสําคัญด�านความยั่งยืน
การสร�างการมีส�วนร�วม

กับผู�มีส�วนได�เสีย

การตอบสนองต�อประเด็นสำคัญด�านความย่ังยืน

ปานกลาง สูงต่ำ

เป�นประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจต่ำ 
การตอบสนองและบร�หารจัดการโดยว�ธ�การ
ปฏิบัติงานประจำและเป�ดเผยข�อมูลเท�าที่
จำเป�น

เป�นประเด็นที่ผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจ
ปานกลาง มีการระบุหน�าที่ความรับผิดชอบ
ของหน�วยงาน รวมถึงมีการกำหนดดัชนีช�วั้ด
และติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือตอบสนอง
และบร�หารจัดการอย�างใกล�ช�ด 

เป�นประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจสูง 
ผู�บร�หารระดับสูงต�องให�ความสำคัญ มีการ
กำหนดดัชนีช�วั้ดและติดตามผลการดำเนินงาน 
เพ่ือตอบสนองและบร�หารจัดการอย�างใกล�ช�ด

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นสำคัญด�านความย่ังยืน

คว
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ความสําคัญต�อซีพ�เอฟ
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6. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

8. สุขภาพและโภชนาการ

9. การตลาดอย�างรับผ�ดชอบและฉลากผลิตภัณฑ�

10. สวัสดิภาพสัตว�

11. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด�านแรงงาน

12. ความเป�นอยู�ที่ดี สุขภาพและความปลอดภัยพนักงาน

13. วัฒนธรรมและการจัดการภายในองค�กร

14. การบร�หารทรัพยากรบุคคล

15. การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

16. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17. การจัดการพลังงาน

18. การจัดการน้ำ

19. การจัดการของเสีย

20. การจัดหาวัตถุดิบอย�างรับผ�ดชอบ

21. ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

22. เศรษฐกิจหมุนเว�ยนและบรรจ�ภัณฑ�

23. การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ธุรกิจของซีพ�เอฟ
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ขอบเขต

ประเด็นสําคัญด�านความยั่งยืนความมุ�งมั่น

พ�้นฐานการพัฒนาอย�างยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพ�่งตน

ดินน้ำป�า
คงอยู�

อาหารที่ยั่งยืน

การตลาด
อย�างรับผ�ดชอบ

สวัสดิภาพสัตว�

สิทธิมนุษยชน

การเร�ยนรู�
ตลอดชีว�ต

ผลลัพธ�เชิงบวก
ทางสังคม

การบร�หารทรัพยากร
ที่เป�นเลิศ

การจัดหา
อย�างรับผ�ดชอบต�อโลก

การสร�างคุณค�า
ปราศจากขยะ

1. การกำกับดูแลและการบร�หารความเสี่ยง

2. จร�ยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. ข�อมูลส�วนบุคคล ความมั่นคง และปลอดภัยของข�อมูล

4. การมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียและความโปร�งใส

5. ภัยพ�บัติและเหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบต�อการเมือง

 และความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256416 17ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/materiality
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/stakeholder_engagement


ในการลงมือปฏิบัติขับเคล่ือนการดำเนินงานด�านความย่ังยืนอยู�ภายใต�การนำของประธานคณะผู�บร�หาร คุณประสิทธ� ์บุญดวงประเสร�ฐ 
โดยซ�พีเอฟได�กำหนดผู�บร�หารหร�อคณะทำงานรับผิดชอบในแต�ละความมุ�งมั่นอย�างชัดเจนเพื่อให�การขับเคลื่อนเป�นไปอย�าง
ต�อเนื่อง ตรงตามเป�าหมาย ภายใต�การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัท ซ�่งมีคณะกรรมการชุดย�อยได�แก� 

โครงสร�างการกำกับดูแลและขับเคลื่อนเป�าหมาย
ความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030

• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบร�หาร

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทนและสรรหากรรมการ
• คณะกรรมการเทคโนโลยี และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร�

โดยมีผู�บร�หารรับผ�ดชอบในแต�ละความมุ�งม่ัน ดังน้ี
ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

การสรางคุณคา
ปราศจากขยะ 

การเรียนรู
ตลอดชีวิต

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน

สํานักตรวจสอบภายในคณะกรรมการกําหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

เลขานุการบร�ษัทคณะกรรมการเทคโนโลยี
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร�

คณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อน
เป�าหมายความย่ังยืนซีพ�เอฟ 2030

คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยงสํานักกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ�

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�ษัท

กำกับดูแล

บร�หารงาน

ดำเนินงาน
และติดตาม

ดร.สมหมาย เตชะศิร�นุกุล
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ด�านว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�
ประธานความมุ�งมั่นด�านอาหารที่ยั่งยืน

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผู�บร�หาร
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อนความยั่งยืน
CPF 2030 Sustainability in Action

คุณอนรรฆว� ชูรัตน�  
รองกรรมการผู�จัดการอาว�โส
ด�านการตลาดกลาง
ประธานความมุ�งมั่นด�านการตลาด
อย�างรับผ�ดชอบ

น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล
รองกรรมการผู�จัดการ
ด�านมาตรฐานฟาร�มและข�อกำหนดลูกค�า
ประธานความมุ�งมั่นด�านสวัสดิภาพสัตว�

คุณไพโรจน� อภิรักษ�นุสิทธิ์
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ธุรกิจสัตว�น้ำครบวงจร เขตประเทศไทย
ความมุ�งมั่นด�านการสร�างคุณค�า
ปราศจากขยะ
Sponsor คณะทำงานกลุ�มย�อย
ด�านการสูญเสียอาหาร (Food Loss) 

คุณสถิต สังขนฤบดี
ประธานผู�บร�หารฝ�ายปฏิบัติการ
ธุรกิจห�าดาวและร�านอาหาร
ความมุ�งมั่นด�านการสร�างคุณค�า
ปราศจากขยะ
Sponsor คณะทำงานกลุ�มย�อย
ด�านการจัดการขยะอาหาร (Food Waste)

คุณณฤกษ� มางเข�ยว
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ธุรกิจไส�กรอกและอาหารสำเร็จรูป
ความมุ�งมั่นด�านการสร�างคุณค�า
ปราศจากขยะ
Sponsor คณะทำงานกลุ�มย�อยด�านบรรจ�ภัณฑ�ที่ยั่งยืน

คุณพ�มลรัตน� ร�พัฒนาว�จ�ตรกุล 
ประธานผู�บร�หารทรัพยากรบุคคล
ประธานความมุ�งมั่นด�านสิทธิมนุษยชน
และการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

คุณว�ฒิชัย สิทธิปร�ดานันท�
รองกรรมการผู�จัดการอาว�โส
ด�านพัฒนาความยั่งยืนองค�กร
ประธานความมุ�งมั่น
ด�านผลลัพธ�เชิงบวกทางสังคม

คุณสิร�พงศ� อรุณรัตนา
ประธานผู�บร�หารฝ�ายปฏิบัติการ
ธุรกิจสัตว�บก
ประธานความมุ�งมั่นด�านการจัดหา
อย�างรับผ�ดชอบต�อโลก

คุณพ�รพงศ� กร�นชัย
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ด�านว�ศวกรรมกลาง 
ประธานความมุ�งมั่นด�านการบร�หาร
ทรัพยากรที่เป�นเลิศ

อาหารมั่นคง

สังคมพ�่งตน

ดินน้ำป�าคงอยู�

ประธานคณะผู�บร�หาร

CPF 2030 Sustainability
in Action

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256418 19ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://youtu.be/HBCoUC-UZMs


บร�ษัทได�กำหนดแผนเช�งกลยุทธ�เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนตลอด 10 ป� ตั�งแต� 
ป� 2564-2573 ท่ีเช�อ่มโยงกับมาตรฐานการรายงาน GRI Standards และเป�าหมาย
องค�การสหประชาชาติ

แผนเชิงกลยุทธ�ขับเคลื่อนความยั่งยืน ป� 2564-2573

ความมุ�งม่ันในกลยุทธ�ความย่ังยืนซีพ�เอฟ 2573 กรอบการรายงาน (มาตรฐาน GRI) ภารกิจหลักระหว�างป� 2564 - 2573 การสนับสนุนเป�าหมายองค�การสหประชาชาติ

สังคมพ�่งตน

สิทธิมนุษยชน

การเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

ผลลัพธ�เชิงบวก
ทางสังคม

ดินน้ำป�าคงอยู�

การบร�หารทรัพยากร
ที่เป�นเลิศ

การจัดหา
อย�างรับผ�ดชอบต�อโลก

อาหารมั่นคง

การตลาด
อย�างรับผ�ดชอบ

อาหารที่ยั่งยืน

สวัสดิภาพสัตว�

ส�งมอบผลิตภัณฑ�อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

สูงสุด และสนับสนุนกระบวนการผลิตอาหารอย�างยั่งยืน 

ผ�านการผลิตผลิตภัณฑ�สีเข�ยว

•  ประสทิธภิาพทางเศรษฐศาสตร�

 (Economic Performance)

•  การตลาดและฉลากผลิตภณัฑ�

 (Marketing and Labeling)

•  สวัสดภิาพสตัว� (Animal Welfare)

ยกระดับวัฒนธรรมการทำงาน พัฒนาการบร�หารงาน

ด�านบุคลากร และสนับสนุนเคร�อ่งมือท่ีช�วยสร�างความผูกพัน

ของพนักงาน เพ�่อการสรรหา จัดการ พัฒนา และดึงดูด

บุคลากรที่ดีและมีทักษะที่เหมาะสมในซีพ�เอฟ

ผดุงไว�ซึ่งสิทธิขั้นพ�้นฐานของบุคคลเป�นไปตาม

หลักการสากลและกฎหมายของประเทศ โดยมุ�งเน�นไปยัง

พนักงาน บุคลากรในห�วงโซ�อ�ปทาน และผู�บร�โภค

•  การประเมินด�านสิทธิมนุษยชน

 (Human Rights Assessment)

•  การจ�างงาน (Employment)

•  ความหลากหลายและโอกาสที่เท�าเทียม

 (Diversity and Equal Opportunity)

•  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล�อม

 ในที่ทํางาน (Occupational Health & Safety)

•  การฝ�กอบรมและให�ความรู�

 (Training and Education)

มีส�วนร�วมกับชุมชนผ�านการดำเนินงานที่ช�วยสนับสนุน

เกษตรกรรายย�อย การศึกษาของชุมชน และเสร�มสร�าง

ความม่ันคงด�านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการพัฒนา

เศรษฐกิจในท�องถิ�น

•  ผลกระทบทางอ�อมทางเศรษฐศาตร�

 (Indirect Economic Impacts)

•  ชมุชนท�องถิ�น (Local Communities)

ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ� หร�อบร�การจากคู�ค�า

ธุรกิจ ท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง 

โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ�งแวดล�อม และสร�าง

การมีส�วนร�วมกับคู�ค�าธุรกิจในห�วงโซ�อ�ปทานเพ�่อส�งเสร�ม

การดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน

จำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดำเนินการจัดการพลังงาน ทรัพยากรน้ำและของเสีย

อย�างมีประสิทธิภาพ และใช�ทรัพยากรธรรมชาติให�เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

• พลงังาน (Energy) 

•  นํา้และนํา้ทิ�ง (Water and Effluents) 

•  การปล�อยก�าซเร�อนกระจกและการปล�อยมลพ�ษทางอากาศ (Emissions)

•  ของเสยี (Waste)

•  ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity)

•  การประเมนิคู�ค�าด�านสิ�งแวดล�อม

 (Supplier Environmental Assessment)

•  การประเมนิคู�ค�าด�านสงัคม

 (Supplier Social Assessment)

•  การลงทุนด�านการว�จัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมแบบเป�ด

•  การพัฒนาผลิตภัณฑ�สีเข�ยว

•  การดำเนินงานที่สอดคล�องกับแนวปฏิบัติที่เป�นเลิศในระดับสากลด�านมาตรฐานความปลอดภัย

•  การปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดห�วงโซ�คุณค�า

•  การปรับปรุงและเพ��มจำนวนฉลากทางโภชนาการ

•  การเพ��มการเข�าถึงและการจำหน�ายผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพ

•  การว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�ที่ดีต�อสุขภาพและมีคุณค�าทางโภชนาการ

•  การมีส�วนร�วมกับชุมชน

•  การเพ��มความร�วมมือด�านการบร�โภคอย�างยั่งยืน

•  การสร�างสิ�งแวดล�อมที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตว�ในฟาร�ม

•  การลดการใช�ยาปฏิชีวนะ

•  การฝ�กอบรมให�ความรู�

•  การตรวจประเมินสถานะด�านสิทธิมนุษยชนอย�างรอบด�าน

•  การจัดการข�อร�องเร�ยนด�านสิทธิมนุษยชน

•  การรายงานผลการดำเนินงาน

•  การบร�หารความหลากหลายทางเพศในทุกระดับการทำงานขององค�กร

•  การสร�างวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต�างของพนักงาน

•  การปกป�องดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป�นอยู�ที่ดีของพนักงาน

•  การฝ�กอบรมให�ความรู�

•  การสนับสนุนทุนการศึกษาและการฝ�กอบรมเพ��มทักษะ

•  การดำเนินโครงการพัฒนาพนักงานและการร�เร��มโครงการเพ�่อพัฒนาทักษะ

 และองค�ความรู�ของพนักงาน

•  การซื้อสินค�าและบร�การในท�องถิ�น

•  การบร�จาคเพ�่อการกุศล

•  ผลกระทบจากการดำเนินงานความรับผ�ดชอบต�อสังคมทั้งในระหว�างกระบวนการดำเนินธุรกิจ

 และนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ

•  การดำเนินโครงการร�เร��มในชุมชน โดยมุ�งเน�นการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม หร�อเพ��มรายได�

•  การกระตุ�นการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก 

•  การส�งเสร�มการกักเก็บคาร�บอน

•  การมุ�งเน�นการจัดการทรัพยากรน้ำจ�ด

•  การสร�างความร�วมมือกับคู�ค�าธุรกิจ

•  การลดของเสียจากกระบวนการผลิต

•  การตรวจสอบให�แน�ใจว�าผู�จัดหาวัตถุดิบ มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง

•  การจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรที่สามารถตรวจสอบย�อนกลับได�ถึงพ�้นที่เพาะปลูก/แหล�งที่มา

•  การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรที่มาจากพ�้นที่ที่ปราศจากการตัดไม�ทำลายป�า

•  การเพ��มพ�น้ท่ีอนุรักษ� ปกป�อง และฟ��นฟ�ในพ�น้ท่ียุทธศาสตร�ป�าชายเลน ป�าต�นน้ำ และสถานประกอบการ

•  การสร�างความร�วมมือในห�วงโซ�อ�ปทานด�านการจัดหาอย�างรับผ�ดชอบ

การสร�างคุณค�า
ปราศจากขยะ

จัดการผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม สังคม สุขภาพ และความ

ปลอดภัย ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจเพ�่อสนับสนุนเศรษฐกิจ

หมุนเว�ยน

•  ของเสยี (Waste) •  การลดปร�มาณการสูญเสียอาหาร อาหารส�วนเกิน ขยะอาหาร

•  การลงทุนในนวัตกรรมที่เกี่ยวข�องกับการจัดการของเสียจากอาหารและบรรจ�ภัณฑ�ที่ยั่งยืน

•  การเพ��มการใช�วัสดุที่ยั่งยืนสำหรับบรรจ�ภัณฑ�

ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เป�นเลิศในการปกป�อง

สวัสดิภาพสัตว� ให�มีสุขภาพดีท้ังร�างกายและจ�ตใจ และได�รับ

การดูแลให�มีความเป�นอยู�ที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี

มีที่อยู�อาศัยที่สะดวกสบาย มีอาหารและน้ำที่เพ�ยงพอ

สนับสนุนอาหารเพ�่อสุขภาพ ด�วยการส�งมอบผลิตภัณฑ�

ที่ได�รับการพัฒนาคุณค�าทางโภชนาการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256420 21ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ผลการดำเนินงานที่สนับสนุนเป�าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห�งสหประชาชาติของซีพ�เอฟ ป� 2564 

People
การส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตประชาชน

Planet
การอนุรักษ�โลก

14,700 ราย

ของเกษตรกรรายย�อยและผู�ประกอบการ

รายย�อย ได�รับการส�งเสร�มอาชีพ

และคุณภาพชีว�ต

44% สัดส�วนการนํานํ้า

กลับมาใช�ใหม�หร�อใช�ซํ้า

1,769,138 ราย ของเดก็ เยาวชน 

และผู�เปราะบาง ได�รับการเข�าถึงอาหาร

ที่ปลอดภัยและมีคุณค�าทางโภชนาการ

124,114 ตัน

ปร�มาณการสูญเสียอาหาร

ที่นําไปใช�ประโยชน�

40% ของผลิตภัณฑ� ใหม�

ได�รับการพัฒนาให�เสร�มสร�างสุขภาพที่ดี

และมีคุณค�าทางโภชนาการที่มากข�้น

1,483,000 ตัน CO2 เทียบเท�า

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

ที่ลดลงจากผลิตภัณฑ�คาร�บอนตํ่า

100% ของพนักงาน

ในกิจการประเทศไทยผ�านการอบรม

ที่เกี่ยวข�องกับความยั่งยืนขององค�กร

2,388 ไร� เป�นพ�้นที่อนุรักษ�

ปกป�อง และฟ��นฟ� ในพ�้นที่ยุทธศาสตร�

ป�าชายเลน

34% ของพนักงานระดับบร�หาร

ในกิจการประเทศไทยเป�นพนักงานหญิง

8,691 ไร� เป�นพ�้นที่อนุรักษ�

ปกป�อง และฟ��นฟ� ในพ�้นที่ยุทธศาสตร�

ป�าต�นนํ้า และสถานประกอบการ

Prosperity
การสร�างความเจร�ญก�าวหน�า

Peace
การสร�างสันติภาพ

27%
สัดส�วนการใช�พลังงานหมุนเว�ยน

ต�อพลังงานทั้งหมด

บร�ษัทไม�มเีร�อ่งท่ีเกีย่วข�องกบัการฟ�องร�อง

ในประเด็นทุจร�ต คอร�รัปชัน การให�และรับ

สินบน การผูกขาดหร�อการกีดกัน

ทางการค�า 

70% ของพนกังานในกจิการ

ประเทศไทยได�รับประโยชน�จากการปรับปรงุ

ตามข�อเสนอแนะผ�านคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบการ

ค�าใช�จ�ายด�านการว�จัยและพัฒนา

1,820 ล�านบาท 

726 ราย

เป�นพนักงานทุพพลภาพ

1,561 ตัน

ปร�มาณการใช�กระดาษและพลาสติก

ลดลงในบรรจ�ภัณฑ�อาหาร

ร�วม “โครงการปฏิรูประบบอาหารที่ยั่งยืน

และสุขภาพที่ดี (Food Reform for 

Sustainability and Health: FReSH)” 

โดยมีสภาธุรกิจโลกเพ�่อการพัฒนา

อย�างยั่งยืน (World Business Council 

for Sustainable Development: 

WBCSD) เป�นแกนนําสําคัญ รวมถึง

เป�นในสมาชิกของกลุ�ม Seafood 

Business for Ocean Stewardship 

(SeaBOS)

Partnership
การเป�นหุ�นส�วนเพ�่อความร�วมมือ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256422 23ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ความก�าวหน�าเทียบกับเป�าหมาย

การเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

อาหารมั่นคง

การตลาดอย�างรับผ�ดชอบ (กิจการประเทศไทย)

อาหารท่ีย่ังยืน (กิจการประเทศไทย)

สวัสดิภาพสัตว�

เป�าหมาย
สร�างความมั่นคงทางอาหารโดยการเพ��มผลิตภัณฑ�ที่ส�งเสร�มสุขภาพ
และสร�างคุณภาพชีว�ตที่ดีให�กับผู�บร�โภค

• ร�อยละ 40 ของยอดขายมาจากผลิตภัณฑ�สีเข�ยว

 (CPF Green Revenue)

• การเร�ยกคืนสินค�าเป�นศูนย�

• เข�าถึงผู�บร�โภคจำนวน 35 ล�านรายต�อวัน

 ด�วยอาหารและเคร�่องดื่มเพ�่อสุขภาพที่ดี

• ร�อยละ 50 ของผลิตภัณฑ�ใหม�ได�รับการพัฒนา

 เพ�่อสุขภาพที่ดีและมีคุณค�าทางโภชนาการที่มากข�้น

• ร�อยละ 100 มีการดำเนินการตรวจประเมินสถานะ

 ด�านสิทธิมนุษยชนอย�างรอบด�านในทุก 3 ป� ซึ่งรวมถึง

 การประเมินความเส่ียงและผลกระทบในพ�น้ท่ีเส่ียงสูงของบร�ษัท

สังคมพ�่งตน เป�าหมาย
ดำเนินการสร�างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมให�แก�พนักงานและคนในสังคม
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า

สิทธิมนุษยชน

• สนับสนุนการศึกษาและการฝ�กอบรมบุคลากร

 จำนวน 3 ล�านชั่วโมง 

• 3,000,000 ราย ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินกิจกรรม

 ทางธุรกิจของเรา ได�รับการพัฒนาความเป�นอยู�ที่ดีข�้น

ผลลัพธ�เชิงบวกทางสังคม

• ร�อยละ 100 ของฟาร�มสุกรแม�พันธุ�อ��มท�องได�รับการเลี้ยงดู

 ในระบบคอกขังรวม

• เพ��มกำลังการผลิตของไข�ไก�ท่ีมาจากการเล้ียงแบบปล�อยอิสระ

 ในโรงเร�อน ร�อยละ 30 ต�อป� เม่ือเทียบกับป� 2563

 (ป� 2563 มีกำลังการผลิตรวม 12 ล�านฟอง

 ป� 2564 มีกำลังการผลิตรวม 30 ล�านฟอง)

• ร�อยละ 100 ของการเล้ียงไก�เน้ือได�รับการเสร�มสภาพแวดล�อมทางกายภาพ

ความก�าวหน�า (%)

ความก�าวหน�า (%)

เป�าหมาย ป� 2573

40%

0

35 ล�านราย

50%

100%

30%

100%

เป�าหมาย ป� 2573

100%

3 ล�านชั่วโมง

3 ล�านราย

ผลการดำเนินงาน

33%

0

27.18%

150%

64.87%

9 ล�านราย

40%

ผลการดำเนินงาน

100%

1,331,688 ชั่วโมง

2,450,737 ราย

83
%

100
%

26
%

80
%

27.18
%

500
%

64.87
%

40
%

44.39
%

82
%

การสร�างคุณค�าปราศจากขยะ

การจัดหาอย�างรับผ�ดชอบต�อโลก
• ร�อยละ 100 ของวัตถุดิบหลักสามารถตรวจสอบย�อนกลับได�

• เพ��มพ�น้ท่ีอนุรักษ� ปกป�อง และฟ��นฟ� ในพ�น้ท่ียุทธศาสตร�ป�าชายเลน  

 ป�าต�นน้ำ และสถานประกอบการ จำนวน 20,000 ไร� (กิจการประเทศไทย)

• ร�อยละ 100 ของวัตถุดิบหลักมาจากพ�้นที่ที่ปราศจาก

 การตัดไม�ทำลายป�า

• ลดปร�มาณขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ  

 ให�เป�นศูนย�

• ร�อยละ 100 ของบรรจ�ภัณฑ�พลาสติกสำหรับบรรจ�อาหาร

 ที่นำมาใช�จะต�องสามารถนำกลับมาใช�ซ้ำหร�อนำมาใช�ใหม�

 หร�อสามารถย�อยสลายได�

25
%

55
%

99.9
%

• ร�อยละ 25 ของการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อม 

 ต�อหน�วยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับป�ฐาน 2558  

 (กิจการประเทศไทย) 

• ร�อยละ 30 ของปร�มาณการดึงน้ำมาใช�ต�อหน�วยการผลิต ลดลง 

 เม่ือเทียบกับป�ฐาน 2558 (กิจการประเทศไทย)

• ดูดซับก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 200,000 ตัน จากการอนุรักษ� 

 และฟ��นฟ�ป�า ในพ�้นที่ยุทธศาสตร�และเพ��มพ�้นที่สีเข�ยว

 ในสถานประกอบการ (กิจการประเทศไทย)

• ลดของเสียที่ถูกนำไปฝ�งกลบและเผาให�เป�นศูนย�

 

• กำหนดเป�าหมายลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกตามหลักการ 

 ทางว�ทยาศาสตร� (Science-Based Target)

 (ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3)

• สนับสนุนคู�ค�าธุรกิจทั้งหมด ที่ได�รับการระบุว�ามีผลกระทบ

 ต�อทรัพยากรน้ำในระดับสูง เพ�่อให�ดำเนินการจัดทำ

 แผนบร�หารจัดการน้ำ

ดินน้ำป�าคงอยู� เป�าหมาย ดำเนินการสร�างผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมในเชิงบวกตลอดห�วงโซ�คุณค�า

การบร�หารทรัพยากรท่ีเป�นเลิศ
72
%

6
%

145
%

100%

20,000 ไร�

100%

0 ตัน

100%

25%

30%

200,000 ตัน

0 ตัน

-

100%

อย�ูในระหว�าง
การดำเนินการ

อย�ูในระหว�าง
การดำเนินการ

อย�ูในระหว�าง
การดำเนินการ

อย�ูในระหว�าง
การเก็บข�อมูล

25%
(กิจการประเทศไทย เว�ยดนาม จ�น* อินเดีย

ฟ�ลิปป�นส� ลาว กัมพ�ชา และมาเลเซีย)

11,079 ไร�

99.9%
(กิจการประเทศไทย)

ความก�าวหน�า (%)เป�าหมาย ป� 2568 ผลการดำเนินงาน

ความก�าวหน�า (%)เป�าหมาย ป� 2573 ผลการดำเนินงาน

18%

43%

11,392 ตัน

22 ตัน
(กิจการประเทศไทย)

อย�ูในระหว�าง
การดำเนินการ

อย�ูในระหว�าง
การดำเนินการ

อย�ูในระหว�าง
การดำเนินการ

อย�ูในระหว�าง
การดำเนินการ

อยู�ในระหว�าง
การเก็บข�อมูล

* ข�อมูลประเทศจ�น รวบรวมจากการจัดซื้อวัตถุดิบโดยกลุ�มธุรกิจการค�าวัตถุดิบอาหารสัตว�เท�านั้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256424 25ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



อาหารมั่นคง

อาหารท่ีย่ังยืน

การตลาดอย�างรับผ�ดชอบ

สวัสดิภาพสัตว�
องค์การสหประชาชาติมีเป้าหมายที่จะยุติความหิวโหยและภาวะการขาดสารอาหาร 

ภายในปี 2573 แต่มีความท้าทายหลายประการที่จะทำาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 

ไม่ว่าจะเป็นภาวะโรคระบาด ข้อขัดแย้ง สภาพอากาศแปรปรวน รวมถึงการชะลอตัว 

ทางเศรษฐกิจ1 ขณะที่จำานวนประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

เป็น 9.7 พันล้านคนในปี 25932 ยิ่งผลักดันให้ความมั่นคงทางอาหารของโลกอยู่ในภาวะ 

เปราะบางยิ่งขึ้น การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำาคัญและเร่งด่วน 

ซีพีเอฟในฐานะผู้นำาด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรจึงนำาวิทยาศาสตร ์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัยและมีสารอาหาร 

สำาหรับทุกช่วงวัย เพียงพอต่อความต้องการ ในราคาที่เข้าถึงได้ อันนำามาซึ่งความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

อาหารที่ยั่งยืน
เป้าหมายปี 2573 (กิจการประเทศไทย)

ซีพีเอฟให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
ต่อผู้บริโภคในทุกช่วงวัย มีกระบวนการผลิตและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
ลดการสูญเสีย เพื่อร่วมสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนให้กับโลกของเรา 

ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกุล 
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ประธานความมุ่งมั่นด้านอาหารที่ยั่งยืน

1 2021 The state of food security and nutrition in the world “Transforming food systems for food security, improved nutrition and  affordable healthy diets for all”, 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2021, ISSN 2663-807X (online). 
2 United Nation, World Population Prospects 2019: June 2019.

40
ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว 
(CPF Green Revenue)

ร้อยละ

ความมุ่งมั่น 
ด้านอาหารที่ยั่งยืน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จดุเร่ิมต้นของการพฒันาสิง่ใหม่

เพื่อสิ่งที่ดีกว่า และก่อให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม

สวัสดิภาพสัตว์
เลี้ยงดูสัตว์ด้วยความใส่ใจ

ให้อิสระในการแสดงพฤติกรรม

ตามธรรมชาติ เพื่อคุณภาพ

และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สุขภาพที่ดีและยั่งยืน
มุ่งส่งเสริมการบริโภคเพื่อ

สขุภาพทีด่ขีองผูค้นและของโลก

โดยการรังสรรค์อาหารใหเ้ปน็ยา

ดว้ยกระบวนการผลติทีเ่ปน็มิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

เสียงจากโต๊ะอาหาร
สำารวจความต้องการของผูบ้ริโภค

รับฟังความคิดเห็น ออกแบบ

และปรับเปลี่ยน เพื่อตอบโจทย์

ให้ตรงตามความต้องการ

มากที่สุด

สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ 
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค

ศูนย์
การเรียกคืนสินค้า 

เป็น

นักเก็ตไก่จากพืช แบรนด์ Meat Zero

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256426 27ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://youtu.be/2CTB4BifAqM


การดำาเนินงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม 
ในปี 2564 ซีพีเอฟได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและคณะทำางานขับเคล่ือนนวัตกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพซีพีเอฟ” ขึ้น 
โดยได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รบรหิ�รนวตักรรมระดับโลก ISO56002 ม�ประยกุตใ์ช ้และมุ่งเน้นก�รวจัิยพัฒน�เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
หลัก 6 ด้�น ดังภ�พด้�นล่�ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่�งเป็นระบบ เพิ่มร�ยได้ เพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น 
ลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่� ตลอดจนสร้�งวัฒนธรรมก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องแก่บุคล�กรทุกระดับ
ทั้งนี้ คณะกรรมก�รดังกล่�วจะดำ�เนินง�นภ�ยใต้ 4 วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

แนวทางการบริหารจัดการ
• การประกาศนโยบายและความมุ่งม่ัน ประก�ศคว�มมุ่งม่ัน 

ภ�ยใต้หลักปฏิบัติในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภ�พท่ีดีข้ึน 
นโยบ�ยสุขโภชน�ก�ร และนโยบ�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• การวิจัยและพัฒนา พัฒน�ท�งเลือกหรือวิธีก�รใหม่ 
เพือ่ใชใ้นก�รแก้ปญัห�หรือพฒัน�คุณภ�พของง�น ตัง้แต่
อ�ห�รสัตว์ ก�รเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

• การเป็นองคก์รแหง่นวตักรรม รว่มมือภ�ครฐั ภ�คเอกชน 
รวมถึงสต�ร์ตอัป (Startup) สร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 
และสง่เสรมิบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นทีก่ระตุน้ก�รสร�้งสรรค์
สิ่งใหม่ที่ช่วยให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
สูงกว่�เดิม 

• การปฏบิติัตามกฎระเบยีบและแนวปฏบิติัท่ีเป็นเลิศระดบั

สากล ยกระดับม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยอ�ห�รตลอดห่วงโซ่
ก�รผลิตอ�ห�รขององค์กร

1. สู่ก�รเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม – สร้�งบรรย�ก�ศและ
สนบัสนนุใหพ้นกัง�นทกุคน คิดค้นและสรรค์สร�้งโครงก�ร
นวัตกรรมที่ส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร และนำ�ไปสู่
ก�รพัฒน�และผลิตสินค้�และบริก�รใหม่

2. ใช้นวัตกรรมขับเคล่ือนธุรกิจ – ขับเคล่ือนธุรกิจและ 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้มีประสิทธิภ�พสูงสุด โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

3. สร้�งเครือข่ายนวัตกรรมและระบบนิเวศระดับโลก –
รวบรวมองค์คว�มรู้ ผู้เชี่ยวช�ญ และนวัตกรรมของบริษัท 
ตลอดจนก�รประส�นง�น และก�รสร้�งคว�มร่วมมือใน
ก�รพัฒน�นวัตกรรมระหว่�งองค์กรในเครือข่�ย

4. เป็นบริษทัสำาหรับผู้เช่ียวชาญและบคุคลท่ีมคีวามสามารถ

พิเศษ (Talent) – เป็นสถ�บันรวบรวมคนเก่งและคนดี
ของสงัคม โดยก�รพัฒน�บคุล�กรให้มีคุณภ�พ และมีคว�ม
ส�ม�รถท่ีตรงกับคว�มต้องก�รของธรุกจิและโลกเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน รวมถึงดึงดูดผู้เชี่ยวช�ญและคนเก่งให้เข้�ม�
ร่วมองค์กร และพัฒน�องค์กรต่อไป

คณะทํางานนวัตกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพ (6 Innovation Areas)

สํานักนวัตกรรม CPF

ดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานธุรกิจภายในองค�กร และเคร�อข�ายภายนอกองค�กร

เคร�อข�ายนวัตกรรมระหว�างบร�ษัทในเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ�

มหาว�ทยาลัย สตาร�ตอัป และบร�ษัทเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก
หน�วยงานธุรกิจภายในองค�กร

คณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพ

Information
Tech

Agri
Tech

Bio
Tech

Food
Tech

Sustainable
Tech

Operation
Tech

ด้านการเกษตร (Agri-Tech) 
พัฒนาด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ 

และอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะ 

สำาหรับพืชสวน และพืชไร่ เช่น 

ผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ด้านความยั่งยืน (Sustainable Tech)
พัฒนาการใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ และใช้พลังงาน

และทรัพยากรที่ยั่งยืน

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (BioTech)
พัฒนาพันธุ์สัตว์ และสูตรอาหารสัตว์ 

ด้านเทคโนโลยีการผลิต
(Operation Tech) 

พัฒนาระบบ Smart Farm, 

Smart Factory และ 

Smart Distribution Center (DC) 

และ Logistics

ด้านเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech)
พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ 

(Health & Wellness) โปรตีนทางเลือก 

และเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์หลัก เช่น 

เนื้อหมู เนื้อไก่ เป็นต้น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Tech)

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

องค์กร เช่น การนำาปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

หรือ การเรียนรู้ด้วยสมองกล (Machine 

Learning) และบล็อกเชน (Blockchain) 

เข้ามาใช้ในกระบวนการของบริษัท

ความร่วมมือเพื่อนวัตกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒน�อ�ห�รซีพีเอฟสร้�งคว�มร่วมมือกับภ�คส่วนต่�ง ๆ ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ เพ่ือวิจัยและพัฒน�
นวัตกรรมอ�ห�รที่ตอบโจทย์ทั้งภ�คเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. ภาครัฐ อาทิ

• หน่วยงานราชการ: ร่วมมือกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ (บพข.) สังกัดสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ ด้านการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาอาหารผู้สูงวัยประจำาท้องถิ่นจากพืชท้องถิ่นในชุมชน  

มีความรู้ด้านการพัฒนาอาหารที่เหมาะกับผู้สูงวัย ผู้สูงวัยในท้องถิ่นได้รับประทานอาหารท่ีถูกปาก

และดีต่อสุขภาพ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว

 วิจัยเพื่อสนับสนุนพืชสมุนไพร เช่น กัญชาและกัญชง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• หน่วยงานการศึกษาและโรงพยาบาล: 
 วิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีดีต่อสุขภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลัยมหดิล มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 

และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256428 29ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



2. ภาคเอกชน อาทิ

• การสนับสนุน โปรเว็ก เอเชีย ซีพีเอฟร่วมกับเครือข่�ยผู้ผลิตอ�ห�รชั้นนำ�ระดับโลกให้ก�รสนับสนุนโปรเว็ก เอเชีย จัดก�ร
แข่งขันนวัตกรรมอ�ห�รระดับภูมิภ�คเอเชีย ภ�ยใต้โจทย์ก�รแข่งขัน ก�รพัฒน�โปรตีนจ�กพืชที่เป็นอ�ห�รจ�นเดียวในวิถี
เอเชีย เพ่ือสร้�งภูมิคุ้มกันและรักษ�สิ่งแวดล้อม ก�รสนับสนุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมนักศึกษ� นักวิจัย และ
นักพัฒน�อ�ห�รรุ่นใหม่ สู่ก�รต่อยอดธุรกิจสต�ร์ตอัปในอน�คต และซีพีเอฟร่วมเป็นโค้ชให้กับทีมที่ผ่�นก�รคัดเลือก  
ให้คำ�ปรึกษ�และช่วยแก้ปัญห�ให้โครงก�รสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย จนได้ทีมผู้ชนะอันดับ 1 จ�กทีม Food Tech Chula 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย กับแนวคิดผลิตภัณฑ์ The Marble Booster เน้ือว�กิวจ�กพืช 100% มีลักษณะโครงสร้�งเป็นเส้นใย
คล้�ยกล้�มเน้ือสัตว์ และคุณสมบัติพิเศษในก�รสร้�งภูมิคุ้มกันของร่�งก�ย และอันดับ 2 จ�กทีม TempMie ประเทศอินโดนีเซีย 
กับแนวคิดผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปเพื่อสุขภ�พสำ�หรับกลุ่มวีแกน (Vegan)

• โครงการ Corporate Spark 2021 จัดขึ้นโดยสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สนช. (NIA) กระทรวง
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงก�รบ่มเพ�ะสต�ร์ทอัพจ�กประเทศอิสร�เอล ซ่ึงศูนย์วิจัยและพัฒน�อ�ห�รซีพีเอฟ  
ไดค้ดัเลอืกสต�รต์อปั 2 ร�ยจ�กโครงก�รนีเ้พือ่รว่มทำ�วจิยัและพฒัน�ผลติภัณฑอ์�ห�รและเครือ่งดืม่จ�กพชื เริม่ตัง้แตก่�ร
พัฒน�ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ที่มีง�นวิจัยรองรับ ไปจนถึงก�รผลิตเชิงพ�ณิชย์ (Commercialization) ซึ่งจะช่วย
เสริมคว�มแข็งแกร่งของนวัตกรรมของบริษัท

• งาน Asia-Pacific Agri-Food Innovation Summit ประเทศสิงคโปร์ จัดระหว่�งวันที่ 16 ถึง 18 พฤศจิก�ยน 2564  
โดยซีพีเอฟเป็นผูส้นบัสนนุระดับ Innovation Challenge Partner ทีร่ว่มเป็นผูใ้หโ้จทยแ์ละตดัสนิก�รแขง่ขนัเพ่ือห�แนวคิด
ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เนื้อจ�กพืช และได้ 3 ทีมที่เข้�รอบม�ร่วมพัฒน�ผลิตภัณฑ์กับซีพีเอฟ ทั้งนี้ บริษัทค�ดหวังว่�ก�ร
สนับสนุนกิจกรรมน้ีอย่�งต่อเน่ืองจะช่วยให้ได้แนวคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่ และสร้�งก�รรับรู้
ตร�สินค้�ของบริษัทได้

01 02

ความร่วมมือกับ 
สตาร์ทอัพ

รางวัล “ชีวจิต Awards 2021” สาขา  

Innovation Reader’s vote และ Guru’s 

Pick

รางวัลเหรียญทองแดง จากสำานักงานการ

วิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) กระทรวงการอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

ณ งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 

(Research Expo 2021)

นวัตกรรมอาหารโดดเด่นปี 2564

ผลิตภณัฑบ์ฟิโิอ โปรไบโอติก พลัส (BIFIO Probiotic Plus) อ�ห�รเสรมิสร�้ง
ภูมิคุ้มกัน ปรับสมดุลลำ�ไส้ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ “โปรไบโอติก” 5 ส�ยพันธุ์  
ที่ค้นคว้�และวิจัยในคนเอเชีย และ “พรีไบโอติก” อ�ห�รชั้นดีของโปรไบโอติก 
 ลำ�ไส้ทำ�หน้�ที่ย่อยและดูดซึมส�รอ�ห�ร ควบคุมระบบขับถ่�ย ส่งเสริมก�ร

ทำ�ง�นของระบบประส�ทและฮอร์โมน และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
 ระบบภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่�งก�ยอยู่ในลำ�ไส้ถึง 70%
 เพร�ะ “สุขภาพร่างกายที่ดี เริ่มจากสุขภาพลำาไส้ที่ดี”

 ได้รับร�งวัลจ�กสถ�บันต่�งๆ

Probiotics Benefits

Probiotics

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256430 31ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



โจ๊กไข่ หมูดำาคูโรบูตะทรงเครื่อง มื้อเช้�ที่ทำ�ให้สุขภ�พดี อิ่มท้อง ได้ประโยชน์
 ทำ�จ�กปล�ยข้�วหอมมะลิ 100% เคี่ยวกับไข่ลวกและไข่ข�ว
 เพิ่มคว�มหอมและเนื้อสัมผัสด้วยก�รต้มกับน้ำ�ซุปผักของ หอมใหญ่ กระเทียม และร�กผักชี
 เนียนนุ่ม ท�นง่�ย คล่องคอ สัมผัสไข่ได้ในทุกคำ�
 ทอ้ปป้ิงด้วยหมูดำ�คูโรบตูะทรงเครือ่งทีน่ำ�หมูม�ผดักบัน้ำ�มันหมูจนได้เนือ้สมัผสั

ที่นุ่มหอม
 อุดมไปด้วยโปรตีน ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
 ทำ�ให้อิ่มน�น “อร่อยอิ่มท้อง พร้อมประโยชน์คุ้ม”

ผลิตภัณฑ์เนื้อทดแทนจากพืช “Meat Zero” โดยศูนย์วิจัยและพัฒน�อ�ห�รซีพีเอฟ ร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญต่�งประเทศ
 คิดค้น Plant-Tec Innovation เทคนิคก�รสร้�งรสสัมผัสเสมือนเนื้อจริง “พืชที่อร่อยอย่างเนื้อ”

 มีทั้งอ�ห�รพร้อมปรุงและอ�ห�รพร้อมรับประท�น
 ทำ�จ�กพืช 100% ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ
 0% คอเลสเตอรอล
 ตอบโจทย์กลุ่ม Flexitarian และกลุ่มคนรักสุขภ�พ
 ว�งจำ�หน่�ยแล้วในประเทศไทย สิงคโปร์ และฮ่องกง
 มีเป้�หม�ยส่งออกไปยังประเทศต่�งๆ ต่อไปในปี 2565

การมุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร
ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร ซีพีเอฟมุ่งสร้�งวัฒนธรรมคว�มปลอดภัยอ�ห�รให้กับ
พนักง�นภ�ยในองค์กรม�อย่�งต่อเนื่อง ด้วยก�รสร้�งพฤติกรรมและปลูกฝังจิตสำ�นึกก�รผลิตอ�ห�รปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
ผ่�นกิจกรรมที่หล�กหล�ย อ�ทิ กิจกรรม Morning Talk, Food Safety on Tour และ แอปพลิเคชันไลน์คว�มปลอดภัยอ�ห�ร

กิจกรรม Morning Talk กิจกรรม Food Safety on Tour

ในปี 2564 บรษิทัได้นำ�กลยทุธ ์ผู้สรา้งพลังสูก่ารเปล่ียนแปลง (Influencer Plus) ม�ใช ้เพ่ือชว่ยขบัเคลือ่นก�รสร�้งวฒันธรรม
คว�มปลอดภัยอ�ห�รใหค้รอบคลมุก�รดำ�เนนิง�นขององค์กรม�กยิง่ขึน้ในสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้โควิด-19 
โดยนำ�แรงจูงใจและคว�มส�ม�รถของคน สังคม และองค์กร ม�เป็นพลังขับเคลื่อนก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้บรรลุผล 
ต�มท่ีกำ�หนด นอกจ�กน้ี ทีมผู้สร้�งพลังสู่ก�รเปล่ียนแปลงยังได้จัดก�รประชุมทีม (Huddle Meeting) กันทุกสัปด�ห์ เพ่ือกระตุ้น
ก�รปรับพฤติกรรมและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ และมีก�รมอบร�งวัลเป็นแรงจูงใจแก่ทีมที่ทำ�ผลง�น 
ได้ยอดเยี่ยมด้วย

การประชุมทีม (Huddle Meeting)ทีมผู้สร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลง

การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ 
การรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในปี 2564 ตลอดห่วงโซ่ก�รผลิต (กิจก�รประเทศไทย)

ทุกโรงงานและฟาร์ม
ได้รับการรับรอง 
มาตรฐานครบ

100%
• โรงง�นแปรรปูเนือ้สตัว์ขัน้พ้ืนฐ�นไกแ่ละเป็ดสง่ออก: HACCP, 

ISO9001, Genesis GAP/Lloyd’s Register Poultry Scheme 
และ BRC Global Standard for Food Safety

• โรงง�นผลิตอ�ห�ร5 : GMP และ HACCP
• โรงง�นอ�ห�รแปรรูป จ�กเนื้อไก่ ไข่ เป็ด หมู และกุ้งส่งออก: 

ISO9001
• โรงง�นผลิตอ�ห�ร จ�กเนื้อไก่ เป็ด ไข่ และกุ้ง ส่งออก: BRC 

Global Standard for Food Safety

ธุรกิจอาหารสัตว�

ธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูป

ธุรกิจอาหาร

• โรงง�นอ�ห�รสัตว์บก: GMP, HACCP, ISO9001 และ 
AI Compartment3 (เฉพ�ะฟ�ร์มส่งออก)

• โรงง�นอ�ห�รสัตว์น้ำ�: GMP, HACCP และ BAP (เฉพ�ะ
โรงง�นอ�ห�รกุ้ง)

• โรงง�นส่วนผสมล่วงหน้� (Pre-Mixed): FAMI QS4

• ฟ�ร์มไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด และสุกร: GAP
• ฟ�ร์มไก่เน้ือและเป็ดส่งออก: Genesis GAP/Lloyd’s Register 

Poultry Scheme
• ฟ�ร์มสัตว์น้ำ�: GAP/CoC กรมประมง และ BAP (เฉพ�ะฟ�ร์ม

กุ้งส่งออก)
• โรงง�นคัดไข่ส่งออก: GMP และ HACCP
• โรงง�นแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐ�น: GMP

3 AI Compartment (Avian Influenza Compartment) ม�ตรฐ�นคอมพ�ร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว ์
4 FAMI QS (Feed Additives and Pre-Mixtures Quality System) ระบบก�รจัดก�รคุณภ�พและคว�มปลอดภัยส่วนผสมอ�ห�รสัตว ์
5 โรงง�นผลิตอ�ห�ร ครอบคลุมตั้งแต่โรงง�นอ�ห�รแปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และโรงง�นอ�ห�รสำ�เร็จรูป (อ�ห�รพร้อมรับประท�น)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256432 33ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลของซีพีเอฟ

ในปี 2564 ซีพีเอฟนำ�ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้�แบบดิจิทัลในห่วงโซ่ก�ร
ผลิตม�ใช้ได้ครอบคลุม 100% ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ สุกร และกุ้ง 
ของกิจก�รประเทศไทยต�มแผนที่ว�งไว้ โดยอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินง�นใน
ผลิตภัณฑ์อ�ห�รสำ�เร็จรูป ซอส ผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่ และขนมปัง โดยในปีนี้ได้
นำ�เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ม�ยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับ
เพ่ือสร้�งคว�มเช่ือม่ันให้กับลูกค้�และผู้บริโภคด้วย โดยนอกจ�กจะทำ�ให้ผู้บริโภค
ส�ม�รถตรวจสอบยอ้นกลับแหล่งทีม่�ของผลิตภัณฑท์ีซ้ื่อม� ได้แก ่โรงง�นแปรรปู
เนือ้สตัวแ์ละฟ�รม์เล้ียงสตัวแ์ลว้ ยงัส�ม�รถทร�บขอ้มูลอ่ืนเพ่ิมเตมิได้ด้วย อ�ท ิ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ย่ังยืน และข้อมูลอ�ห�รปลอดภัย ภ�ยใต้ช่ือ “iTrace Blockchain”

มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ

เป็นม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�นด้�นระบบบริห�รคุณภ�พ อ�ห�รปลอดภัย และก�รผลิตอ�ห�รท่ีย่ังยืนสำ�หรับผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ปีก 
ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่มุ่งมั่นผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รไปทั่วโลกด้วยม�ตรฐ�นเดียวกัน ช่วยให้บริษัทส�ม�รถบริห�ร
จัดก�รคว�มเสี่ยงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลของซีพีเอฟ

ทดสอบทางด�านประสาทสัมผัส
ไม�ผ�านผ�าน

ปฏิเสธ

นําสินค�า

ออกสู�ตลาด

ตรวจสอบ

กระบวนการ

เพ�่อปรับปรุง

สุ�มตัวอย�างสินค�า

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส

การตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส 

หนึ่งในก�รทดสอบคุณภ�พสินค้�ของซีพีเอฟคือ ก�รทดสอบท�งด้�นประส�ทสัมผัสหรือก�รทดสอบชิม โดยผู้ชิมจะต้องผ�่น
เกณฑ์ก�รคัดเลือกเพ่ือให้ม่ันใจในม�ตรฐ�นเดียวกันท้ังองค์กร และทำ�ก�รทดสอบตัวอย่�งสินค้�จ�กก�รผลิตในแต่ละวัน เปรียบเทียบ
กับตัวอย่�งม�ตรฐ�นด้วยวิธีก�รดูลักษณะปร�กฏ ดมกลิ่น และชิม เพื่อทดสอบคุณลักษณะในด้�นต่�งๆ ได้แก่ สี กลิ่น รสช�ติ 
เนื้อสัมผัส ลักษณะปร�กฏ และสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจในทุกผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค 

รายได้จากผลิตภัณฑ์สีเขียวของซีพีเอฟ (CPF Green Revenue)
ซีพีเอฟมีคว�มมุ่งม่ันในก�รผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) ซ่ึงหม�ยถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉล�กสิ่งแวดล้อม เช่น 
ฉล�กค�ร์บอนฟุตพร้ินท์ ฉล�กลดโลกร้อน เป็นต้น หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นคว�มย่ังยืนต�มม�ตรฐ�นส�กล 
เพ่ือส่งเสริมให้มีก�รลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมจ�กผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่�งต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทได้เริ่มประเมินค�ร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2552 โดยนำ�หลักก�รประเมินก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
(Product Life Cycle Assessment) ต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO14040 ISO14044 และ ISO14067 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กว่� 
790 ร�ยก�รได้รับก�รประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์และได้ก�รรับรองฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ และกว่� 30 ร�ยก�รเป็นผลิตภัณฑ์
ค�ร์บอนต่ำ�ท่ีได้รับรองฉล�กลดโลกร้อนจ�กองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) หรือ อบก. ได้แก่ ไก่มีชีวิต 
เป็ดมีชีวิต สุกรขุน และผลิตภัณฑ์เน้ือไก่สด เน้ือเป็ดสด และเน้ือหมูสด อันเป็นผลจ�กก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พในกระบวนก�รผลิต
อย่�งสม่ำ�เสมอ ตั้งแต่ก�รวิจัยและพัฒน�อ�ห�รสัตว์ให้มีโภชน�ก�รที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รในก�รเจริญเติบโตของ 
แต่ละช่วงวัย ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น และก�รใช้พลังง�นหมุนเวียนในก�รผลิต ทำ�ให้ตลอดกระบวนก�รผลิตและ
ก�รได้ม�ซึ่งวัตถุดิบมีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกลดลงอย่�งต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์ค�ร์บอนต่ำ�

ในปี 2564
ซีพีเอฟมีการเรียกคืนสินค้า

ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณชนเป็น ศูนย์

การเรียกคืนสินค้า

เป้าหมายปี 2573 (กิจการประเทศไทย) ผลการดำาเนินงานปี 2564 จำานวนผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับฉลากลดโลกร้อน40% 33%
30ของรายได้มาจาก

ผลิตภัณฑ์สีเขียว

(62,567 ล้านบาท)

ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว รายการ

โครงการ “Sustainable Chicken Meat Products”
ซีพีเอฟร่วมกับบริษัท บีเอเอสเอฟ เอสอี (BASF SE) ผู้ผลิตนวัตกรรมส�รเติมแต่งอ�ห�รสัตว์ (Innovative Feed Additives) 
วิเคร�ะหคุ์ณค่�ผลิตภัณฑใ์นเชงิเศรษฐนเิวศ (Eco-Efficiency Analysis) ในผลิตภัณฑไ์กส่ดและไกป่รงุสกุ ผ�่นระบบซอฟตแ์วร์
ประเมินผลง�นด้�นคว�มยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO14040 ISO14044 และ ISO14045 เพ่ือพัฒน� 
อ�ห�รสัตว์ที่มีคว�มเหม�ะสมกับชนิดพันธุ์สัตว์และก�รเติบโตในแต่ละช่วงอ�ยุทำ�ให้สัตว์มีสุขภ�พที่ดี ลดก�รสูญเสียสัตว์ 
จ�กก�รเจ็บป่วยหรือต�ย เป็นผลให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ ลดของเสีย และลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำ�ไปสู่ระบบก�รผลิตอ�ห�รที่ยั่งยืน

ทัง้นี ้ซีพีเอฟรเิริม่โครงก�รม�ตรฐ�นอ�ห�รซีพีเอฟ (CPF Food Standard) โดยรว่มกบัสถ�บนั
ม�ตรฐ�นอังกฤษ (British Standards Institution: BSI) สร้�งม�ตรฐ�นระบบบริห�รคุณภ�พ 
คว�มปลอดภัยอ�ห�รและก�รผลิตอ�ห�รอย่�งยั่งยืน ตลอดกระบวนก�รผลิตแบบครบวงจร 
(ธุรกิจอ�ห�รสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอ�ห�ร) ของบริษัท เพ่ือให้เป็นระบบเดียวกัน 
ทัว่โลก โดยบรูณ�ก�รก�รดำ�เนนิง�นต�มม�ตรฐ�นส�กลต�่งๆ ทีบ่รษิทัได้รบัก�รรบัรอง ได้แก่
• ม�ตรฐ�นส�กล เช่น CODEX, ISO9001, ISO22000
• กฎระเบียบภ�ยในและต่�งประเทศ
• ข้อกำ�หนดของลูกค้� เช่น BRC, Genesis GAP
โดยบริษัทมีเป้�หม�ยก�รตรวจรับรองโดยหน่วยง�นอิสระภ�ยนอก (Third Party) และขย�ยผล
ให้ครอบคลุมธุรกิจไก่เน้ือส่งออกและธุรกิจเป็ดเน้ือภ�ยในปี 2565 เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีดี 
สู่ผู้บริโภคอย่�งสม่ำ�เสมอ

กว่า

ตัวอย่าง 
QR Code ของ

ผลิตภัณฑ์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256434 35ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://cptrace.cpf.co.th/?408910.000000000023094109.120180F1381901.1.0015.06111.C


อาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลกถึง 8 ล้านคนในแต่ละปี  

และคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 

ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) 

กว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในปี 25731 ขณะที่ประเทศไทย ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณ 

สูงถึง 302,367 ล้านบาทต่อปี ในการรักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง2 

ซีพีเอฟในฐานะผู้นำาด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร 

จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ด ี

ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย พร้อมแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค 

ตามความมุ่งมั่นในการทำาการค้าอย่างรับผิดชอบ เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาและแก้ไขปัญหานี้ 

การตลาดอย่างรับผิดชอบ
เป้าหมายปี 2573 (กิจการประเทศไทย)

35
ด้วยอาหารและเครื่องดื่ม 
เพื่อสุขภาพที่ดี

เข้าถึงผู้บริโภคจำานวน 

ล้านรายต่อวัน

ไม่เพียงทุ่มเทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพีเอฟมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการบริโภค 
เพื่อสุขภาพที่ดี และสร้างความตระหนักรู้ด้านการบริโภคด้วยการแสดงข้อมูลโภชนาการ 
ข้อมูลเฉพาะ และวิธีการจัดการบรรจุภัณฑ์อาหารให้กับผู้บริโภค 
เพื่อสนับสนุนการทำาการค้าอย่างรับผิดชอบ

คุณอนรรฆวี ชูรัตน ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง 
ประธานความมุ่งมั่นด้านการตลาดอย่างรับผิดชอบ

1 2021 The state of food security and nutrition in the world “Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all”,  

 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2021, ISSN 2663-807X (online). 
2 กรมควบคุมโรค รณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2564 ตระหนักถึงการดูแลรักษาโรคเบาหวานให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง, กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

 12 พฤศจิกายน 2564.

แนวทางการบริหารจัดการ
• การกำาหนดนโยบายและความมุ่งม่ัน ประก�ศคว�มมุ่งม่ัน

ภ�ยใต้หลักปฏิบัติในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภ�พ 
ทีดี่ขึน้ นโยบ�ยสขุโภชน�ก�ร และนโยบ�ยอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

• การสง่เสรมิสขุโภชนาการ ด้วยก�รพัฒน�ผลิตภัณฑใ์หม่
ท่ีดีต่อสุขภ�พ เป่ียมด้วยคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร และเหม�ะสม
ต�มแต่ละช่วงวัย

• การสร้างความตระหนกัรู ้และสง่เสรมิคว�มรูด้้�นโภชน�ก�ร 
สขุภ�พ และสขุภ�วะทีดี่ รวมถงึก�รสือ่ส�รขอ้มูลโภชน�ก�ร
ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอ

• การสนบัสนนุการเขา้ถึงอาหาร เพ่ิมก�รเข�้ถงึอ�ห�รทีมี่
คุณค่�ท�งโภชน�ก�รที่ดี รวมถึงก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน 
ผ่�นช่องท�งที่หล�กหล�ยในร�ค�ที่เข้�ถึงได้

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

การดำาเนินงาน

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดี
ประเทศไทยมีคว�มพย�ย�มในก�รลดอัตร�ก�รต�ยก่อนวัย
อันควรด้วยโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รงัทีมี่กว�่ 300,000 ร�ยตอ่ปี3 ให้
ลดลงร้อยละ 25 ภ�ยในปี 2568 ต�มเป้�หม�ยขององค์ก�ร
อน�มัยโลก (WHO) และลดลง 1 ใน 3 ต�มเป้�หม�ยของก�ร
พัฒน�ที่ยั่งยืนขององค์ก�รสหประช�ช�ติ (Sustainable  
Development Goals: SDGs) ในปี 25734 แม้แนวโน้มก�ร
เสียชีวิตในปัจจุบันจะลดลงอย่�งต่อเนื่อง แต่ก�รดำ�เนินก�ร
เพ่ือให้บรรลุเป้�หม�ยส�กลยังเป็นเรื่องที่ท้�ท�ยม�กสำ�หรับ
ประเทศไทย ประกอบกับสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ 
โรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ต่อเนื่องย�วน�นกว่� 2 ปี แนวโน้ม 
ผูบ้รโิภคปัจจุบันจึงใหค้ว�มสำ�คัญกบัเรือ่งคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร  

เพ่ือดูแลสุขภ�พ ห่�งไกลโรค และมีชีวิตท่ียืนย�วม�กข้ึน  
นอกเหนือจ�กเรือ่งคุณภ�พและรสช�ตอิ�ห�ร ซีพีเอฟจึงมุ่งม่ัน
พัฒน�อ�ห�รใหเ้หม�ะสมกบัสขุโภชน�ก�รและคว�มตอ้งก�ร 
ส�รอ�ห�รของแต่ละวัยและสภ�วะร่�งก�ยท่ีแตกต่�งกัน ภ�ยใต้ 
“หลักปฏบิติัในการพฒันาผลิตภณัฑเ์พือ่สขุภาพท่ีดขีึน้” โดย
ศนูยวิ์จัยและพัฒน�อ�ห�รซีพีเอฟได้นำ�เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ที่ทันสมัยม�ใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวท�งขององค์ก�ร
สหประช�ช�ต ิในก�รพัฒน�อ�ห�รเพ่ือสขุภ�พ โดยมีเป้�หม�ย
ทีจ่ะว�งจำ�หน�่ยผลติภัณฑอ์�ห�รเพ่ือสขุภ�พทีดี่ขึน้รอ้ยละ 50 
ในปี 2573 (กิจก�รประเทศไทย) เพ่ือร่วมสร้�งคว�มยั่งยืน 
ให้กับสุขภ�พของประช�กรโลก

3 คณะพย�บ�ล ม.มหิดล อัพศักยภ�พบุคล�กร ลดป่วยโรค NCDs ยุคโควิด-19, กรุงเทพธุรกิจ, 10 มกร�คม 2565. 
4 มะเร็งครองแชมป์คร่�ชีวิตอันดับ 1 ใน 4 กลุ่มโรค NCDs, โพสต์ทูเดย์, 9 มกร�คม 2565.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

โซเดียมลดลง
(นอ้ยกว่า 600 มิลลิกรัม ตอ่หนึง่หนว่ยบริโภค*)

ไขมันอิ่มตัวลดลง
(ไม่เกิน 3 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค*)
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11

* เทียบจากปริมาณสารอาหารที่แนะนำาให้บริโภคต่อวัน สำาหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes: Thai RDI) 

 จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

อกไก่นุ่ม              

อกไก่นุ่มกระเทียมพริกสด

สันในไก่ย่างถ่าน

อกไก่นุ่มฉีก

ประเภท
จำานวน 

(ผลิตภัณฑ์)

ของผลิตภัณฑ์ใหม ่
ได้รับการพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดี 
และมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้น

50ร้อยละ

ความมุ่งมั่น 
ด้านการตลาด

อย่างรับผิดชอบ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256436 37ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://youtu.be/6ub9ncf72eg
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/CPFHC_principles_th.pdf


ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

ในปี 2564 ซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับก�รพัฒน�ให้มุ่งเน้นโภชน�ก�ร สุขภ�พ และสุขภ�วะที่ดี เป็นสัดส่วนร้อยละ 40  
เม่ือเทยีบกบัผลติภัณฑใ์หม่ของปี และรว่มสง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคเข�้ถงึผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภ�พแล้วกว�่ 9 ล้�นคน (กจิก�รประเทศไทย)
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

แบรนด์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

มีท ซีโร่ 
(เนื้อทดแทนจากพืช)

ยูฟาร์ม 
(ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ที่ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ

ตลอดการเลี้ยงดู)

ซีพี แปซิฟิก
(ผลิตภัณฑ์กุ้งสดอนามัย

จากกระบวนการเลี้ยง

ที่ได้มาตรฐาน)

ซีพี ดีไลท์
(อร่อย ควบคุมแคลอรี่)

อินโน วี-เนส
(เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ)

ซีพี
(ไส้กรอกที่ทำาจากเนื้อเต็มชิ้น

ไม่ผสมแป้ง ปลอดสารทาร์)

น้ำามันหมู

เกี๊ยวกุ้งพร้อมผัก 3 สี

ไฟว์-ติงส์ น้ำาสมุนไพรผสมวิตามิน 5 ชนิด

ไส้กรอกรสชีส

เนื้อบดจากพืช หมูกรอบจากพืช  นักเก็ตไก่จากพืช

หมูสามชั้น สันคอหมู

กุ้งสดแช่เย็น  กุ้งต้มแช่เข็ง

ไอเอ็มยู คิส เครื่องดื่มเห็ดหิมะสำาหรับเด็ก 

ไส้กรอกรสคลาสสิก ไส้กรอกรสสไปซี่ 

ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค
ซีพีเอฟตระหนกัว�่ก�รป้องกนัโรคเป็นกญุแจสำ�คัญในก�รชนะโรคภัยไขเ้จบ็ โดยเฉพ�ะก�รป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งและก�รสร�้ง
สภ�พแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมก�รดูแลสุขภ�พ ผ่�นก�รริเริ่มใหม่ๆ เพ่ือก�รเปล่ียนพฤติกรรม อ�ทิ ก�รรณรงค์  
ก�รยกระดับองค์คว�มรู้ และก�รสร้�งแรงบันด�ลใจ นอกจ�กนี้ ยังต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รปลูกฝังร�กฐ�นก�รมีสุขภ�พที่ดี
ตั้งแต่เด็กเพื่ออน�คตที่ยั่งยืนของประเทศ

การสร้างความตระหนักรู้และยกระดับองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์สด สะอาด ปลอดสาร ปลอดภัย 100% ด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก หมู ไก่ กุ้ง ซีพี เล้ียงด้วยอ�ห�รเสริมโปรไบโอติก 
(จุลินทรีย์ชนิดดี) ช่วยสร้�งสมดุลในลำ�ไส้ ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันซ่ึงอยู่ที่ลำ�ไส้ถึงร้อยละ 70 ทำ�ให้สัตว์ไม่เจ็บป่วยง่�ย  
ลดคว�มจำ�เป็นในก�รใช้ย�ปฏิชีวนะในก�รรักษ� ส่งผลให้ไม่มีส�รตกค้�งในร่�งก�ยสัตว์ ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งโต และไม่มีส�รเร่ง
เนื้อแดง ทำ�ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ 100% เพร�ะ “สุขภาพดี เริ่มต้นที่จาน” 

 ไก่สด ซีพี 100% ปลอดส�ร ปลอดภัย เลี้ยงด้วยโปรไบโอติก 9 ส�ยพันธุ์
 หมูสด ซีพี 100% ปลอดส�ร ปลอดภัย เลี้ยงด้วยโปรไบโอติก 8 ส�ยพันธุ์
 กุ้งซีพี แปซิฟิก สด หว�น แน่น แค่ลวกก็อร่อย

ผลิตภัณฑ์พรีเม่ียม ด้วยนวัตกรรมซูเปอร์ฟู้ด หมูและไก่ได้รับก�รเล้ียงดูในฟ�ร์ม
ระบบปิดต�มหลักสวัสดิภ�พสัตว์ และได้รับอ�ห�รซูเปอร์ฟู้ด ทำ�ให้แข็งแรง 
ไม่ป่วยง่�ย โดยได้รับก�รรับรองไม่ใช้ย�ปฏิชีวนะตลอดก�รเลี้ยงดูจ�ก NSF 
นอกจ�กนี้ ไก่เบญจ�ยังเลี้ยงด้วยข้�วกล้อง ทำ�ให้ได้เนื้อสัมผัสที่หอม นุ่ม ฉ่ำ� 
ปลอดส�ร ปลอดภัย 0% ฮอร์โมน และไม่มีก�รดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ขณะท่ี
หมูชีว� เลี้ยงด้วยอ�ห�รที่มีส่วนผสมของเมล็ดแฟลกซ์ (Flax Seed) น้ำ�มันปล�
ทะเลลึก และส�หร่�ยทะเลธรรมช�ติ ทำ�ให้อุดมด้วยโอเมก้� 3 และไขมันท่ีดี ปร�ศจ�ก
ไขมันทร�นส์ 

ผลิตภัณฑ์เน้ือทดแทนจากพืช ด้วยนวัตกรรมการสร้างรสสัมผัสเสมือนเน้ือจริง

ที่ให้เนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์จริง รสช�ติอร่อย มีส�รอ�ห�รครบถ้วน ไม่มีก�ร
ใช้ย�ปฏิชีวนะและฮอร์โมน ปร�ศจ�กพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ไม่มีเน้ือสัตว์ 
คอเลสเตอรอล 0% และใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลอดสารทาร์ ด้วยนวัตกรรมกรองควันคุณภาพดี ผลิตจ�ก
เนื้อสัตว์คุณภ�พดีเต็มชิ้น ไม่ผสมแป้ง ผ่�นกระบวนก�รผลิตอัตโนมัติแบบ 
ต่อเน่ืองต้ังแต่ก�รจัดเก็บวัตถุดิบแบบอัตโนมัติ ใช้ก�รระบุข้อมูลวัตถุดิบด้วยระบบ 
RFID (Radio-Frequency Identification) ในก�รเรียงลำ�ดับก�รใช้วัตถุดิบ  
ก�รผลิต จนถึงก�รจัดสินค้�ในคลังอัตโนมัติแห่งแรกในภูมิภ�คเอเชีย ภ�ยใต้
ก�รควบคุมอุณหภูมิคว�มเย็นตลอดกระบวนก�รผลิต อีกทั้งยังนำ�ระบบรมควัน
ทีมี่เทคโนโลยกีำ�จัดส�รท�รช์ว่ยกรองควนัคุณภ�พดีม�อบไสก้รอก ทำ�ใหไ้สก้รอก
มีกลิ่น สี รสช�ติอร่อย น่�รับประท�น ปร�ศจ�กส�รท�ร์ที่เป็นองค์ประกอบของ
ส�รก่อมะเร็ง มีก�รตรวจวัดปริม�ณไนไตรต์อย่�งเข้มงวด ทำ�ให้ไส้กรอกซีพี 
มีไนไตรตต์่ำ�กว�่ทัง้เกณฑข์องสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) องค์ก�ร
อ�ห�รและย�แหง่สหรฐัอเมรกิ� (FDA) และองค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ผูบ้รโิภค
จึงม่ันใจได้ว่�ไส้กรอกซีพีสะอ�ด ปลอดภัย ส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกข้ันตอน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256438 39ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสนับสนุนการบริโภคและระบบอาหารที่ยั่งยืน

ในปี 2564 ซีพีเอฟ ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�คเอกชนและสถ�บันวิจัยชั้นนำ�ระดับโลกและระดับประเทศ ในก�รพัฒน�
สินค้�ที่มีส่วนช่วยในก�รส่งเสริมก�รบริโภคอย่�งยั่งยืน และสนับสนุนระบบอ�ห�รที่ยั่งยืนของโลกผ่�นง�นวิจัยผู้บริโภคกว่� 
250 ง�นต่อปี นำ�ม�ซึ่งก�รสร้�งสินค้�ที่แตกต่�งด้วยนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รผู้บริโภคด้วยคว�มใส่ใจใน 
ทุกกระบวนก�รผลิตต้ังแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ� บริษัทจึงให้คว�มสำ�คัญกับทุกคนในสังคมต้ังแต่พนักง�น ผู้บริโภค ชุมชน คู่ค้�ธุรกิจ 
รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบอ�ห�รที่ยั่งยืนของโลก
ในฐ�นะสม�ชิกสภ�ธุรกิจโลกเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) 
ตัง้แตปี่ 2558 ในปีนี ้ซีพีเอฟได้รว่มจดัตัง้คณะทำ�ง�นกลุ่มยอ่ย “การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Positive Consumption)” 

ภ�ยใต้โครงก�รปฏิรูประบบก�รผลิตอ�ห�รที่ยั่งยืน (Food Reform for Sustainability and Health: FReSH) ขึ้น โดยมี 
เป้�หม�ยในก�รร่วมส่งเสริมโภชน�ก�รที่ดีและร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสื่อส�รก�รตล�ดอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่�ในอุตส�หกรรมอ�ห�ร

 ซปุไก่ผสมฟกัทองและไข ่ตราสมาร์ท ซปุ อ�ห�รป่ันผสมสำ�เรจ็รปู ส�ม�รถ
ใช้เป็นอ�ห�รเหลวสำ�หรับผู้ป่วยท�งส�ยย�งหรือผู้สูงอ�ยุที่มีปัญห�ก�ร 
บดเคี้ยวหรือกลืนอ�ห�ร ดื่มเป็นซุปแทนเครื่องดื่ม หรือเสริมระหว่�งมื้อเพื่อ
ทดแทนอ�ห�รม้ือหลกัได้ สะดวกพรอ้มท�น เกบ็รกัษ�ทีอุ่ณหภูมิหอ้งได้น�น 
12 เดือน มีโปรตีนจ�กอกไก่และไข่ มีวิต�มิน แร่ธ�ตุ และส�รอ�ห�รครบถ้วน 
ย่อยง่�ยและดูดซึมได้ดี ช่วยเสริมสร้�งภูมิต้�นท�น ทำ�ให้ก�รฟ้ืนตัวของ 
ผู้ป่วยเร็วขึ้น เนื้อเนียนละเอียดรับประท�นง่�ย สูตรม�ตรฐ�นโรงพย�บ�ล
ร�ม�ธิบดี

การสื่อสารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

ฉลากผลิตภัณฑ์

ซีพีเอฟให้คว�มสำ�คัญกับก�รสื่อส�รข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ เพ่ือประกอบก�รตัดสินใจของ 
ผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงวิธีก�รจัดก�รบรรจุภัณฑ์เพื่อลดมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภท

ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้เคร่ืองหม�ยก�รค้� 
  ท้ังหมดแสดงข้อมูลโภชน�ก�ร

ทีส่ำ�คัญในอ�ห�รต�มทีก่ฎหม�ย
กำ�หนด 

ผลิตภัณฑอ์�ห�รม้ือหลักประเภท 
จ�นเดียวซ่ึงต้องเก็บรักษ�ไว้ใน
ตูเ้ยน็หรอืตูแ้ชแ่ขง็ตลอดระยะเวล�
จำ�หน่�ย ภ�ยใต้เคร่ืองหม�ยก�รค้� 

  ท้ังหมด แสดงข้อมูลโภชน�ก�ร
ของพลังง�น น้ำ�ต�ล ไขมัน และ
โซเดียม ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ต่อก�รเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แสดงข้อมูลส่วนประกอบและ
คุณค่�ท�งโภชน�ก�รเพ่ิมเติม 
เช่น ข้อมูลส�รก่อภูมิแพ้ เคร่ืองหม�ย
ฮ�ล�ล

เป็นโลโกอ้ย�่งง่�ยสำ�หรบัผูบ้รโิภค 
ในก�รเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อ�ห�ร
ที่มีคุณค่�โภชน�ก�รที่ดีกว่� 
ประกอบก�รตดัสนิใจซ้ือได้รวดเรว็
ยิ่งขึ้น 

แสดงข้อมูลวิธีก�รใช้ ก�รเก็บ
รกัษ� และก�รจดัก�รบรรจภัุณฑ์
หลังใช้

ข้อมูลโภชนาการ

ข้อมูลโภชนาการอย่างง่าย 

(Guideline Daily 

Amounts)

ข้อมูลเฉพาะ

สัญลักษณ์ 

ทางเลือกสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 เคร่ืองดืม่เห็ดหมิะธรรมชาติ ตราไอเอ็มย ูและไอเอ็มย ูคสิ มีเบต�้-กลแูคน
จ�กเมือกเห็ดธรรมช�ติสูง ไม่ฟอกสี ไฟเบอร์สูง ถูกดูดซึมที่เยื่อบุผนังลำ�ไส้ 
ช่วยบำ�รุงเม็ดเลือดข�วเสริมภูมิคุ้มกัน ทำ�ให้ร่�งก�ยแข็งแรง ฟ้ืนตัวไว  
ไม่เจ็บป่วยง่�ย มีไฮย�รโูรนคิ แอซิด เสรมิบำ�รงุส�รน้ำ�ของปอดและผวิพรรณ
ชุ่มช่ืน มีส�รโพลีแซคค�ไรด์ ช่วยลดน้ำ�ต�ลและคอเลสเตอรอลในเลือด แคลอร่ีต่ำ� 
บรรเท�อ�ก�รไอแห้ง

ผลิตภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มเพือ่สขุภาพ ดว้ยเทคนิคพเิศษ ทีพ่ัฒน�ม�จ�กคว�มตอ้งก�รส�รอ�ห�รของแตล่ะชว่งวยั อ�ท ิ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256440 41ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ

ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ ทำ�หน้�ที่ให้บริก�รแบบครบวงจร ทั้งให้
ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียนและบริก�ร ตลอดจนรับสั่งและจัดส่ง
ผลิตภัณฑข์องบรษิทั โดยกำ�หนดรปูแบบในก�รจัดก�รขอ้รอ้งเรยีน
ไว ้3 ระดบัเวล�ต�มคว�มรนุแรงของปัญห� ศนูยผ์ูบ้รโิภคซพีเีอฟ
จะทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์กล�งในก�รส่งเรื่องที่ได้รับก�รร้องเรียน 
ต่อไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต�มผลก�รตรวจสอบ 
จนกระท่ังปัญห�ท่ีลูกค้�ร้องเรียนได้รับก�รแก้ไข สำ�หรับก�รร้องเรียน
ผ�่นท�งชอ่งท�งอ่ืนๆ กจ็ะสง่ตอ่เรือ่งรอ้งเรยีนม�ยงัศนูยผ์ูบ้รโิภค
ซีพีเอฟเพื่อดำ�เนินก�รต่อไป

เสียงตอบรับจากผู้บริโภค

ซีพีเอฟใหค้ว�มสำ�คัญกบัเสยีงสะทอ้นจ�กลกูค้�และผูบ้รโิภค โดยมีก�รเกบ็ขอ้มูลผูบ้รโิภคม�พัฒน�นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือใหไ้ด้
ผลติภัณฑท์ีมี่คุณภ�พและตอบสนองคว�มพึงพอใจสงูสดุของผูบ้รโิภค บรษิทัมีชอ่งท�งก�รสือ่ส�รท่ีหล�กหล�ยเพ่ือรบัฟังคว�ม
คิดเห็นและตอบข้อซักถ�มของลูกค้�และผู้บริโภค ได้แก่ ก�รเข้�ม�ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ อีเมล เว็บไซต์ 
และเครือข่�ยสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก กระทู้ออนไลน์ เป็นต้น

สวัสดิภาพสัตว์
เป้าหมายปี 2573

สวัสดิภาพสัตว์มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การดูแลสุขภาพ 

และความเป็นอยู่ที่ดีตลอดช่วงการเลี้ยงตามสิทธิที่สัตว์พึงได้รับเป็นส่วนสำาคัญของการส่งเสริมสุขภาพที่ด ี

ให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความหิวโหยจากการขาดแคลนโปรตีนจากเนื้อสัตว์1 

สัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์จึงมีบทบาทสำาคัญในการช่วยปกป้องระบบอาหารนี ้

เพราะร้อยละ 60 ของเชื้อก่อโรคในมนุษย์มาจากสัตว์ และร้อยละ 20 ของโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทั่วโลกหายไป 

จากระบบอาหารเพราะโรคระบาด2 นอกจากนี้ ประเด็นเชื้อดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องในสัตว ์

ได้ถูกยกระดับเป็นวาระสำาคัญระดับโลก ด้วยมีการประเมินว่าหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข 

จะมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนทั่วโลกจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือคิดเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

กว่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ3 ซีพีเอฟจึงมุ่งพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสัตว ์

ตามหลักอิสระ 5 ประการ และนำาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม 

รวมถึงมีคณะกรรมการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพื่อขับเคลื่อน "นโยบายและเป้าหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ระยะยาว" 
 และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านยาต้านจุลชีพเพื่อสนับสนุน "วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยา
ต้านจุลชีพในสัตว์" ที่ปฏิบัติใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกกิจการของบริษัทและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

บริษัทใส่ใจเลี้ยงดูสัตว์ตามหลักอิสระ 5 ประการ ด้วยการคัดสายพันธุ์สัตว์ที่ด ี
นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการฟาร์มให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทำาให้สัตว์ ไม่เจ็บป่วย 
ลดความจำาเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ มีการพัฒนาโปรไบโอติกมาใช้ในการเลี้ยงสัตว ์
เพื่อสุขภาวะที่ดีของสัตว์จากภายในสู่ภายนอกอย่างยั่งยืน 
ทำาให้ ได้เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยส่งต่อถึงมือผู้บริโภค

น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล 
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำาหนดลูกค้า 
ประธานความมุ่งมั่นด้านสวัสดิภาพสัตว์

1  Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals, Keeling et al., Frontiers in Veterinary Science, Volume 6, Article 336, 10 October 2019. 
2 Global health risks and tomorrow’s challenges, One Health, the World Organisation for Animal Health, www.oie.int/onehealth. 
3 Review on Antimicrobial, 2014: https://amr-review.org/
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การดำาเนินงาน

การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
ซีพีเอฟมุ่งพัฒน�และยกระดับแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีก�รุณ
ต่อสัตว์ โดยก�รบ่มเพ�ะจิตสำ�นึกบุคล�กรในก�รส่งเสริม
สวัสดิภ�พสัตว์ จัดทำ�นโยบ�ย คู่มือ และม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�น
ด้�นสวัสดิภ�พสัตว์อย่�งชัดเจน อีกทั้งยังนำ�แนวปฏิบัติ 
ส�กล หรอื “หลักอิสระ 5 ประก�ร” ม�ประยกุตใ์ชใ้นก�รจัดก�ร
ฟ�รม์ปศสุตัวข์องกจิก�รในทุกประเทศ โดยกำ�หนดใหผู้บ้รหิ�ร
ระดับสูงของแต่ละส�ยธุรกิจทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รบริห�ร
จัดก�รด้�นสวัสดิภ�พสัตว์ จัดให้มีคณะกรรมก�รสวัสดิภ�พ
สัตว์ประจำ�แต่ละประเทศที่มีกิจก�รเลี้ยงสัตว์ และมีบุคล�กร
ผูเ้ชีย่วช�ญของแตล่ะส�ยธรุกจิทำ�หน�้ทีด่ำ�เนนิง�นและสง่เสรมิ
สวัสดิภ�พสัตว์ต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติของบริษัทอย่�ง
เครง่ครดั ครอบคลมุทัง้ฟ�รม์ของบรษิทัและฟ�รม์ของเกษตรกร
ในโครงก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรพันธสัญญ� 
(Contract Farming) นอกจ�กนี้ ยังจัดให้มีก�รประชุม 
คณะกรรมก�รสวัสดิภ�พสัตว์จ�กทุกประเทศผ�่นก�รประชุม
ท�งไกลอย่�งน้อยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล องค์คว�มรู้ 
และทบทวนนโยบ�ยด้�นสวัสดิภ�พสัตว์ เพ่ือให้ม่ันใจว่�ก�ร
บริห�รจัดก�รด้�นสวัสดิภ�พสัตว์ขององค์กร เกษตรกรใน
โครงก�รสง่เสรมิก�รเลีย้งสตัว ์และคู่ค้�ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑ์
โปรตีนจ�กเนื้อสัตว์ของบริษัททั้งหมดเป็นไปต�มกฎหม�ย 

• ฟาร์มสุกรอัจฉริยะ (Smart Swine Farm) ควบคุมฟ�ร์มและคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ดูแล
สุขภ�พสัตว์และผลก�รเลี้ยงด้วยกล้องและปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) ควบคุมปริม�ณอ�ห�รและสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เชื่อมโยง 
ระบบข�ย โลจิสติกส์และบัญชีเข้�ด้วยกัน วิเคร�ะห์และบริห�รผ่�นมือถือ

• ฟารม์สตัวน์้ำาอัจฉรยิะ (Smart Aquaculture Farm) เพ่ิมคุณค่�หว่งโซ่อุปท�นด้วยก�รนำ�เทคโนโลยมี�ใช ้เพ่ิมประสทิธภิ�พ
ก�รผลิต ลดก�รสูญเสีย บริห�รจัดก�รฟ�ร์มและข้อมูล รวมถึงว�งแผนก�รผลิตและก�รขนส่งได้ตรงต�มคว�มต้องก�รตล�ด 
นำ�เทคโนโลยีก�รประมวลผลด้วยภ�พ (Image Processing) และก�รเรียนรู้ด้วยสมองกล (Machine Learning)  
ม�เพิ่มศักยภ�พก�รผลิต 

ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศไทย รวมถึงกฎระเบียบของ
สหภ�พยโุรปซ่ึงเป็นประเทศคู่ค้�ทีส่ำ�คัญ ขอ้กำ�หนดของลูกค้� 
ตลอดจนม�ตรฐ�นส�กลด้�นสวัสดิภ�พสัตว์ 

การวิจัยและพัฒนา

ก�รวจิยัและพัฒน�เป็นก�้วย�่งสำ�คัญทีช่ว่ยใหก้�รดำ�เนนิง�น
ด้�นสวัสดิภ�พสัตว์รุดหน้�และพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ซีพีเอฟ
ไม่เพียงให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องนี้ ห�กยังให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมม�ใช้
ขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�น ระบบ “ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)” 
จึงถูกนำ�ม�ผนวกกับกิจก�รเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ ด้วยข้อมูล
ทีถ่กูเกบ็รวบรวมแบบออนไลนจ์ำ�นวนม�กของบรษิทั ทำ�ใหไ้ด้
ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือใชส้ำ�หรบัก�รวเิคร�ะห์
และประมวลผล อีกท้ังยังนำ�เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 
ม�ชว่ยยกระดับและสร�้งคว�มเชือ่ม่ันใหก้บัขอ้มูลต�่งๆ ระบบ
ฟ�รม์อัจฉรยิะจึงไม่เพียงชว่ยบรหิ�รจัดก�รฟ�รม์และก�รจัดก�ร 
ด้�นสวัสดิภ�พสัตว์เท่�นั้น ห�กยังช่วยเรื่องก�รติดต�ม  
ก�รอบรม และก�รข�ยอีกด้วย

แนวทางการบริหารจัดการ
• การประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น ภ�ยใต้หลักอิสระ 

5 ประก�ร เพ่ือให้สัตว์ได้รับก�รเลี้ยงดูอย่�งมีจริยธรรม
และสอดคล้องต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อกำ�หนด และข้อ
บังคับของประเทศผู้ผลิตและประเทศคู่ค้�

• การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมอ�ห�รสัตว์และก�รเล้ียงสัตว์
ที่มีประสิทธิภ�พและคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์ได้
รับก�รเลี้ยงดูต�มหลักสวัสดิภ�พสัตว์

• การสนบัสนนุและสง่เสรมิ ใหคู่้ค้�และเกษตรกรในโครงก�ร
ส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและข้อกำ�หนด
ด้�นสวัสดิภ�พสัตว์ของบริษัท

• การตรวจประเมิน โดยหน่วยง�นภ�ยในและหน่วยง�น
อิสระภ�ยนอก เพ่ือให้ม่ันใจถึงก�รปฏิบัติต่อสัตว์อย่�ง
เหม�ะสมและมีมนษุยธรรม รวมถงึรบัคำ�แนะนำ�ไปสูโ่อก�ส
ในก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�น

• การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่  
คู่ค้�ธุรกิจ หน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรภ�คประช�สังคม 
สถ�บันด้�นก�รวิจัยและวิช�ก�ร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
ทีเ่กีย่วขอ้ง ในก�รสร�้งคว�มตระหนกัรูด้้�นสวสัดิภ�พสตัว์
และร่วมยกระดับก�รเลี้ยงสัตว์ต�มหลักสวัสดิภ�พสัตว์

• ฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart Chicken Farm) ปรับเปลี่ยนกระบวนก�รทำ�ง�นเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภ�พก�รเลี้ยง 
พร้อมยกระดับคุณภ�พและสุขภ�พสัตว์ด้วยก�รจัดก�รฟ�ร์มและจัดก�รสัตว์ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง หรือ Internet 
of Things (IoT) แสดงผลและวิเคร�ะห์ข้อมูลแบบตลอดเวล� (Real-time)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256444 45ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



การสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้

ทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวช�ญของบริษัทจะทำ�ก�รถ่�ยทอด
คว�มรูแ้ละคว�มชำ�น�ญด้�นก�รเล้ียงสตัวก์บัผูค้วบคุมฟ�รม์ 
สัตวบ�ล เจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในโครงก�ร 
ส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์แบบพันธสัญญ�ทุกประเภท ให้เข้�ใจ 
ถึงลักษณะท�งก�ยภ�พ นิสัยและคว�มต้องก�รของสัตว์  
เพ่ือก�รปฏิบัติที่ดีต่อทั้งสุขภ�พและร่�งก�ยของสัตว์ต�ม 
หลักสวสัดิภ�พสตัว ์ทำ�ใหส้�ม�รถควบคุม จดัก�ร และป้องกนั
เหตุก�รณ์ไม่พึงประสงค์ก่อนเกิดคว�มเสียห�ยร้�ยแรงได้  
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเรื่องก�รป้องกันโรคระบ�ดในสัตว์ปีก  
ในสุกร และในสัตว์น้ำ� เช่น โรคไข้หวัดนก และโรคอหิว�ต์์
แอฟริก�ในสุกร (African Swine Fever: ASF) ซ่ึงบริษัท 
ให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�ก มีก�รอบรมให้คว�มรู้เกษตรกร
เพ่ือสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ คว�มร้�ยแรง และผล
ทีต่�มม�ของโรคระบ�ด ก�รเฝ�้ระวงัและม�ตรก�รป้องกนัโรค 
โดยเฉพ�ะก�รควบคุมก�รเข้�ออกฟ�ร์มซ่ึงอ�จเป็นพ�หะนำ�โรคได้  
ซีพีเอฟตระหนกัว่�กญุแจสำ�คัญทีจ่ะชว่ยปกป้องฟ�รม์ใหป้ลอด
จ�กโรคระบ�ดสตัวแ์ละโรคระบ�ดคนอย�่งโรคตดิเชือ้โควดิ-19 
คือ ระบบคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ (Biosecurity) จึง 
ได้ถ่�ยทอดเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติม�ช่วยยกระดับ 

คว�มปลอดภัยในฟ�ร์มของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรในโครงก�ร
ส่งเสริมก�รเล้ียงสัตว์แบบเกษตรพันธสัญญ� อ�ทิ ระบบให้อ�ห�ร
อัตโนมัติ (Auto Feeding System) ที่ช่วยลดทั้งแรงง�นคน
และคว�มจำ�เป็นของคนเข้�ในโรงเรือน และในปี 2564 บริษัท
ได้ถ่�ยทอดเทคโนโลยีระบบสังเกตก�รณ์ท�งไกลด้วยระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ช่วยให้เกษตรกรส�ม�รถดูแลสุกรได้
ทกุท่ีทกุเวล� ชว่ยใหเ้หน็ภ�พรวมภ�ยในโรงเรอืน สงัเกตอ�ก�ร
ผิดปกติเบื้องต้นของสุกรได้ และส�ม�รถปรึกษ�กับทีมง�น
ของบริษัทได้ตลอดเวล�ผ่�นแอปพลิเคชันไลน์ ช่วยลดก�ร
เข้�ไปในโรงเรือนของคน ลดคว�มเสี่ยงที่คนจะนำ�โรคสู่สุกร
ได้เป็นอย่�งดี อีกทั้งยังมีก�รติดตั้งระบบไบโอแก๊สที่ช่วยลด
ทั้งกลิ่นและได้ก๊�ซชีวภ�พที่เป็นพลังง�นสะอ�ดม�ผลิตเป็น 
กระแสไฟฟ้�ใช้ภ�ยในฟ�ร์ม ช่วยลดต้นทุนด้�นไฟฟ้�ได้ม�ก 
นอกจ�กนี้ บ�งฟ�ร์มยังนำ�ระบบโซล�ร์เซลล์ม�ใช้ควบคู่ด้วย 
ก�รถ�่ยทอดองค์คว�มรูด้้�นเทคโนโลยเีหล�่นีน้อกจ�กจะชว่ย
ให้ได้ผลผลิตหมูที่มีคุณภ�พและปลอดภัยจ�กโรคระบ�ดคน
และสัตว์แล้ว ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภ�พผลผลิต และยกระดับ
เกษตรกรสู่ก�รเป็นเกษตรกรอัจฉริยะอันนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ
ของเกษตรกรอย่�งยั่งยืนด้วย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรพันธสัญญาสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ

การตรวจประเมิน

ฟ�ร์มเล้ียงสัตว์ทั้งหมดของบริษัทและของเกษตรกรในโครงก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์ในทุกประเทศได้ผ่�นก�รตรวจประเมิน
อย่�งน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี และผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นสินค้�ปศุสัตว์จ�กกรมปศุสัตว์ของแต่ละประเทศ  นอกจ�กนี้ ยังมี
ก�รตรวจประเมินและได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กลต่�ง ๆ อีกเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่� ผลิตภัณฑ์โปรตีนจ�กเนื้อสัตว์ที่อยู่
ภ�ยใต้ก�รดูแลของบริษัทม�จ�กสัตว์ที่ได้รับก�รส่งเสริมสวัสดิภ�พสัตว์ขั้นสูง อ�ทิ

จ�กคว�มมุ่งม่ันในก�รบริห�รจัดก�รสวัสดิภ�พสัตว์ข้�งต้นจึงม่ันใจได้ว่� ผลิตภัณฑ์อ�ห�รสดไปจนถึงผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป 
จ�กเนื้อสัตว์ทั้งหมดภ�ยใต้ตร�สินค้�ของบริษัท ตร�สินค้�ของลูกค้� รวมถึงจำ�หน่�ยในตล�ดภ�ยในประเทศและส่งออกไปยัง
ต่�งประเทศม�จ�กฟ�ร์มที่มีคุณภ�พ ถูกสุขอน�มัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

กุ้ง

ประเทศไทย: LR Farm First, QS Standard, Global GAP, RWA (Raised without Antibiotics)

ประเทศมาเลเซีย: Agri Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA)

ประเทศไทย: Genesis GAP (Good Agricultural Practices)

ประเทศไทย: มาตรฐานไข่ไก่แบบไม่ใช้กรง (Cage-Free Eggs Standard)

ประเทศไทยและเวียดนาม: Global GAP

ประเทศไทย: RWA (Raised without Antibiotics),

ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF Free Farm)

ประเทศไทยและเวียดนาม: BAP (Best Aquaculture Practices),

ASC (Aquaculture Stewardship Council)

สวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูงที่ได้รับการรับรอง

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

ซพีีเอฟมีคว�มมุ่งมัน่ในก�รร่วมลดคว�มเจ็บปวดของสุกรในอตุส�หกรรมสุกรของโลกดว้ยก�รเข้�ร่วมโครงก�ร 3Ts-Alliance 
(Teeth, Tails and Testicles) ที่ดำ�เนินก�รโดย World Animal Protection ตั้งแต่ปี 2562 ในก�รลด ละ เลิกก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งก�ยภ�พของสุกรในรูปแบบของก�รตอนเพศผู้ ก�รตัด/กรอฟัน และก�รตัดห�ง นอกจ�กน้ี ยังร่วมสนับสนุนก�รวิจัยพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีต่อก�รร่วมลดคว�มเจ็บปวดของสุกรเหล่�นี้ด้วย

ไก่เนื้อ

เป็ดเนื้อ 

ไก่ไข่ 

สุกร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256446 47ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กัมพูชา

กิจการที่ร่วมรณรงค์

ไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ฟิลิปปินส์

ไม่ตอนเพศผู้

3Ts สัดส่วน (ร้อยละ)

ไม่ตัดหาง

ไม่ตัด / กรอฟัน

การร่วมลดความเจ็บปวดของสุกรในอุตสาหกรรมสุกรโลกของบริษัท ปี 2564

ทัง้นี ้กจิก�รในส�ธ�รณรฐัจีน (ไตห้วนั) ได้ยกเลิกก�รตดั/กรอฟันลูกสกุรแลว้ รอ้ยละ 100 ตัง้แตปี่ 2562 ขณะท่ีกจิก�รประเทศไทย
ได้ยกเลิกก�รตัดใบหูลูกสุกรไปแล้วกว่�ร้อยละ 69 ของลูกสุกรทั้งหมด

การวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ (Welfare Outcome Measures: WOMs)

ซีพเีอฟวัดผลก�รสง่เสริมสวัสดิภ�พสตัวก์ับสัตว์ทุกประเภทที่เลีย้งในกิจก�รประเทศไทยและกิจก�รต่�งประเทศเพื่อประเมินว�่
สัตว์เหล่�นี้ได้รับสวัสดิภ�พขั้นสูงต�มหลักสวัสดิภ�พสัตว์ อันส่งผลโดยตรงต่อสุขภ�พก�ยและใจที่ดีของสัตว์

การวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัทในห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลก

5.96

34.46

0.42

99.80

n/a

99.89

94.20

n/a

99.80

99.83

99.90

95.80
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99.76

64.87

99.84

100

99.98

30.09

95.73

27.18

2.09

6,402

กุ้ง

กุ้ง

อัตราการมีชีวิตระหว่างขนส่ง

(Transport Livability), %

จากการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ, %

อัตราการมีชีวิตระหว่างขนส่ง

(Transport Livability), %

จากการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ, %

อัตราการมีชีวิตระหว่างขนส่ง

(Transport Livability), %

จากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน, ล้านฟอง

อัตราการรอดของแม่สุกร

(Sow Livability)*, %

จากแม่สุกรที่เลี้ยงแบบคอกขังรวม, %

ร่องรอยบาดแผล

(Black Scar Lesion), %

จากแม่พันธุ์กุ้งที่ไม่ตัดก้านตา, ตันการวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ 
(WOMs)

การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์

ผลการดำาเนินงาน

2562 2563 2564

กำาลังการผลิตผลิตภัณฑ์จาก

ไก่เนื้อ

ไก่เนื้อ

เป็ดเนื้อ 

เป็ดเนื้อ 

ไก่ไข่ 

ไก่ไข่ 

สุกร

สุกร

การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ในห่วงโซ่คุณค่า

ซีพีเอฟประเมินก�รดำ�เนนิง�นด้�นสวสัดิภ�พสตัวใ์นผลิตภัณฑห์ลกัของบรษิทัตลอดหว่งโซคุ่ณค่�ทัว่โลก เพ่ือสร�้งคว�มม่ันใจ
ต่อผู้บริโภคในก�รได้ม�ซึ่งโปรตีนจ�กเนื้อสัตว์ที่ได้รับก�รปฏิบัติอย่�งก�รุณ

4 2021 Sow mortality analysis, Bradley Eckberg, MataFarms/SMS, Feb 3rd 2022.

*อัตราการเลี้ยงรอดของแม่สุกร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 87%4

การประเมินการดำาเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ ในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลก ปี 2564

นอกจ�กนี้ ยังมีกำ�ลังก�รผลิตไก่เนื้อจ�กก�รเล้ียงที่คว�ม 
หน�แน่นน้อยกว่�หรือเท่�กับ 30 กก./ม.2 ร้อยละ 31.68 จ�ก
ไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน ร้อยละ 0.96 และจ�ก
แม่พันธุก์ุง้ทีไ่ม่ตดัก�้นต� รอ้ยละ 6.47 ขณะทีก่จิก�รประเทศไทย
มีกำ�ลังก�รผลิตไขไ่กจ่�กก�รเล้ียงแบบปลอ่ยอิสระในโรงเรอืน 
21.79 ล้�นฟอง มีก�รเสรมิสภ�พแวดลอ้มท�งก�ยภ�พไกเ่นือ้ 
ร้อยละ 89.77 และมีก�รเลี้ยงแม่สุกรแบบคอกขังรวมร้อยละ 
52.52 จ�กคว�มพย�ย�มในก�รส่งเสริมสวัสดิภ�พขั้นสูง 
ให้กับสัตว์ในฟ�ร์ม ต�มคว�มมุ่งม่ัน นโยบ�ย และเป้�หม�ย

ระยะย�วด้�นสวัสดิภ�พสัตว์ขององค์กร บริษัทต้องลงทุน 
ด้�นก�รวิจัยและพัฒน� และก�รทดลองในฟ�ร์มขน�ดเล็กเพ่ือให้
ม่ันใจว่�สิ่งที่จะนำ�ไปปฏิบัติต่อสัตว์ในฟ�ร์มไม่มีผลข้�งเคียง
หรอืผลกระทบอ่ืนทีส่ง่ผลเสยีตอ่สวสัดิภ�พสตัว ์จึงจะว�งแผน
นำ�ไปปฏบิตักิบัฟ�รม์ทัง้หมด โดยไม่สง่ผลกระทบตอ่ก�รดำ�เนนิ
ธรุกจิของบรษิทัม�กจนเกนิไป ทัง้ในเรือ่งของตน้ทนุและกำ�ลัง
ก�รผลิต เพ่ือจดุประสงค์อันสงูสดุในก�รสง่ตอ่ผลิตภัณฑโ์ปรตนี
จ�กเนื้อสัตว์ที่มีคุณภ�พ ปลอดส�ร ปลอดภัย ส�ม�รถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนก�รจ�กฟ�ร์มสู่จ�นของผู้บริโภค

เครือข่ายความร่วมมือด้านสวัสดิภาพสัตว์

ซีพีเอฟเข�้รว่มเป็นสม�ชกิสภ�ธรุกจิโลกเพ่ือก�รพัฒน�ทีย่ัง่ยนื 
(World Business Council for Sustainable Development: 
WBCSD) ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2564 ได้ร่วมจัดตั้งคณะ
ทำ�ง�นย่อย Responsible Meat Initiative (ReMI) ภ�ยใต้
โครงก�รปฏิรูประบบก�รผลิตอ�ห�รท่ียั่งยืนเพ่ือสุขภ�พที่ดี 
(Food Reform for Sustainability and Health: FReSH)  
มีสม�ชิกเข้�ร่วมกว่� 14 องค์กรช้ันนำ�ท่ัวโลก โดยมีเป้�หม�ย 
ร่วมกันในก�รส่งเสริมก�รผลิตและก�รบริโภคโปรตีนอย่�ง 
มีคว�มรบัผดิชอบตลอดหว่งโซ่คุณค่�อ�ห�รรวม 11 ด้�น และ 
4 ใน 11 ด้�นเก่ียวข้องโดยตรงกับก�รเล้ียงสัตว์อย่�งมีคว�มรับ
ผิดชอบ ได้แก ่สวัสดิภ�พสตัว ์(Animal Welfare) ก�รแทรกแซง 

ก�รใช้ย�ต้�นจุลชีพและสุขภ�พสัตว์ (Antimicrobial  
Interventions and Animal Health) โภชน�ก�รสตัว ์(Animal 
Nutrition) และคว�มต้องก�รเน้ือหมูท่ีมีก�รผลิตอย่�งรับผิดชอบ 
(Demand for Responsibly Produced Pork) ทั้งนี้ วันที่  
28 ตุล�คม 2564 น.สพ.พยุงศักดิ์ สมย�นนทน�กุล ประธ�น
คณะกรรมก�รสวัสดิภ�พสัตว์และก�รใช้ย�ปฏิชีวนะอย่�ง 
รับผิดชอบของซีพีเอฟ ได้ร่วมเป็นตัวแทนเปิดตัวคณะทำ�ง�น 
ReMI เป็นครัง้แรกของโลกผ�่นก�รประชมุในรปูแบบออนไลน ์
เพ่ือรว่มขบัเคลือ่นโครงก�รปฏิรปูระบบก�รผลติอ�ห�รทีย่ัง่ยนื
เพื่อสุขภ�พที่ดี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256448 49ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



นวัตกรรมเพื่อสวัสดิภาพสัตว์

ในปี 2564 ซีพีเอฟคิดค้นและพัฒน�นวัตกรรมเพ่ือช่วยยกระดับก�รส่งเสริมสวัสดิภ�พสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปท�นทั่วโลก 
ด้วยตระหนักดีว่�สุขภ�พร่�งก�ยที่ดีเริ่มต้นจ�กจ�นอ�ห�ร ดังนั้น สุขภ�วะของสัตว์ในฟ�ร์มคือหัวใจสำ�คัญของธุรกิจ

• การใช้ขี้เล่ือยปูรองพื้นโรงเรือน กิจก�รเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศรัสเซียประสบปัญห�
ฝ่�เท้�ด้�นอักเสบของไก่เนื้อค่อนข้�งม�ก จึงเริ่มนำ�ขี้เลื่อยปูรองพื้นโรงเรือน โดยพบ
ว่�ช่วยลดจำ�นวนฝ่�เท้�ด้�นอักเสบของไก่เนื้อลงจ�กร้อยละ 90 เหลือร้อยละ 20 ได้ 
ทั้งนี้ ก�รใช้ขี้เล่ือยรองพ้ืนยังประสบอุปสรรคหล�ยประก�ร อ�ทิ เกิดขยะจ�กขี้เลื่อย
จำ�นวนม�ก มีโอก�สเกิดก�รปนเป้ือนของเชื้อโรค มีต้นทุนก�รผลิตสูง และใช้เวล�
เตรยีมก�รน�น อีกทัง้ปรมิ�ณก�รผลิตของฟ�รม์แหง่นีมี้ค่อนข�้งม�กและกำ�ลังเพ่ิมขึน้
อย่�งต่อเน่ือง จึงทำ�ให้ก�รส่งเสริมสวัสดิภ�พสัตว์ข้ันสูงน้ียังทำ�ได้ไม่เต็มท่ี อย่�งไรก็ต�ม 
บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินก�รให้เกิดสวัสดิภ�พสัตว์ที่ดีต่อไป

• ขนมลูกหมู อ�ก�รถ่�ยเหลวของลูกสุกรระยะดูดนมพบได้บ้�งหลังคลอด ก�รใช้ย�
ปฏิชีวนะในก�รรักษ�จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นต�มหลักสวัสดิภ�พสัตว์ โดยก�รฉีดเป็นรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภ�พในก�รรักษ�ม�กท่ีสุด แต่ก็ต�มม�ด้วยคว�มเจ็บปวดของลูกสุกร  
ธุรกิจสุกรในกิจก�รประเทศไทยจึงพัฒน�รูปแบบก�รใช้ย�ด้วยก�รนำ�ย�ผงผสมอ�ห�ร 
เพ่ือทดลองใช้ทดแทนก�รฉีดย� ซ่ึงพบว่�ลูกสุกรมักไม่ม�กินทำ�ให้ได้รับย�ไม่ครบต�มขน�ด
ก�รรกัษ� จึงทำ�ก�รพัฒน�ตอ่ในรปูแบบก�รใชย้�ชนดิผงผสมอ�ห�รป้ันเป็นกอ้นเลก็ๆ 
พอคำ�ผสมกับนม เพ่ือดึงดูดให้ลูกสุกรกินได้ง่�ยข้ึน สอดคล้องกับพฤติกรรมชอบกินนม
ของลูกสุกรในวัยนี้และหลักสวัสดิภ�พสัตว์

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล 
ด้วยตระหนักเป็นอย่�งยิ่งว่�ก�รใช้ย�ในสัตว์อย่�งไม่ถูกต้อง
ยอ่มสง่ผลกระทบเป็นวงกว�้งตอ่ตวัสตัว ์ผูเ้ล้ียง ผูบ้รโิภค และ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งอ�จส่งผลให้เกิดปัญห� 
เชื้อด้ือย� (Antimicrobial Resistance: AMR) และปัญห� 
ย�ปฏิชีวนะตกค้�งในผลิตภัณฑ์จ�กสัตว์ซ่ึงเป็นปัญห�ระดับโลก 
ซีพีเอฟจึงมุ่งม่ันใชย้�ปฏชิวีนะด้วยคว�มรบัผดิชอบและสมเหตุ
สมผลเป็นหลกัปฏบิตัหินึง่เดียวทกุกจิก�รปศสุตัวใ์นทกุประเทศ 
ครอบคลุมฟ�ร์มของบริษัทและของเกษตรกรในโครงก�ร 
ส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์ท้ังหมด โดยก�รใช้ย�ปฏิชีวนะจะต้อง
เป็นไปเพื่อก�รรักษ� (Therapeutic Uses) สำ�หรับดำ�รงไว้ซึ่ง
หลักสวสัดิภ�พสตัว ์ภ�ยใตก้�รดูแลอย�่งใกล้ชดิของสตัวแพทย์
ผู้ควบคุมฟ�ร์มเท่�น้ัน (Under Veterinary Prescription Only) 

และต้อง
• ปร�ศจ�กก�รใช้ย�ปฏิชีวนะที่ผ่�นก�รรับรองให้ใช้เฉพ�ะ

ในคนเท่�นั้น (Human-Only Antibiotics)
• ปร�ศจ�กก�รใชย้�ปฏิชวีนะทีผ่�่นก�รรบัรองใหใ้ชท้ัง้ในคน

และสัตว์ (Shared-Class Antibiotics) ที่สำ�คัญท�งก�ร
แพทย์ของมนุษย์ เพ่ือวัตถุประสงค์เร่งก�รเจริญเติบโต 
(Growth Promotor)

• ปร�ศจ�กก�รใช้ฮอร์โมน เพ่ือวัตถุประสงค์เร่งก�รเจริญ
เติบโต (Growth Promotor)

โดยในปี 2564 บริษัทมีก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นก�รใช้ย�
ปฏิชีวนะอย่�งรับผิดชอบ อ�ทิ

ก่อน
ยาชนิดผง

หลัง
ยาชนิดผง 

ผสมนม 

ปั้นเป็นก้อน

• การศึกษาพลวัตรของยีนด้ือยาปฏิชีวนะในฟาร์มสัตว์น้ำา โดยคว�มร่วมมือ
ของภ�ควิช�จุลชีววิทย� คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัย
มหิดล และธุรกิจสัตว์น้ำ�กิจก�รประเทศไทย เก็บตัวอย่�งปล�นิลหรือปล�
ทับทิม ปล�กะพง กุ้ง และไบโอฟลอคจ�กฟ�ร์มเลี้ยงของบริษัทเทียบกับ
ปล�และกุง้ในธรรมช�ติท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่�ง เพ่ือศึกษ�ก�รเคล่ือนย้�ย
ของยีนด้ือย�ปฏิชีวนะในฟ�ร์มสัตว์น้ำ�

• การศึกษาการดื้อยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรีย Escherichia coli  

(E. coli) จากตัวอย่างลำาไส้ของไก่ท่ีป่วย ตัวอย่�งลำ�ไส้จ�กไก่ที่ป่วย 
ถูกเก็บและนำ�ไปตรวจสอบท่ีห้องปฏิบัติก�รของกิจก�รไก่เน้ือในประเทศกัมพูช� 
และทดสอบด้วยเทคนคิ Broth Micro-Dilution เพ่ือทดสอบก�รด้ือย�ของ
เชื้อ E. coli ต่อย�ปฏิชีวนะ 6 ชนิด โดยพบว่�ก�รด้ือต่อย�แต่ละชนิด 
แตกต่�งกันดังนี้ Tetracycline ร้อยละ 96.69, Ampicillin ร้อยละ 93.33, 

• การศกึษาระยะยาวเพือ่ตดิตามยนีดือ้ยาปฏชีิวนะโคลิสตินในเช้ือแบคทีเรีย 

Escherichia coli (E. coli) จากฟารม์สกุร เป็นก�รศกึษ�ตดิต�มยนีด้ือย�
ปฏิชีวนะโคลิสติน (Mobilized Colistin Resistance: mcr-1) ที่พบในเชื้อ
แบคทเีรยี E. coli จ�กบคุล�กร สกุร และสิง่แวดลอ้ม ในฟ�รม์สุกรตัวอย่�ง
ของธุรกิจสุกรกิจก�รประเทศไทยท่ีมีนโยบ�ยยกเลิกก�รใช้ย�โคลิสตินต้ังแต่

• การศกึษา ตรวจหา และติดตามการแพร่กระจายของเช้ือแบคทีเรียดือ้ยา 

Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing E. coli (ESBL) 

เป็นก�รวิจัยร่วมระหว่�งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยและธุรกิจสุกรกิจก�ร
ประเทศไทย เพ่ือห�จุดเสี่ยงและว�งแนวท�งลดก�รปนเป้ือนของ 
เชื้อดื้อย�ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนก�รชำ�แหละสุกรในโรงชำ�แหละ 

Kanamycin ร้อยละ 46.67, Colistin ร้อยละ 40, Gentamicin ร้อยละ 40 และ Amoxicillin/Clavulanic Acid ร้อยละ 
13.33 โดยค�ดว่�ก�รดื้อย�ปฏิชีวนะอ�จเกิดจ�กก�รใช้ย�เหล่�นี้ในกระบวนก�รเลี้ยง ดังนั้น บริษัทจะต้องกำ�หนดกลยุทธ์
และข้ันตอนควบคุมก�รใช้ย�ปฏิชีวนะอย่�งเข้มงวดเพ่ือลดปัญห�ก�รด้ือย�ต่อไป

ปี 2560-2564 โดยพบว�่ ไม่พบยนีด้ือย�ดังกล่�วจ�กบคุล�กรทีอ่ยูใ่นฟ�รม์ แตย่งัพบยนีด้ือย�ในสกุรและสิง่แวดล้อมภ�ยใน
ฟ�ร์มในปริม�ณท่ีลดลงต�มลำ�ดับ (ศึกษ�ร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน Longitudinal monitoring reveals persistence of  
colistin-resistant Escherichia coli on a pig farm following cessation of colistin use, Nwai Oo Khine et al., 2021.)

ยีนดื้อยาปฏิชีวนะ

เชื้อแบคทีเร�ย

ทําสลบ&
เอาเลือดออก

คอกพัก

การเก็บตัวอย�าง

ลวกซาก
ข�ดขน&
เผาขน

ขนส�ง
ตัดแยก
เป�ดซาก

ล�างซาก
ครั้งสุดท�าย

ลดอ�ณหภูมิ
ซาก

ตัดแยก
ชิ�นส�วน
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ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีอัตราการหมุนเวียนของแรงงานสูงและมีความต้องการด้านแรงงานตลอดเวลา

เพื่อความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจและการเติบโตขององค์กร ทำาให้คนทั่วโลกได้รับโอกาสจ้างงานกว่า  

3 พันล้านคน แต่ก็มีแรงงานจำานวนหนึ่งที่อยู่ในภายใต้การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อสุขภาพ และมีฐานะยากจนถึงแม้จะมีงานทำา1 อัตราการจ้างงานจึงไม่ใช่สิ่งบ่งบอกว่า

คนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังพบการรายงานการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็น

ที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำาให้อัตราการว่างงาน

เพิ่มสูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 207 ล้านคนในปี 2565 ซึ่งสูงกว่าปี 2562 

กว่า 21 ล้านคน2 ดัวยเหตุนี้ซีพีเอฟซึ่งตระหนักและให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่พนักงานและคนงานภายในและคู่ค้าธุรกิจภายนอก บริษัทจึงมุ่งมั่นเสริมรากฐาน 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของสหประชาชาติ

ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles: UNGP) 

และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) 

อีกทั้งยังสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจนำาไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจด้วย

สิทธิมนุษยชน
เป้าหมายปี 2573

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำาเนินธุรกิจ 
ที่มีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความเท่าเทียม 
และไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
ครอบคลุมตั้งแต่พนักงานภายใน สู่คู่ค้าและชุมชนภายนอกองค์กร 

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล 
ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล 
ประธานความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชน

1 ILO: World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (2019). 
2 ILO: World Employment and Social Outlook: Trends 2022 (2022).

สังคมพ�่งตน

สิทธิมนุษยชน

การเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

ผลลัพธ�เชิงบวกทางสังคม

มีการดำาเนินการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้านในทุก 3 ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง 
และผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงสูงของบริษัท

100ร้อยละ

การยึดหลักการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน 
ของการดำาเนินธุรกิจ
กำาหนดกลยุทธ์เพื่อทำาให้เกิด

กระบวนการที่คำานึงถึงสิทธ ิ

มนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

โดยยึดหลักการ 3 ด้านได้แก่ 

ปกป้อง เคารพ และเยียวยา 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 

และศักยภาพพนักงาน บุตร

พนักงาน นักเรียน นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป เพื่อสร้างบุคลากร

แห่งอนาคตที่สามารถสร้าง

คุณค่าที่ดีสู่สังคม 

การสร้างประสบการณ ์
ทำางานที่ดี  
มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

สร้างแรงจูงใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 

เพิ่มความผูกพันองค์กร  

ดึงดูดคนเก่ง-คนดีสู่ซีพีเอฟ

อย่างย่ังยืน 

การวัดผลลัพธ์ 
เชิงบวกทางสังคม 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

แก่คนในสังคม สนับสนุนให้ม ี

อาชีพ สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น  

สร้างเครือข่ายเพื่อผลลัพธ ์

เชิงบวกต่อสังคม อันจะนำาไปสู ่

การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง

ดำาเนินการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมให้แก่พนักงานและคนในสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เกษตรกรในโครงการบ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ

ความมุ่งมั่น 
ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256452 53ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.youtube.com/watch?v=vsfjcpz5JwE


กิจการประเทศไทย

หลักสูตร จำานวน (คน) ร้อยละ จำานวน (ชั่วโมง)

ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน พนักงานและคนงาน 63,273 100* 118,953

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พนักงาน 24,580 100* 12,290

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในการทำางานสำาหรับพนักงานใหม่

ประจำาโรงงานและฟาร์ม

พนักงาน 2,622 100* 15,732

กิจการต่างประเทศ

ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน พนักงานและคนงาน 50,044 100 50,044

แนวทางการบริหารจัดการ
• การประกาศนโยบายและความมุ่งม่ัน ประก�ศคว�มมุ่งม่ัน

และกำ�กบัดูแลด้�นสทิธมินษุยชน ด้วยนโยบ�ยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัด้�นสทิธมินษุยชนและก�รปฏบิตัด้ิ�นแรงง�นของบรษิทั 
เพื่อแสดงคว�มชัดเจนในก�รต่อต้�นก�รละเมิดกฎหม�ย
ด้�นสิทธิมนุษยชนและก�รปฏิบัติด้�นแรงง�นอย่�งเป็น 
รูปธรรม

• การปลูกฝังและส่ือสาร ปลูกฝังก�รเค�รพด้�นสิทธิมนุษยชน
ในองค์กรผ่�นนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องและสื่อส�รนโยบ�ยฯ  
กับพนักง�นและคู่ค้�ธุรกิจ เพ่ือเสริมคว�มเข้มแข็งด้�น
สิทธิมนุษยชนและก�รปฏิบัติด้�นแรงง�น

• การประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธิมนษุยชน ตรวจประเมิน
คว�มเสีย่งด้�นสทิธมินษุยชนอย�่งสม่ำ�เสมอ เพ่ือระบุและ
ปรบัปรงุก�รจัดก�รด้�นสทิธมินษุยชนและก�รปฏบิตัด้ิ�น
แรงง�น กับบรรเท�ผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นในทุกๆ 3 ปี

• การรับเร่ืองร้องเรียน เปิดช่องท�งรับเรื่องร้องเรียนหรือ
แจ้งเบ�ะแส พรอ้มทัง้นำ�ประเด็นม�พิจ�รณ�ในก�รบรหิ�ร
จัดก�รเพ่ือรบัมือและดำ�เนนิก�รแกไ้ขอย�่งมีประสทิธภิ�พ

• การติดตามและเปิดเผยผลการดำาเนินงานด้�นสิทธิมนุษยชน
และก�รปฏิบัติด้�นแรงง�นเพ่ือเสริมคว�มเข้มแข็งด้�นสิทธิ
มนุษยชนและก�รปฏิบัติด้�นแรงง�น พร้อมเปิดเผย 
สู่ส�ธ�รณะในช่องท�งต่�งๆ อย่�งโปร่งใส

• การทบทวนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงแผนก�รบริห�รจัดก�ร
เพ่ือรับมือกับผลกระทบและดำ�เนินก�รแก้ไขอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

การดำาเนินงาน

การเคารพและผดุงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน 

การอบรมด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2564 พนักง�นของซีพีเอฟได้รับก�รอบรมเก่ียวกับด้�นสิทธิมนุษยชนร้อยละ 100 ครอบคลุมสถ�นประกอบก�รของซีพีเอฟ 
ในกิจก�รประเทศไทยและกิจก�รต่�งประเทศทั้งก�รอบรมแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

และในปีนี้ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่�ยส่งเสริมคุณภ�พชีวิตแรงง�น (Labour Protection Network Foundation: LPN)  
จัดอบรมด้�นสิทธิมนุษยชนในรูปแบบก�รประชุมท�งไกล (Remote Interactive Training) ให้กับพนักง�นต่�งช�ติ 384 คน 
โดยมุ่งเน้นพนักง�นท่ียังไม่เคยเข้�รับก�รฝึกอบรมหลักสูตรน้ีม�ก่อน ซ่ึงมูลนิธิ LPN จัดก�รอบรมน้ีเป็นประจำ�ทุกปี ท้ังน้ีพบว่�
พนักง�นเหล่�นี้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 89

การอบรมโดย ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

*ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

การอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยมูลนิธิ LPN

การอบรมการปรับเปลี่ยนข้อกำาหนด มรท.8001-2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในรูปแบบการอบรมแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยวิทยากรภายใน

ซีพีเอฟได้นำ�ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย (มรท.) ที่เป็นข้อกำ�หนด
คว�มรับผิดชอบท�งสังคมด้�นแรงง�นของธุรกิจภ�คสมัครใจ 
ม�ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นบรรทัดฐ�นของก�รปฏิบัติต่อแรงง�น 
ที่แสดงออกถึงคว�มรับผิดชอบท�งสังคม สอดคล้องกับ
สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน กฎหม�ยแรงง�น ตลอดจนข้อกำ�หนด
ม�ตรฐ�นส�กลอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง อันจะเป็นก�รยกระดับก�รบรหิ�ร
จัดก�รแรงง�นของบริษัทให้เทียบเท่�กับม�ตรฐ�นแรงง�น
ส�กล ซ่ึงเริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน 
โดยยึดข้อกำ�หนดหลัก 2 ข้อ ได้แก่ 
1.  ระบบก�รจัดก�รแรงง�น เป็นระบบก�รจัดก�รคุณภ�พ 

เพ่ือประกันก�รปฏิบัติต่อแรงง�นให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด 
อย่�งมีคุณภ�พ มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. สิทธิแรงง�นและก�รคุ้มครอง เป็นพ้ืนฐ�นของกฎหม�ย
แรงง�นทีบ่งัคับใชใ้นปัจจุบนั และขอ้กำ�หนดเพ่ิมเตมิทีร่วม
อยู่ในเง่ือนไขท�งก�รค้� (อ้�งอิงจ�กอนุสัญญ�องค์ก�ร
แรงง�นระหว่�งประเทศ)

โดยบรษิทัได้จดัโปรแกรมเพ่ือพัฒน�และสง่เสรมิพนกัง�นด้�น
ม�ตรฐ�นแรงง�นไทยทัง้รปูแบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์สำ�หรบั
ผูบ้รหิ�ร คณะกรรมก�ร มรท.8001 และพนกัง�น ใน 2 หลกัสตูร 
ดังนี้
1. ก�รปรับเปลี่ยนข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นแรงง�นไทย มรท.

8001-2563 และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 
2. ก�รปรับเปลี่ยนข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นแรงง�นไทย มรท.

8001-2563 กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องและเทคนิคก�รตรวจ
ติดต�มภ�ยใน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256454 55ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



การอบรมการปรับเปลี่ยนข้อกำาหนด มรท.8001-2563 และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน โดยวิทยากรภายใน

งานรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี:

โรงเพาะฟักลูกกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

(Thailand Labour Management Excellence Award)

นอกจ�กนี ้บรษิทัยงัมีม�ตรก�รคุ้มครองแรงง�นอีกหล�ยด้�น 
เช่น
• ก�รประเมินผู้ส่งมอบและผู้รับเหม�ช่วง
• เวล�ทำ�ง�นและเวล�ก�รพัก
• ก�รคุ้มครองแรงง�นหญิง สำ�หรับแรงง�นหญิงมีครรภ์ 

โดยช่วงให้นมบุตรนับเป็นเวล�ทำ�ง�น
• ก�รดูแลสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นใหป้ลอดภัยตอ่สขุภ�พ

อน�มัย
• ก�รป้องกันลูกจ้�งถูกคุกค�ม ล่วงเกิน หรือได้รับคว�ม

เดือดร้อนรำ�ค�ญท�งเพศ
• ก�รป้องกันไม่ให้เกิดคว�มรุนแรงในสถ�นประกอบก�ร
• ก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของลูกจ้�งต�มหลัก

ส�กล
• ก�รส่งเสริมและส่งต่อแนวปฏิบัติที่ดีแก่คู่ค้�ธุรกิจต่อไป 

เพื่อร่วมกันขจัดก�รใช้แรงง�นผิดกฎหม�ย

(ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมในร�ยง�นประจำ�ปี 2564 ส่วนที่ 1 (3) 
ก�รขับเคลื่อนท�งธุรกิจเพื่อคว�มยั่งยืน)
บริษัทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นแรงง�นจ�กสำ�นักพัฒน�
ม�ตรฐ�นแรงง�น กระทรวงแรงง�น และหน่วยตรวจประเมิน
จ�กภ�ยนอก อ�ทิ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำ�กัด และ 
บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยในปีนี้บริษัทได้ 
รับถ้วยร�งวัลพระร�ชท�นจ�กสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้�  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี  
โดยโรงเพ�ะฟักลูกกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร ได้รับก�รยกย่อง
ใหเ้ป็นสถ�นประกอบกจิก�รทีมี่ระบบบรหิ�รจัดก�รด้�นแรงง�น
ยอดเยี่ยม (Thailand Labour Management Excellence 
Award)

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

ซีพีเอฟสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของพนักง�นทุกระดับ  
ทุกสัญช�ติ ครอบคลุมกลุ่มคว�มหล�กหล�ยและกลุ่มเปร�ะบ�ง
ในด้�นเพศ เชื้อช�ติ ศ�สน� และผู้บกพร่องท�งร่�งก�ย  
ในก�รลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมก�รสวัสดิก�รใน 
สถ�นประกอบกิจก�ร รวมถึงก�รออกเสียงเลือกกรรมก�ร
อย่�งเป็นอิสระต�มกระบวนก�รที่โปร่งใส ซ่ึงคณะกรรมก�ร
สวสัดิก�รในสถ�นประกอบกจิก�รถอืเป็นอีกหนึง่ชอ่งท�งสือ่ส�ร
ระหว่�งพนกัง�นและบรษิทั เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กดิคว�มตระหนกั
และคว�มเค�รพในสทิธมินษุยชนอย�่งเท�่เทยีมกนัของพนกัง�น
ทุกคน ทุกระดับ และทุกเช้ือช�ติ ในก�รแสดงมุมมอง คว�มเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่�ง ๆ ผ่�นตัวแทนที่ได้รับ 
ก�รเลือกตั้งเข้�ม� โดยบริษัทจัดให้มีจำ�นวนกรรมก�รใน 
คณะกรรมก�รฯ เพ่ิมขึน้จ�กจำ�นวนขัน้ต่ำ� 5 คนต�มทีก่ฎหม�ย

กำ�หนดเป็นสูงสุดไม่เกิน 17 คนต่อสถ�นประกอบก�รต�ม
ขน�ดสถ�นประกอบก�รแต่ละแห่ง ซ่ึงห�กคณะกรรมก�รฯ  
ทีไ่ด้รบัก�รเลอืกตัง้ไม่ครอบคลมุทุกกลุม่ดังกล�่วข�้งตน้ บรษิทั
ยงัจัดใหมี้คณะอนกุรรมก�รสวัสดิก�รในสถ�นประกอบกจิก�ร
ให้ครอบคลุมม�ทำ�หน้�ที่รับฟังปัญห�และข้อเสนอแนะของ
พนกัง�นในทกุกลุม่เหล�่นัน้เพ่ือนำ�เสนอประเด็นต�่ง ๆ  ไปยงั
คณะกรรมก�รฯ กอ่นก�รประชมุรว่มกบัผูบ้รหิ�รทีเ่ป็นตวัแทน
ของบริษัทอีกด้วย
ปัจจุบันบริษัท (กิจก�รประเทศไทย) มีคณะกรรมก�รฯ รวม 113 ชุด  
มีกรรมก�รท้ังส้ิน 734 คน ประกอบด้วยพนักง�นคนไทย 609 คน 
พนักง�นต่�งช�ติ 125 คน (สัดส่วน 83:17) เป็นเพศหญิง 404 คน 
และเพศช�ย 330 คน (สัดส่วน 55:45) 

การจ้างงาน

ซีพีเอฟได้กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รจ้�งง�นไวอ้ย�่งชดัเจนและ
ใหค้ว�มสำ�คัญกบัก�รจ�้งง�นและดำ�เนนิง�นอย�่งถกูกฎหม�ย
และม�ตรฐ�นแรงง�นส�กลอย่�งเคร่งครัดต่อเนื่อง ภ�ยใต้
นโยบ�ยด้�นก�รจ้�งง�นและก�รบรหิ�รแรงง�น นโยบ�ยด้�น
ก�รจ้�งแรงง�นต่�งด้�วในประเทศไทย นโยบ�ยเรื่องก�รไม่
เลอืกปฎบิตัแิละก�รตอ่ต�้นก�รลว่งละเมิด นโยบ�ยก�รบรหิ�ร
คว�มหล�กหล�ยและยอมรบัคว�มแตกต�่ง ซึง่สอดคลอ้งกบั
หลกัก�รของบรษิทัทีใ่หค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รดแูลและปฏบิตัติอ่
พนักง�นอย่�งเป็นธรรมและบนพ้ืนฐ�นของก�รเค�รพ 
สิทธิมนุษยชน และม�ตรฐ�นสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศ 
อันประกอบด้วยปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน (The 
Universal Declaration of Human Rights: UDHR) 
และปฏญิญ�ว่�ด้วยหลักก�รและสทิธขิัน้พ้ืนฐ�นในก�รทำ�ง�น 
(The Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work) ขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศ (The International 
Labour Organization: ILO) รวมทั้งกฎหม�ยแรงง�นของ
ประเทศที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจ หลักเกณฑ์ต�มม�ตรฐ�นส�กล
ที่บริษัทยึดถือ นโยบ�ยก�รบริห�รของบริษัท และข้อกำ�หนด
ของลูกค้� ตลอดจนสนบัสนนุใหคู่้ค้�ธรุกจิปฏบิตัติ�มกฎหม�ย
และม�ตรฐ�นแรงง�นส�กลซ่ึงสอดคล้องกบันโยบ�ยด้�นก�ร
จัดห�อย่�งยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้�ธุรกิจของบริษัท 

เพ่ือให้มีผลต่อก�รปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงแบบบูรณ�ก�รในก�รผลักดัน 
ไปสู่เป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นอย่�งยั่งยืนร่วมกัน
บรษิทัมีก�รจ้�งแรงง�นต�่งช�ตภิ�ยใตข้อ้ตกลงระหว�่งรฐับ�ล
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้�นว่�ด้วยก�รจ้�งแรงง�นต่�งช�ติ 
(MOU) ผ่�นตัวแทนจัดห�แรงง�นที่ได้รับก�รรับรองต�ม
กฎหม�ยทีป่ระเทศตน้ท�งโดยตรง เพ่ือใหม่ั้นใจว�่กระบวนก�ร
และค่�ใชจ้�่ยในกระบวนก�รจ�้งแรงง�นตัง้แตป่ระเทศตน้ท�ง 
มีคว�มถูกต้องโปร่งใส แรงง�นทุกคน ไม่ว่�จะเป็นแรงง�น
ต่�งช�ติหรือไทย จะได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�คและ 
เท่�เทียม 
นอกจ�กนี้ บริษัทได้กำ�หนดคว�มรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�ร
สรรห�แรงง�นต่�งช�ติไว้อย่�งชัดเจน โดยพนักง�นจะรับผิดชอบ
ค่�ใช้จ่�ยส่วนตัว เช่น ค่�หนังสือเดินท�ง และบริษัทจะรับผิดชอบ
ค่�ใช้จ่�ยในก�รสรรห�ตั้งแต่ประเทศต้นท�งและค่�ใช้จ่�ย
ทั้งหมดตั้งแต่ช�ยแดนถึงสถ�นที่ทำ�ง�นในประเทศไทย  
ซ่ึงรวมถงึค่�วีซ่� ค่�ใบอนุญ�ตทำ�ง�น และครอบคลุมค่�ใช้จ่�ย
เพ่ิมเติมในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 เป็นต้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256456 57ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน
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การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง

ซีพีเอฟเล็งเหน็ถงึคุณค่�และใหค้ว�มสำ�คัญกบัคว�มแตกต�่ง
และคว�มหล�กหล�ยท�งคว�มคิด ทักษะ และประสบก�รณ์
ของพนกัง�น เพร�ะบรษิทัเชือ่ว�่คว�มหล�กหล�ยนัน้ส�ม�รถ
เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถให้กับพนักง�นในก�รขับเคลื่อนบริษัท 
ได้อย่�งย่ังยืน บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมคว�มหล�กหล�ยในองค์กร เป้�หม�ยคือก�รปกป้อง
พนกัง�นในทกุระดับ และไม่ประนปีระนอมตอ่ก�รเลือกปฏิบตัิ
ในทุกรูปแบบ อันเน่ืองม�จ�กลักษณะของบุคคลหรือกลุ่มคนน้ัน
ในเรื่อง เชื้อช�ติ สัญช�ติ เผ่�พันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล คว�มเชื่อ 
ศ�สน� สถ�นะท�งสังคม รสนิยมท�งเพศ เพศ อ�ยุ  
สรีระท�งก�ยภ�พ คว�มพิก�รหรือทุพพลภ�พ ภ�ษ�ที่ใช้ 
แนวคิดท�งก�รเมือง ตลอดจนสถ�นภ�พเกี่ยวกับก�รสมรส 
หรอืขอ้มูลอ่ืนใดทีก่อ่ใหเ้กดิก�รเลอืกปฏบิตั ินอกจ�กนี ้บรษิทั
ยังป้องกันไม่ให้เกิดก�รละเมิดและก�รคุกค�มในทุกรูปแบบ  
ไม่ว่�ก�รแสดงพฤติกรรมนั้นจะมีนัยยะท�งเพศหรือไม่ก็ต�ม 
ซ่ึงได้นำ�หลกัก�รน้ีไปใชก้บัพนกัง�นทกุระดับในก�รดำ�เนนิง�น
ทั้งในและต่�งประเทศ
บรษิทัได้ผนวกเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย�่งยัง่ยนืแหง่สหประช�ช�ต ิ
(Sustainable Development Goals of the United Nations: 
SDGs) เข�้เป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธด้์�นง�นทรพัย�กรบคุคล
เพ่ือขบัเคลือ่นเป้�หม�ยแหง่คว�มยัง่ยนืในเรือ่งคว�มเท�่เทยีม
ท�งเพศ โดยมีเป้�หม�ยในปี 2573 ในก�รผลักดันใหอั้ตร�สว่น
จำ�นวนและค่�ตอบแทนสำ�หรบัพนกัง�นหญิงและช�ยเท�่เทียม
กันในระดับตำ�แหน่งที่เท่�กัน ซ่ึงในปี 2564 สำ�หรับกิจก�ร
ประเทศไทยบริษัทมีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนเฉล่ียในอัตร�ส่วน 
ทีใ่กล้เคียงกนัระหว�่งพนกัง�นหญิงและพนกัง�นช�ยในระดับ
พนักง�น (Non-management level) หรือคิดเป็นสัดส่วน 
1:1.17

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวท�งในก�รส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ก�รบริห�รคว�มหล�กหล�ยและก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง 
ดังนี้
• ผู้นำ�ต้องพร้อมรับฟังคว�มคิดเห็นที่แตกต่�งของผู้อื่น
• ส่งเสริมให้พนักง�นกล้�ที่จะแสดงคว�มคิดเห็นอย่�ง

สร้�งสรรค์
• เสรมิสร�้งบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นและคว�มเค�รพซึง่กนั

และกัน ส�ม�รถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐ�นของคว�มแตกต่�ง
• ยดึหลกัก�รไม่เลอืกปฏิบตัแิละมีคว�มเสมอภ�คในโอก�ส 

อันรวมถึงก�รยกย่องชมเชยพนักง�นอย่�งเหม�ะสม
บริษัทยังมีนโยบ�ยสนับสนุนให้พนักง�นทุกภ�คส่วนเข้�ร่วม
เป็นสม�ชิกคณะกรรมก�รสวัสดิก�รในสถ�นประกอบกิจก�ร 
(สปก.) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของพนักง�นจ�กทุกระดับและ 
ส�ยง�น เพ่ือเปิดโอก�สในก�รเสนอแนะให้บริษัทพิจ�รณ�ปรับปรุง
ในด้�นสวสัดิก�ร สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น ก�รรอ้งเรยีน และ
ก�รบริห�รจัดก�รด้�นแรงง�นที่ไม่เหม�ะสม เช่น ก�รจัด
ท�งม้�ล�ยเพ่ือเพ่ิมคว�มปลอดภัยในก�รใชพ้ื้นทีภ่�ยในสถ�น
ประกอบก�ร ก�รจัดพ้ืนที่รับประท�นอ�ห�รและพักผ่อน 
ระหว่�งก�รทำ�ง�นภ�ยในสถ�นประกอบก�ร เป็นต้น  
ซ่ึงคณะกรรมก�รสวัสดิก�รฯ จะรับข้อคิดเห็นและพิจ�รณ� 
ในประเด็นดังกล่�วม�ปรับปรุงใช้ในองค์กร โดยในปี 2564 
พนักง�นของบริษัทได้รับผลประโยชน์จ�กก�รปรับปรุงต�ม 
ข้อเสนอแนะกับตัวแทนบริษัทแล้วร้อยละ 70 ของพนักง�น 
ในกจิก�รประเทศไทยทัง้หมด นอกจ�กนี ้บรษิทัยงัได้สนบัสนนุ
กิจกรรมหรือให้คว�มสะดวกแก่แรงง�นต่�งช�ติในประเด็น
ของคว�มแตกต่�งด้�นภ�ษ�เพ่ิมเติมอีกด้วย เช่น ประก�ศ
และล่�มสำ�หรับแรงง�นต่�งช�ติที่อยู่ในสถ�นประกอบก�ร

ซีพีเอฟส่งมอบน้ำาใจช่วยแรงงานต่างชาติและกลุ่มผู้เปราะบางผ่านมูลนิธิ LPN

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
(Labour Protection Network Foundation: LPN)

ซีพีเอฟร่วมกับมูลนิธิเครือข่�ยส่งเสริมคุณภ�พชีวิตแรงง�น 
(Labour Protection Network Foundation: LPN)  ขบัเคลือ่น
ก�รสง่เสรมิสทิธมินษุยชนภ�ยในองค์กรผ�่นก�รลงน�มบนัทกึ
ข้อตกลงคว�มร่วมมือม�อย่�งต่อเน่ืองเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้
ยังมุ่งเน้นคว�มสำ�คัญของก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมี
ก�รปฏิบัติที่ดีต่อแรงง�นต�มหลักสิทธิมนุษยชน ก�รจัดก�ร
ประเด็นสิทธิมนุษยชน ก�รดูแลเอ�ใจใส่สุขภ�พและคว�ม
ปลอดภัยของพนักง�น ก�รอบรมด้�นสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ครอบคลมุถงึกฎหม�ยแรงง�น อ�ชวีอน�มัยและคว�มปลอดภัย
ในก�รทำ�ง�นแก่พนักง�น รวมถึงส�นต่อโครงก�รศูนย์รับฟัง
เสียงพนักง�น “Labour Voices Hotline by LPN” อย่�ง 
ต่อเน่ือง เพ่ือสร้�งคว�มม่ันใจว่�พนักง�นทุกคนมีองค์กร 
ที่เป็นกล�งคอยรับฟังเสียงจ�กพนักง�น โดยศูนย์รับฟังเสียง
พนักง�นมีส่วนช่วยให้บริษัทรับทร�บปัญห�หรือข้อเสนอแนะ
ของพนักง�นเพ่ือปรับปรุงม�ตรก�รต่�งๆ ให้สอดคล้องกับ
หลักสทิธมินษุยชนได้ทนัสถ�นก�รณ ์อนึง่ ก�รรว่มมือกบัมูลนธิ ิ
LPN ซ่ึงเป็นองค์กรประช�สังคมที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�ร
ปกป้องและส่งเสริมสิทธิแรงง�นต่�งช�ติในประเทศเป็นก�ร
ตอกย้ำ�คว�มมุ่งม่ันของบรษิทัในก�รสง่เสรมิสทิธมินษุยชนและ
ร่วมพัฒน�คุณภ�พชีวิตของแรงง�น เพื่อให้มั่นใจว่�พนักง�น
ส�ม�รถเข้�ถึงสิทธิอย่�งเสมอภ�ค 

นอกจ�กนี้ คว�มร่วมมือในปีน้ียังครอบคลุมถึงก�รว�งแผน
ก�รตรวจสอบกระบวนก�รจ้�งง�นอย่�งมีจริยธรรมและ 
ส่งเสริมตัวแทนจัดห�แรงง�นในประเทศต้นท�งให้ก�รจัดห�
แรงง�นต�่งช�ตเิป็นไปด้วยคว�มถกูตอ้ง โปรง่ใส และมีคว�ม
รับผิดชอบ เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมเม่ือภ�ครัฐประก�ศ 
กฎระเบียบให้นำ�แรงง�นต่�งช�ติเข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศได้
ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อโควิด-19 
และยังจัดกิจกรรม Focus Group กับพนักง�นที่หอพักเพื่อ
สร้�งคว�มเข้�ใจและร่วมมือกับก�รปฏิบัติตนต�มม�ตรก�ร
ปอ้งกันโรคในสถ�นประกอบก�รและที่พักอ�ศัย รวมถึงรับฟัง
ข้อเสนอแนะและคว�มต้องก�รของพนักง�น ทั้งนี้เพ่ือร่วม 
สง่เสรมิคว�มเป็นอยูท่ีดี่ของพนกัง�น ใหเ้กดิก�รทำ�ง�นอย�่ง
ปลอดภัย ประส�นส�มัคคีและเกดิคว�มปรองดองภ�ยในองค์กร
และในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อโควิด-19  
ทีย่�วน�นกว�่ 2 ปี มูลนธิ ิLPN ยงัได้รบัก�รสนบัสนนุผลติภัณฑ์
อ�ห�รพรอ้มท�นและไขไ่กส่ดจ�กบรษิทัเพ่ือบรรจุเป็นถงุยงัชพี 
นำ�ชว่ยเหลือและบรรเท�คว�มเดือดรอ้นใหแ้กแ่รงง�นต�่งช�ติ
ในพ้ืนทีต่�่ง ๆ  ทีไ่ด้รบัผลกระทบจ�กสถ�นก�รณอ์ย�่งตอ่เนือ่ง
ตั้งแต่ปี 2563

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256458 59ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ในปี 2564 ซีพีเอฟทบทวนกระบวนก�รตรวจประเมินสถ�นะ
ด้�นสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น (Human Rights Due  
Diligence: HRDD) สำ�หรบัทกุกจิก�รของบรษิทัในประเทศไทย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มคว�มหล�กหล�ยและกลุ่ม 
ผูเ้ปร�ะบ�งท�งเชือ้ช�ตแิละศ�สน� กลุ่มผูบ้กพรอ่งท�งร�่งก�ย 
และเด็ก เป็นต้น โดยประเด็นด้�นสิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญ  
(Salient Human Rights Issues) ทั้ง 7 ประเด็น ได้แก่  
สภ�พก�รจ้�งง�น สุขภ�พและคว�มปลอดภัยของพนักง�น 
สุขภ�พและคว�มปลอดภัยในชุมชน ข้อมูลส่วนบุคคล ก�รใช้
แรงง�นผิดกฎหม�ย (เช่น แรงง�นเด็ก แรงง�นบังคับ และ
แรงง�นต�่งช�ต)ิ ในหว่งโซ่อุปท�น สขุภ�พและคว�มปลอดภัย

ของคู่ค้�และผู้รับเหม� ม�ตรฐ�นก�รครองชีพและคว�ม
ปลอดภัยของชมุชนในหว่งโซ่อุปท�น ซ่ึงก�รทบทวนนีเ้ป็นก�ร
ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปีตั้งแต่ปี 2559 โดย
จะมีก�รตรวจประเมินสถ�นะด้�นสทิธมินษุยชนอย�่งรอบด้�น
ในทกุ 3 ปี โดยขณะนี ้บรษิทัได้เตรยีมคว�มพรอ้มและว�งแผน
ก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับก�รตรวจประเมินในปี 2565 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และจะมีก�รตรวจประเมินผลกระทบด้�นสิทธิ
มนุษยชนต่อพนักง�นของบริษัท (Human Rights Impact 
Assessment: HRIA) พร้อมเปิดเผยต่อส�ธ�รณะในปี 2565 
นี้ด้วย (ดูร�ยละเอียดเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ  
"ก�รตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่�งรอบด้�น")

การตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
ซีพเีอฟไดรั้บโลร่างวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรฐัมนตรีในฐานะ องค์กรตน้แบบดา้นสทิธมินษุยชนดเีดน่ (Human Rights Award 
2021) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดดเด่นด้านการนำาหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการดำาเนินการอย่างรอบด้าน จาก

ความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำาหลักสิทธิมนุษยชนสากลมาบูรณาการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยให้ความ

สำาคัญกับพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมินผล รวมท้ังยังส่งต่อแนวคิดและส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจตลอดจนเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานให้ม ี

หลกัปฏบัิตทิีด่เีพือ่ร่วมยกระดบัการเคารพสทิธมินษุยชนตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการนำาศกัยภาพของบริษัทเป็นองค์กร

ต้นแบบนำาร่องถ่ายทอด สืบสาน และต่อยอดความรู้และประสบการณ์ดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็น 

รูปธรรมนำาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การดูแลพนักงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

ซีพีเอฟใหค้ว�มสำ�คัญกบัก�รปกป้องดูแลสขุภ�พ คว�มปลอดภัย และคว�มเป็นอยูท่ีดี่ของพนกัง�นเป็นอันดับหนึง่ บรษิทัเตรยีม
คว�มพร้อม และดำ�เนินม�ตรก�รในก�รดูแล เฝ้�ระวัง และป้องกันก�รแพร่ระบ�ดม�อย่�งต่อเนื่องและเข้มข้น

ป�องกัน
อย�างเคร�งครัด
ผ�าน 6 มาตรการ

สร�าง
ภูมิคุ�มกันหมู�

ด�วยวัคซีน

รักษาเยียวยา
ในสถานที่

ที่บร�ษัทจัดเตร�ยมไว�

การจัดการข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี 2564 ซีพีเอฟได้รับเรื่องร้องเรียนด้�นสิทธิมนุษยชนผ่�น
ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN จำ�นวนทั้งสิ้น 4 ส�ย 
ทัง้หมดเป็นส�ยจ�กพนกัง�นต�่งช�ต ิร�ยละเอียดโดยสงัเขป
ดังนี้
• 1 ส�ยเป็นเรื่องคว�มไม่เข้�ใจของพนักง�นถึงส�เหตุที่ให้

ออกจ�กง�น หลังจ�กตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิพบว�่ พนกัง�น
ได้ละเมิดม�ตรก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อ
โควดิ-19 ในระบบ Bubble & Seal ซ่ึงกำ�หนดใหพ้นกัง�น
ทุกคนปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด โดยมูลนิธิ LPN และ
บริษัทได้ร่วมชี้แจงกับพนักง�นให้ทร�บว่�ก�รกระทำ� 
ดังกล�่วอ�จนำ�ม�ซ่ึงคว�มเสยีห�ยอย�่งร�้ยแรงตอ่บรษิทั 
บริษัทจึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รต�มข้อบังคับก�รทำ�ง�น 
อนึ่ง บริษัทได้ทำ�ก�รประก�ศเน้นย้ำ�ให้พนักง�นทุกคน 
รับทร�บและตระหนักถึงคว�มร้�ยแรงของผลกระทบจ�ก
ก�รฝ่�ฝืนม�ตรก�รนี้

• 1 ส�ยเป็นเรื่องคว�มกังวลใจของพนักง�นจ�กก�รที่ไม่
ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมที่ธน�ค�รได้ โดยได้รับแจ้งว่�เอกส�ร
ประจำ�ตัวหมดอ�ยุ และพบว่�ส�เหตุเกิดจ�กธน�ค�รไม่
ทร�บถึงม�ตรก�รผ่อนปรนของรัฐบ�ล ที่ยืดระยะเวล�ให้
แรงง�นต�่งช�ตสิ�ม�รถพำ�นกัและทำ�ง�นในร�ชอ�ณ�จักร
ได้อย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่
ระบ�ดของโรคติดเชื้อโควิด-19 บริษัทได้ประก�ศชี้แจงให้
พนกัง�นต�่งช�ตทิกุคนรบัทร�บและเข�้ใจทัว่ถงึกนัในเรือ่ง
ม�ตรก�รผ่อนปรนนี้

• 2 ส�ยเป็นเร่ืองข้อกังวลใจเก่ียวกับค่�ตอบแทนก�รจ้�งง�น 
เนือ่งจ�กในชว่งสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้
โควดิ-19 มีก�รปรบักระบวนก�รในก�รทำ�ง�นใหส้อดคลอ้ง
กบัม�ตรก�รควบคุมโรคต�่งๆ ซ่ึงมีผลตอ่ก�รจัดทำ�เอกส�ร
ก�รจ่�ยค่�จ้�ง บริษัทได้ตรวจสอบและดำ�เนินก�รแก้ไข
ทันทีที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งปรับขั้นตอนก�รดำ�เนินเอกส�ร
รวมถึงก�รป้อนข้อมูลต่�งๆ เข้�ระบบให้มีคว�มกระชับ
รัดกุมม�กขึ้น

“เพราะพนักงานคือฮีโร่ ... ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหาร 
ปลอดภัยที่ต้องร่วมรักษาความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ 

และพนักงานเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ 
ในการผลิตอาหาร ... ในสถานการณ์โรคระบาด 

พนักงานทุกคนคือผู้เสียสละที่ออกมาทำางานเพื่อส่วนรวม 
ดังนั้น เราต้องสร้างความมั่นใจ 

ให้เขาว่าจะปลอดภัยและมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน“

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ 
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256460 61ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/social/human_rights/due_diligence


ซีพีเอฟจัดตัง้ศนูยอ์ำ�นวยก�รป้องกนัก�รแพรเ่ชือ้โควดิ-19 และศนูยป์ระส�นง�น 26 ศนูย ์ครอบคลมุทกุหนว่ยธรุกิจทัว่ประเทศไทย 
ภ�ยในศูนย์ประส�นง�นมีทีมเจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยเป็นผู้ติดต�มก�รปฏิบัติม�ตรก�รของโรงง�น และมีศูนย์ย่อยต�มพื้นที่
โรงง�นเพื่อคว�มคล่องตัวในก�รดำ�เนินง�นและติดต�มสถ�นก�รณ์ โดยว�งม�ตรก�รทั้งหมด 6 ด้�น

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขอน�มัยของพนักง�นและสม�ชิกในครอบครัว ตลอดจนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้
ดำ�เนินก�รตรวจติดต�มแบบไม่แจ้งล่วงหน้� (Knocked Door Audit) ทั้งติดต�มที่หน่วยธุรกิจและรีโมทออดิท (On and Off 
Site Audit) เพ่ือใหม่ั้นใจว�่ก�รดำ�เนนิก�รป้องกนัก�รแพรก่ระจ�ยและก�รระบ�ดของโรคเป็นไปอย�่งเครง่ครดัและมีประสทิธภิ�พ  
จ�กก�รดำ�เนินม�ตรก�รต่�งๆ อย่�งเข้มงวด ส่งผลสำ�เร็จในก�รบริห�รจัดก�รป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 สะท้อนจ�กก�รที่
บริษัทผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นสุขอน�มัย “IPHA – Industrial and Production Hygiene Administration” ถึง 61 
โรงง�น ซึ่งเป็นจำ�นวนสูงสุดในกลุ่มโรงง�นอุตส�หกรรมทั้งประเทศ 

มาตรการป�องกัน

มาตรการรองรับ
โรคติดเชื้อโคว�ด-19

6

กาํหนดมาตรการป�องกนัโรคและให�คําแนะนํา

การจัดการผู�ติดเชื้อและผู�สัมผัสเสี่ยงสูง

รวมถึงทําหน�าที่สอบสวนโรค

ท่ีสอดคล�องกบักระทรวงสาธารณสขุ

และกรมควบคุมโรค

มาตรการจัดซื้อ
จัดหาเวชภัณฑ�ป�องกันให�ทัน

ต�อสถานการณ� ไม�ว�าจะเป�น

หน�ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล�

หร�อชุดตรวจ ATK เป�นต�น

มาตรการสื่อสาร
ดูแลเร�่องการสื่อสารข�อปฏิบัติ

ภายในบร�ษัท ติดตามข�าวสารที่เกี่ยวข�อง

กับบร�ษัท และสร�างความเข�าใจ

ให�ถูกต�องแก�พนักงานและ

บุคคลภายนอก

มาตรการสาธารณสุข
กํากับดูแลว�ชาการด�านโรค

และการแพร�ระบาด

และตรวจหาเชื้อโรคเชิงรุก

ด�วยว�ธี RT-PCR

มาตรการ
ประสานงานภาครัฐ

ประสานงานหน�วยงานภาครัฐ

เพ�่อธุรกิจดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง

เช�น การขนส�งสินค�า

การเดินทางข�ามจังหวัด

มาตรการเยียวยา
ดูแลสวัสดิการ

ให�กับพนักงานผู�ติดเชื้อ

และผู�มีความเสี่ยงสูง

และบร�หารจัดการ

โรงพยาบาลสนาม
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2
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แม้ว่�ซีพีเอฟจะมีม�ตรก�รป้องกันโรคเข้มข้นเพียงใด พนักง�นของบริษัทกว่� 10,300 คนได้รับก�รยืนยันติดเชื้อโควิด-19 
บรษิทัพย�ย�มอย�่งยิง่ในก�รควบคุมก�รแพรก่ระจ�ยของโรค โดยมีกระบวนก�รคัดแยกผูป่้วยทนัทเีพ่ือไปรกัษ�ในโรงพย�บ�ล 
หรือโฮสพิเทล (Hospitel) ที่บริษัทจัดเตรียมให้ หรือโรงพย�บ�ลสน�มสระบุรีและหนองจอกที่บริษัทสร้�งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วย
ได้ถึง 780 เตียง รวมถึงแยกตัวผู้สัมผัสเส่ียงสูงเพ่ือสังเกตอ�ก�รและตรวจห�เช้ือด้วยวิธี RT-PCR และ ATK เป็นระยะ นอกจ�กน้ี 
บริษัทยังเปิดส�ยด่วนพิเศษโควิด-19 (CPF COVID-19 Hotline) ให้กับพนักง�นทุกคน ตอบทุกคำ�ถ�มหรือข้อสงสัย  
เรื่องโรคติดเชื้อโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง เพร�ะบริษัทเป็นห่วงสุขภ�พก�ยและสุขภ�พใจของพนักง�นทุกคน

โครงการ Safe Think Safe Act 

ธุรกิจไก่ไข่นำ�หลักก�ร Behavior-Based Safety ม�ประยุกต์
ใช้ในก�รลดพฤติกรรมก�รขับรถเร็ว เพ่ือลดสถิติก�รเกิด
อุบัติเหตุท�งรถยนต์ของบริษัท โดยประเมินพฤติกรรมที่มี
คว�มเสี่ยง สื่อส�รให้กับพนักง�นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งจัด
อบรมผ่�นหลักสูตรทัศนคติและพฤติกรรมก�รขับขี่ และเข้�
โปรแกรมสังเกตพฤติกรรม 21 วันซึ่งมีหัวหน้�ง�นเข้�ร่วม
ประเมินพฤตกิรรม 1 ครัง้ตอ่สปัด�ห ์และมีก�รใหร้�งวลัจูงใจ
ห�กพฤติกรรมก�รขับขี่ที่มีคว�มเสี่ยงลดลง จ�กก�รดำ�เนิน
โครงก�รนี้ทำ�ให้ก�รเกิดอุบัติเหตุท�งรถยนต์ที่เป็นฝ่�ยผิด 
ลดลงจ�กปี 2563 ถึงร้อยละ 16 

โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ดว้ยคว�มตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของพนักง�นตลอดจน
ผู้รับเหม� และบริษัทผู้ดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ เพื่อให้มั่นใจว่�พนักง�นและผู้รับเหม�ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งปลอดภัย ดังนี้

ป้องกันอย่างเคร่งครัด

ซีพีเอฟจัดห�และจัดซ้ือวคัซีนสร�้งภูมิคุ้มกนัหมู่ใหพ้นกัง�นทกุคนทัง้ส�ยง�นผลิตและสนบัสนนุครบถว้นตัง้แตเ่ดือนพฤศจกิ�ยน 
ปี 2564 เพ่ือสร้�งคว�มม่ันคงในกระบวนก�รผลิตอ�ห�รได้อย่�งต่อเนื่องและสร้�งคว�มเชื่อม่ันต่อผู้บริโภคที่จะได้รับอ�ห�ร 
ที่สะอ�ดและปลอดภัย 

สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

รักษาเยียวยา

โครงการป้องกันการตกจากที่สูง

ในปี 2563 จ�กก�รเกิดอุบัติเหตุจ�กก�รปฏิบัติง�นบนที่สูง 
ธุรกิจอ�ห�รสัตว์บกจึงกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รปฎิบัติง�นท่ีเข้มงวด 
ม�กย่ิงข้ึน เพื่อป้องกันก�รเกิดอุบัติเหตุ โดยดำ�เนินก�รดังนี้
1. ต้องติดตั้งท�งเดินบนหลังค� (Walk Way) และติดตั้งจุด

ยึดเก�ะส�ยช่วยชีวิตทุกพื้นที่
2. ตอ้งตดิตัง้บนัไดล�ดเอียงหรอืนัง่ร�้นท่ีได้ม�ตรฐ�น สำ�หรบั

ขึ้น-ลงหลังค�
3. ผู้ปฏิบัติง�นต้องสวมชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full 

Body Safety) และส�ยช่วยชีวิตแบบ 2 ตะขอ
4. อุปกรณ์ท่ีใช้ทำ�ง�นบนท่ีสูงต้องผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นส�กล
5. ก�รคัดเลอืกผูร้บัเหม�ตอ้งมีคว�มชำ�น�ญและมีประสบก�รณ์

ในก�รทำ�ง�นบนที่สูง

การสวมชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Safety) 

และสายช่วยชีวิตแบบ 2 ตะขอ

ทางเดินบนหลังคา (Walk Way)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256462 63ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



โครงการ SMART SHE

ธุรกิจอ�ห�รสัตว์บกนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม ได้แก่  เซนเซอร์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง หรือ Internet of Things (IoT) 
ม�สร้�งระบบที่ช่วยในก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment: 
SHE) ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น ช่วยติดต�มข้อมูลด้�น SHE เพื่อให้ส�ม�รถตรวจติดต�มและเฝ้�ระวังด้�น SHE ได้ตลอด
เวล� โดยแบ่งเป็น 3 ด้�น คือ
ดา้น SAFETY: ควบคุมก�รทำ�ง�นทีมี่คว�มเสีย่ง จะมีม�ตรก�รตรวจคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นผ�่นระบบขออนญุ�ตทำ�ง�น 
Smart Work Permit Application ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นให้ปลอดภัยและลดก�รใช้ทรัพย�กรกระด�ษ

การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

พนักง�นเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ บริษัทจึงเอ�ใจใส่และดูแลสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ท่ีดีของพนักง�น โดยดำ�เนินโครงก�ร
ส่งเสริมสุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดีของพนักง�น ได้แก่

โครงการสุขภาพกาย สุขภาพใจมีสุข

ธรุกจิอ�ห�รสตัวบ์กดำ�เนนิกจิกรรมเพ่ือสง่เสรมิใหพ้นกัง�นมีสขุภ�พแขง็แรง ผ�่นก�รออกกำ�ลังก�ยและกนิอ�ห�รทีดี่มีประโยชน ์
โดยจัดตั้งชมรมสุขภ�พ จัดพ้ืนที่ออกกำ�ลังก�ย สน�มกีฬ�ภ�ยในบริษัท รวมถึงห้องออกกำ�ลังก�ย สนับสนุนอุปกรณ์กีฬ� 
นอกจ�กนี้ ยังมีกิจกรรมแข่งขันกีฬ�ระหว่�งหน่วยง�น เช่น CPF Running Club จัดแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น

ดา้น HEALTH: ตรวจวดัสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นผ�่น  
เซนเซอร์ แบบ Real Time ที่ช่วยเฝ้�ระวังสภ�พแวดล้อม
ในก�รทำ�ง�นที่อ�จทำ�ให้เกิดโรคจ�กก�รทำ�ง�น
ดา้น ENVIRONMENT: ตรวจวดัคุณภ�พสิง่แวดล้อมภ�ยใน
โรงง�น เชน่ คุณภ�พอ�ก�ศ และคุณภ�พน้ำ�ทิง้กอ่นระบ�ย
ออกสูแ่หลง่ชมุชน เพ่ือควบคุมไม่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชน
ข้อมูลจ�กทั้ง 3 ด้�น ถูกนำ�ม�บริห�รจัดก�รบน Smart 
SHE Platform ท่ีแสดงข้อมูลในรูปแบบ Dashboard ท่ีเข้�ถึง
ได้ท้ังบนคอมพิวเตอร์และสม�ร์ตโฟน แบบ Real Time ทำ�ให้
เข้�ถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวล� อีกทั้งยังมีก�รแจ้งเตือนเม่ือ
พบคว�มผิดปกติได้ทันที

โครงการผักสะอาด ปลอดสารพิษ

สง่เสรมิใหพ้นกัง�นในฟ�รม์เล้ียงสตัวใ์นกจิก�รประเทศไทย เวยีดน�ม และล�ว ปลกูผกัปลอดส�รพิษและนำ�ไปบรโิภคเพ่ือสร�้ง
สุขภ�พที่ดีให้พนักง�นจ�กก�รได้รับอ�ห�รที่สะอ�ดและปลอดภัย

ผลการดำาเนินงานปี 2564 (กิจการประเทศไทย) 

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน หน่วย: รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำางาน

ในปี 2564 สาเหตุหลักของการบาดเจ็บจากการทำางาน

ของพนักงานและผู้รับเหมา ได้แก่

1. ถูกวัตถุมีคมตัด บาด หรือแทง 

2.   ถูกวัตถุหนีบหรือดึง

3.   ถูกวัตถุหล่นทับ

พนักงานและผู้รับเหมา

เสียชีวิตจากการทำางาน

0 ราย

แม้ว่�ซีพีเอฟจะมีคว�มพย�ย�มในก�รป้องกันก�รเกิดอุบัติเหตุในระหว่�งก�รทำ�ง�นแล้วก็ต�ม ในปี 2564 มีพนักง�น 4 ร�ย 
ประสบอุบัติเหตุจ�กถูกวัตถุหนีบหรือดึง ถูกวัตถุมีคมตัด บ�ด หรือแทง และชนกับวัตถุ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถฟ้ืนฟูร่�งก�ยให้กลับสู่
สภ�พเดิมได้ภ�ยใน 180 วัน เพื่อป้องกันก�รเกิดเหตุก�รณ์ซ้ำ�ในอน�คต บริษัทดำ�เนินก�รค้นห�ส�เหตุที่แท้จริงอย่�งเร่งด่วน
และกำ�หนดแนวท�งแก้ไขและม�ตรก�รต่�งๆ ยกตัวอย่�งเช่น
• ตรวจสอบคว�มปลอดภัยของอุปกรณ์และพ้ืนท่ีท่ีปฎิบัติง�น

ทุกครั้งก่อนเริ่มง�น
• ปรับเปล่ียนอุปกรณ์ที่ส�ม�รถป้องกันอันตร�ยจ�กก�ร 

ถูกเคร่ืองจักรหนีบหรือดึง และถูกวัตถุมีคมตัด บ�ด หรือแทง 

• บังคับใช้กฎก�รสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
ต�มคว�มเสี่ยงของง�นแต่ละประเภทอย่�งเคร่งครัด

• เพ่ิมคว�มถี่ในก�รอบรมพนักง�นและผู้รับเหม�เกี่ยวกับ 
ก�รทำ�ง�นเครื่องจักร เป็นต้น

4. ชนหรือกระแทกกับวัตถุ

5. หกล้มหรือลื่นล้ม

เป�าหมายป� 2568
0.12 รายต�อ
200,000 ชั่วโมงการทํางาน

2561

0.31

2562

0.35

2563

0.39

2564

0.38

กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน

ระบบ SMART SHE

สวนผักปลอดสารพิษในพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256464 65ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



สถานการณ์โลกในปัจจุบันผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

ส่งผลให้แนวทางการดำาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง อัตราการแข่งขันการจ้างงานที่มีคุณภาพในตลาดเพิ่มสูงขึ้น 

บริษัทจึงจำาเป็นจะต้องปรับแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและ 

โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งและความสุขภายในองค์กร 

ให้พนักงานพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันกับสถานการณ์

การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายปี 2573

บริษัทมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ทำางานที่ดีให้แก่พนักงาน 
และมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
ดูแลพนักงานแบบบูรณาการ ตลอดเส้นทางการเข้ามาทำางานกับซีพีเอฟ  
พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำาเป็นในอนาคต (Future Skills) 
อันจะช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนในองค์กร 
ที่เป็นหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนและสามารถส่งต่อคุณค่า 
ขององค์กรสู่สังคมภายนอกต่อไป 
 
คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล 
ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล 
ประธานความมุ่งมั่นด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การบริหารจัดการ
• การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒน�ทักษะและ 

ศักยภ�พบุคล�กร เตรียมคว�มพร้อมให้ส�ม�รถดำ�เนินง�น
ได้ท่�มกล�งก�รเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กร และ 
ขย�ยโอก�สท�งก�รเรียนรู้สู่ครอบครัวของพนักง�น 
คู่ค้�ธุรกิจ และคนในสังคม

• การบริหาร ‘คนเก่ง คนดี’ ให้คงอยู่กับองค์กร และดึงดูด
คนเก่ง คนดี (Talent) สู่องค์กร ว�งแผนก�รเติบโตใน 
เส้นท�งอ�ชีพของพนักง�น พร้อมกับว�งแผนทดแทน
ตำ�แหน่งสำ�คัญเพื่อรองรับก�รขย�ยของธุรกิจอย่�งยั่งยืน

• วฒันธรรมองคก์รและความผูกพนัองคก์ร สร�้งวฒันธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ภ�ยใต้ค่�นิยม
องค์กร 6 ประก�ร หรือ “CPF Way” ซ่ึงบริษัทให้ 

คว�มสำ�คัญอย�่งยิง่ในก�รหล่อหลอมใหพ้นกัง�นทกุระดับ
ชัน้ มีคว�มตระหนกัรู ้เข�้ใจ ยอมรบั และนำ�ค่�นยิมองค์กร
ไปปรบัใชอ้ย�่งสม่ำ�เสมอ นอกจ�กนีบ้รษิทัยงัมุ่งเนน้สร�้ง
คว�มผูกพันของพนักง�นผ่�นท�งโครงก�ร CPF@Heart 
เพ่ือยกระดับคว�มผกูพันองค์กรของพนกัง�นซ่ึงจะชว่ยให้
พนักง�นสร้�งผลลัพธ์ที่ดีและบรรลุเป้�หม�ยขององค์กร

• การบริหารอัตรากำาลังบุคลากร พิจ�รณ�โครงสร้�งก�ร
ทำ�ง�นและวิเคร�ะห์แนวท�งก�รบริห�รบุคคลให้สอดรับ
กบัแผนคว�มตอ่เนือ่งในก�รดำ�เนนิธรุกจิด้วยก�รวเิคร�ะห์
ข้อมูลเชิงลึก เพ่ือนำ�ไปใช้ตัดสินใจและว�งแผนธุรกิจ 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

การดำาเนินงาน

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้วยสถ�นก�รณ์โลกปัจจุบันที่นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เข�้ม�ใช ้ทำ�ใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงไปอย�่งรวดเรว็ ทกัษะและ
ง�นใหม่ที่ไม่เคยมีม�ก่อนมีแนวโน้มเพ่ิมม�กขึ้น อัตร�ก�ร 
จ้�งง�นท่ีมีคุณภ�พมีก�รแข่งขันท่ีสูงข้ึน จึงเป็นจุดสำ�คัญท่ีทำ�ให้
ซีพีเอฟมุ่งม่ันที่จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้

สนับสนุนการศึกษา 
และการฝึกอบรมบุคลากรจำานวน

3 ล้านชั่วโมง
พนกัง�นพัฒน�ทกัษะและศกัยภ�พอย�่งไม่มีทีส่ิน้สดุ และเหน็
ถึงโอก�สสำ�คัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษ� และคนใน
สังคม ซึ่งมีโอก�สเป็นกำ�ลังบุคล�กรที่สำ�คัญในอน�คต ได้มี
องค์คว�มรู้ ทักษะ และศักยภ�พที่ส�ม�รถตอบโจทย์คว�ม
ต้องก�รของธุรกิจได้อย่�งยั่งยืน

ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐ�นจนถึงขั้นสูง เพ่ือว�งร�กฐ�นและ 
เสรมิสร�้งทกัษะก�รใชเ้ทคโนโลยด้ี�นดิจิทลัใหก้บัพนกัง�น
ในแต่ละกลุ่มเป้�หม�ย นอกเหนือจ�กนี้ ยังมีหลักสูตร
พัฒน�ทกัษะอน�คตด้�นอ่ืนๆ ทีเ่นน้ก�รพัฒน�คว�มรูแ้ละ
ทักษะอน�คตควบคู่กับก�รยกระดับทักษะเฉพ�ะง�น 
เพ่ือสร้�งทักษะท่ีจำ�เป็นในก�รทำ�ง�น และมุ่งสร้�งบคุล�กร
ให้มีวิสัยทัศน์แบบส�กล (Global Mindset) และ 
คว�มส�ม�รถในก�รผนึกกำ�ลัง (Synergy) เพ่ือรองรับ 
ก�รเติบโตขององค์กรในอน�คต โดยในปี 2564 นี้ บริษัท 
ได้อบรมเพ่ือปูพ้ืนฐ�นด้�นดิจิทัล (Digital Literacy) ให้
พนักง�นทุกคนกว่� 22,000 คน โดยร่วมกับ True Digital 
Academy สร�้งทักษะพ้ืนฐ�น (Digital Foundation) ให้
พนักง�นกว่� 600 คน สร้�งกำ�ลังคนด้�น Data Analytics 
จำ�นวน 47 คน จ�ก 10 โครงก�รผ่�นก�รทำ� Data Analytics 
Boot Camp โดยนำ�โจทย์ธุรกิจจริงม�วิเคร�ะห์ และเสนอแผน
ซ่ึงมีมูลค่�กว่� 300 ล้�นบ�ทต่อปี รวมไปถึงก�รสร้�ง 
ผูเ้ชีย่วช�ญด้�นขอ้มูล โดยได้มีก�รพัฒน�ตอ่ยอดเพ่ือสร�้ง 
Data Analyst จำ�นวน 100 คน และ Junior Data Scientist 
จำ�นวน 50 คนในปีถัดไป เพ่ือรองรับก�รว�งแผนอัตร�
กำ�ลังคนในยุคดิจิทัล 

การพัฒนาบุคลากร

ซีพีเอฟมุ่งม่ันพัฒน�ให้พนักง�นมีคว�มรู้ ทักษะ และคว�ม
ส�ม�รถให้ครบทุกด้�น ตอบโจทย์โครงสร้�งและอัตร�กำ�ลังคน
ขององค์กรทีต่ัง้เป้�หม�ยไว ้โดยจะกำ�หนดเป็นแผนก�รพัฒน�
ร�ยบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือให้
ม่ันใจว่�พนักง�นทุกคนมีคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติง�นทั้งใน
ปัจจบุนัและอน�คตได้อย�่งรวดเรว็และมีคุณภ�พ ทัง้นี ้บรษิทั
ได้จัดทำ�โปรแกรมก�รเรียนรู้และพัฒน�พนักง�น แบ่งเป็น 4 
ด้�นสำ�คัญ ดังนี้
1. โปรแกรมการพฒันาความรูพ้ืน้ฐาน ประกอบด้วยหลักสตูร

พ้ืนฐ�นที่จำ�เป็นเพ่ือสร้�งคว�มตระหนักและคว�มเข้�ใจ
ในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ก�รปฏิบัติต�มหลักกฎหม�ย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคับ ก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร จรรย�บรรณธรุกจิ 
และก�รลงโทษท�งวนิยั ด้�นอ�ชวีอน�มัยและคว�มปลอดภัย
ในก�รทำ�ง�น หลักสตูรเพ่ือพัฒน�คว�มยัง่ยนืองค์กร และ
เตรียมพร้อมสู่ก�รทำ�ง�นรูปแบบดิจิทัล

2. โปรแกรมการพัฒนาทักษะอนาคตท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

ระดับ Digital Literacy ของพนักงาน ทั้งในส่วนของ 
Hard Skill เช่น Data Analytics, Robotics และ Soft Skill 
เช่น Design Thinking, Agile โดยมีหลักสูตรพัฒน� 4 ระดับ

ความมุ่งมั่น 
ด้านการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต
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3. โปรแกรมการพฒันาผู้นำา ด้วยเป้�หม�ยท่ีจะพัฒน�ทกัษะ
คว�มเป็นผูน้ำ� จึงได้พัฒน�หลักสตูรก�รพัฒน�หวัหน�้ง�น 
ผู้จัดก�รทุกระดับ และผู้บริห�ร เพ่ือเตรียมคว�มพร้อม 
ในก�รพัฒน�ทีมง�นและทักษะในก�รบริห�รง�นอย่�ง 
เป็นระบบ อีกทั้งไดค้ัดเลือกผู้มีศักยภ�พสูง (Talents) เข้�
สูโ่ครงก�รพัฒน�ผูน้ำ�เพ่ือคัดเลือกบคุล�กรเข�้ม�รว่มเสรมิ
กำ�ลังธุรกิจ เตรียมคว�มพร้อมสู่ก�รเติบโตภ�ยในองค์กร
และชว่ยใหอ้งค์กรเตบิโตอย�่งยัง่ยนื โดยมีผูเ้ข�้รว่มโครงก�ร
พัฒน�ผู้นำ�แล้วกว่� 1,000 คน

4. โปรแกรมการพฒันาทักษะเฉพาะงาน  สง่เสรมิก�รพัฒน�
ทกัษะเฉพ�ะง�น (Technical Skills) และก�รบรหิ�รจัดก�ร
องค์คว�มรู้ (Knowledge Management) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ
ให้มีระบบและม�ตรฐ�นเดียวกัน ด้วยก�รจัดตั้งศูนย์ 
ก�รพัฒน�พนักง�นต�มกลุ่มวิช�ชีพของหน่วยง�น หรือ 
Technical Academy และก�รสร้�งสังคมแห่งก�รแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Community) เพ่ือพัฒน�คว�มรู้และ
ทักษะที่สอดคล้องกับง�นที่รับผิดชอบอย่�งแท้จริง และ
ส�ม�รถยกระดับคว�มส�ม�รถของพนักง�นให้พร้อมต่อ
ก�รเติบโตของธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว ทั้งนี้ 
ในปี 2564 ได้จัดต้ัง Technical Academy แล้ว 9 หน่วยธุรกิจ 
และจะขย�ยผลก�รจัดตั้งให้กับหน่วยธุรกิจหลักที่เหลือ
จำ�นวน 27 หน่วยธุรกิจให้ครบภ�ยในปี 2566

ตัวอย่างหลักสูตร CPF People Manager หนึ่งในทักษะอนาคตที่สำาคัญและหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นำา

แพลตฟอร์มดิจิทัล "อ่ิมรู้" ท่ีพนักงานสามารถเข้าเรียนเสริมความรู้ พัฒนาทักษะได้ทุกท่ีทุกเวลา บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ

นอกจ�กนี ้ยงัเล็งเหน็ถงึคว�มสำ�คัญในก�รเสรมิสร�้งวฒันธรรม
องค์กรแห่งก�รเรียนรู้แบบยั่งยืน สร้�งให้เกิดบรรย�ก�ศ 
ที่สนับสนุนก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่�นรูปแบบก�รเรียนรู้ท่ี 
หล�กหล�ย หรือท่ีเรียกว่� Hybrid Training มีท้ังรูปแบบ On-Line 
On-Site On-Ground และ On-Demand ซ่ึงปรับให้เหม�ะสม
กับหลักสูตรก�รเรียนรู้แต่ละร�ยก�ร เน้นให้เกิดก�รเรียนรู้ 
นำ�ไปปฏิบัติ และพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง เช่น ก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่�น E-Learning ก�รเรียนสดผ่�นระบบออนไลน์ (Virtual 
Training) ก�รแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้บบกลุ่ม (Group Coaching) 
และก�รทำ�จริงที่หน้�ง�น (On-the-Job Training) เป็นต้น
โดยเฉพ�ะในสถ�นก�รณปั์จจบุนัทีบ่รษิทัได้เปิดโอก�สใหป้รบั
รูปแบบก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสมกับเนื้อง�นและสนับสนุนก�ร
เรียนรู้ด้วยตนเองได้จ�กทุกท่ีทุกเวล� ผ่�นแพลตฟอร์มก�ร
เรียนรู้ “อ่ิมรู้” ที่ให้พนักง�นส�ม�รถเข้�ถึงองค์คว�มรู้และ 
ก�รพัฒน�ทักษะ ทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร รวมถึง
องค์คว�มรู้รูปแบบ On-Demand Learning ม�กกว่� 900 
หลักสูตร 
ณ ปี 2564 ซีพีเอฟได้สนบัสนนุใหพ้นกัง�นเข�้อบรมและพัฒน�
ศกัยภ�พตนเองเฉลีย่ 14 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี ในกจิก�รประเทศไทย การพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม

ซีพีเอฟได้ดำ�เนนิง�นสนบัสนนุก�รศกึษ�แกน่กัเรยีน นกัศกึษ� 
พนักง�น และบุตรของพนักง�นม�อย่�งต่อเนื่อง เพ่ือตอบ
โจทย์ง�นในอน�คต
• โครงการทุนการศกึษาแก่พนกังานและบตุรของพนกังาน 

สนบัสนนุโอก�สในก�รเรง่พัฒน�บคุล�กรและสร�้งบคุล�กร
ทีมี่ทกัษะแหง่อน�คตเพ่ือตอ่ยอดธรุกจิในส�ข�วชิ�ทีส่ำ�คัญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและยังข�ดแคลนแรงง�น  
ณ ปี 2564 จำ�นวน 80 ทุน ในระดับปริญญ�ตรีและโท  
ทั้งก�รศึกษ�ในประเทศและต่�งประเทศ

• โครงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ร่วมกับเครือข่�ยสถ�บัน
อุดมศึกษ�จ�กภ�ครัฐและเอกชนท้ังในและต่�งประเทศ  
เพ่ือร่วมพัฒน�ศักยภ�พนักเรียนนักศึกษ�ให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ท่ีตรงต�มคว�มต้องก�ร
ของตล�ดแรงง�น สร้�งคว�มเข้�ใจและฟูมฟักทักษะท่ีสำ�คัญ
ต่อธุรกิจและเป็นทักษะแห่งอน�คต และร่วมสร้�งบัณฑิตท่ี
ส�ม�รถเป็นกำ�ลังสำ�คัญร่วมผลักดันประเทศได้ในอน�คต 
ผ่�นคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�หลักสูตร ก�รพัฒน�ง�นวิจัย 
และก�รพัฒน�กิจกรรมต่�งๆ ท่ีนำ�ไปสู่ก�รลงมือทำ�จริง 
ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งคน สร้�งอน�คต สร้�งเครือข่�ย โดยมี
ร�ยละเอียดดังน้ี 

สร�างคน
ผ�านการพฒันาหลักสตูร
สร�างโอกาสการเร�ยนรู�เชิงทดลองปฏิบัติการ

(Experiential Learning) พร�อมทั้ง

การลงมือทําจร�ง เพ�่อพัฒนาคุณภาพนิสิต

นักศึกษาให�มีมาตรฐานความรู� ความสามารถ

และประสบการณ� ที่ตรงกับความต�องการ

ตลาดการทํางาน

เป�ดประตูให�นิสติ นักศกึษา คณาจารย� ได�ต�อยอดองค�ความรู�

ผ�านการว�จยัร�วม และการนาํผลงานด�านว�ชาการ

เข�าสู�การใช�งานจร�งในโลกธรุกิจ รวมถงึการเป�ดโอกาสให�นิสติ

นักศกึษา สร�างอนาคตในการทํางานกบัซีพ�เอฟ

สร�างอนาคต
ผ�านการพฒันางานว�จยั

เสร�มสร�างความสมัพนัธ�อนัดรีะหว�าง

สถาบันอ�ดมศกึษา และซีพ�เอฟ อนัจะนําไปสู�

ความร�วมมือท่ีกว�างขวางยิ�งข�น้

สร�างเคร�อข�าย
ผ�านกจิกรรมและโครงการต�าง ๆ

1
2 3
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ตัวอย่างการจัดการองค์ความรู้ เพื่อการสร้างอาชีพแก่บุคคลภายนอก

 สร้างคน ผ่�นก�รพัฒน�หลักสูตร สร้�งโอก�สก�ร
เรยีนรูเ้ชงิทดลองปฏบิตักิ�ร (Experiential Learning) 
พร้อมทั้งก�รลงมือทำ�จริง เช่น หลักสูตร Young 
Agribusiness Entrepreneur นำ�ร่องร่วมกับ
มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทรใ์นปี 2564 และ หลกัสตูร
วิทย�ศ�สตร์อ�ห�รระดับปริญญ�โท นำ�ร่องร่วมกับ
มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวงในปี 2565

 สร้างอนาคต ผ่�นก�รพัฒน�ง�นวิจัย เปิดประตูให้
นิสิต นักศึกษ� คณ�จ�รย์ ได้ต่อยอดองค์คว�มรู้ผ่�น
ก�รวิจัยร่วม และก�รนำ�ผลง�นด้�นวิช�ก�รเข้�สู่ 
ก�รใช้ง�นจริงในโลกธุรกิจ เช่น ง�นวิจัยด้�นแมลง 
ทห�รเสือ ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ก�รศึกษ�
ต้นแบบก�รใช้รังสีคัดไข่มีเชื้อ ร่วมกับมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีสุรน�รี ง�นวิจัยก�รปรับปรุงพันธุ์กัญช�  
ร่วมกับมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

- สร้างเครอืขา่ย ผ�่นกจิกรรมและโครงก�รต�่งๆ ทีน่ำ�
ไปสู่คว�มร่วมมือที่กว้�งขว�งยิ่งขึ้น เช่น ก�รแข่งขัน 
Virtual Hackathon ร่วมกับสถ�บัน 42 Bangkok  
ซ่ึงเป็นสถ�บนัสอนโปรแกรมเมอรภ์�ยใตก้�รดูแลของ
สถ�บนัเทคโนโลยพีระจอมเกล�้เจ�้คุณทห�รล�ดกระบงั 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมริเริ่มไปสู่ก�รจับมือกันแก้ปัญห�ก�ร
ข�ดแคลนโปรแกรมเมอรใ์นประเทศไทย และโครงก�ร 
CPF Young Software Developer Program นำ�รอ่ง
คว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ และ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ 
เพ่ือสร�้งนกัพัฒน�ซอฟตแ์วรร์ุน่เย�ว์ โดยใหน้กัศกึษ�
ได้ลงมือพัฒน�ซอฟต์แวร์จ�กโจทย์ธุรกิจจริงของ 
ซีพีเอฟ ทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ และคิดค้นแนวท�งแก้ปัญห�
ที่ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

นอกจ�กนี้ ยังสนับสนุนโครงก�รฝึกง�น สหกิจศึกษ� และ
ทวิภ�คีม�อย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทได้รับนักศึกษ�
เข้�ร่วมโครงก�รฯ จำ�นวน 231 คน จ�กกว่� 33 สถ�บัน ซึ่ง
นำ�ไปสู่ก�รสร้�งอ�ชีพด้วยก�รรับนักศึกษ�จบใหม่เข้�ร่วม
ทำ�ง�นกับบริษัทถึงร้อยละ 38 จ�กโครงก�รดังกล่�วอีกด้วย
• โครงการส่งเสริมองค์ความรู้แก่นักเรียนและอาจารย์ 

ในสถาบนัการศกึษา ดำ�เนนิง�นขบัเคล่ือนก�รพัฒน�และ 
ยกระดับคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ไทยให้เกิดก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืนผ่�นโครงก�ร CONNEXT ED ตั้งแต่ปี 2559 
ด้วยโครงก�รพัฒน�โรงเรียนต่�งๆ โดยเฉพ�ะก�รนำ� 
ผู้เชี่ยวช�ญในธุรกิจที่ซีพีเอฟดำ�เนินง�นอยู่เป็นพนักง�น
จิตอ�ส�ผูน้ำ�รุน่ใหม่ (School Partners) ขององค์กรจำ�นวน 
65 คน ส่งมอบองค์คว�มรู้ด้�นก�รเล้ียงสัตว์ ก�รผลิต
อ�ห�รทีดี่มีคุณภ�พ ถกูหลกัอน�มัย ปลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค 
ไปช่วยพัฒน�ให้กับนักเรียนและอ�จ�รย์ใน 296 โรงเรียน 
ที่บริษัทดูแล ด้วยก�รทดลองปฏิบัติจริงในโรงเรียนทำ�ให้
นักเรียนส�ม�รถเข้�ถึงส�รอ�ห�รที่จำ�เป็นและส�ม�รถ
ทำ�ให้เกิดร�ยได้อีกท�งหนึ่ง

• การส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมงาน สร้างอาชีพ

แก่บุคคลท่ัวไป ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้เพ่ือก�รสร้�งอ�ชีพ 
ให้แก่ผู้สนใจที่จะเข้�ม�ร่วมทำ�ธุรกิจกับซีพีเอฟและทำ�ให้
เกิดเป็นชุมชนที่ส�ม�รถแบ่งปันคว�มรู้ร่วมกันด้วยก�ร
จัดก�รองค์คว�มรู้ของหน่วยง�น แบ่งปันคว�มรู้ด้�น 
ก�รเล้ียงและดูแลสัตว์ที่ดี ป้องกันโรคในสัตว์ ภ�ยใต้หลัก
สวสัดิภ�พสตัวแ์กเ่กษตรกรในโครงก�รเกษตรพันธสญัญ� 
(Contract Farming) และสง่เสรมิองค์คว�มรู ้คว�มเข�้ใจ 
และกฎหม�ย ระเบียบขอ้บังคับท่ีสำ�คัญเพ่ือพัฒน�ศกัยภ�พ
คู่ค้�ธุรกิจ ซ่ึงเป็นก�รยกระดับก�รดำ�เนินง�นต้ังแต่ต้นท�งของ
ห่วงโซ่อุปท�น (ดูร�ยละเอียดเพ่ิมเติมในบท “ดินน้ำ�ป่�คงอยู่” 
คว�มมุ่งมั่นด้�นก�รจัดห�อย่�งรับผิดชอบต่อโลก”)

การบริหาร ‘คนเก่ง คนดี’
ซีพีเอฟให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รบุคคล เพ่ือดึงดูด รักษ�คนเก่ง 
คนดีให้อยู่และเติบโตไปพร้อมกัน โดยเฉพ�ะก�รบริห�รผลง�น 
ซ่ึงเป็นกลไกทีจ่ะชว่ยเพ่ิมศกัยภ�พท�งก�รแขง่ขนัอย�่งยัง่ยนื 
และมีเป้�หม�ยสูก่�รเป็น “องคก์รแหง่ความเป็นเลิศ” (High 

Performance Organization) โดยได้ว�งแนวท�งก�รประเมิน
ผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นประจำ�ปีและก�รว�งแผนก�ร
พัฒน�เพ่ือก�รเตบิโตอย�่งเป็นระบบ ประกอบด้วยตวัชีว้ดัเพ่ือ
บรรลุเป้�หม�ยที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้�หม�ยกลยุทธ์
ขององค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รปฏิบัติ
ง�นของพนักง�นผ่�นก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องและ
สม่ำ�เสมอ ในปี 2564 พนักง�นทั้งหมดของซีพีเอฟได้รับก�ร

ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นและว�งแผนก�รเติบโตในเส้นท�ง
อ�ชีพแล้ว 
ก�รประเมินก�รปฏบิตังิ�นประจำ�ปีได้ถกูนำ�ไปใชป้ระกอบก�ร
พิจ�รณ�และให้ร�งวัลแก่พนักง�นอย่�งเหม�ะสม เพ่ือสร้�ง
แรงจูงใจในก�รปฏบิตังิ�นและใหร้�งวลัแกบ่คุล�กรทีมี่ผลก�ร
ปฏิบัติง�นดี กระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�ผลง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ 
นอกจ�กนี้ บริษัทยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ผลง�น
พนักง�นอย่�งต่อเนื่องผ่�นกระบวนก�รโค้ชและให้คำ�แนะนำ�  
และให้โอก�สในก�รเติบโตในส�ยอ�ชีพและข้�มส�ยอ�ชีพแก่
พนักง�นที่มีคว�มส�ม�รถและทักษะที่เหม�ะสม

ตั้งเป�าหมายรายบุคคล วางแผนพัฒนาตัวเอง

ม.ค.-ก.พ. มี.ค. มิ.ย.-ก.ค.

สื่อสารความคืบหน�าของงาน และกิจกรรมระหว�างป�

พ.ย.-ธ.ค.

ส.ค.-ต.ค.เม.ย.-พ.ค.

ทบทวนเป�าหมายและ

ประเมินผลงานกลางป�

ประเมินผลงานปลายป�

การบริหารผลการปฏิบัติงานประจำาปี

โอกาสการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน

ซีพีเอฟให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลเส้นท�งก�รเติบโตของ
พนกัง�นทีต่รงกบัคว�มส�ม�รถและคว�มตอ้งก�รพัฒน�ของ
แตล่ะบคุคล เพ่ือใหเ้กดิประสบก�รณก์�รทำ�ง�นทีดี่และพัฒน�
ตนเองได้อย�่งมีคว�มสขุ ผกูพันตอ่องค์กร ทำ�ใหเ้กดิก�รสร�้ง 
ผลง�นและพัฒน�องค์กรให้เติบโตได้อย่�งย่ังยืน โดยเปิดโอก�ส
ใหพ้นกัง�นส�ม�รถบรหิ�รส�ยอ�ชพีของตนเอง ด้วยโครงการ

สรรหาภายใน “Chance for Change Program” พนักง�น
จะได้รบัโอก�สสมัครง�นในตำ�แหนง่ง�นทีว่�่งลง ด้วยพ้ืนฐ�น
คว�มเข้�ใจในธุรกิจของซีพีเอฟและคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและ
ค่�นิยมองค์กรของซีพีเอฟเป็นอย่�งดี โครงก�รฯ ให้โอก�ส
พนกัง�นได้เรยีนรู ้พัฒน�ทกัษะ คว�มส�ม�รถในตำ�แหนง่ง�น
ที่ใช่ ก่อให้เกิดทักษะใหม่ ได้รับประสบก�รณ์ทำ�ง�นจ�กง�น 
ที่พนักง�นสนใจและส่งเสริมให้ คนเก่ง คนดี ยังอยู่กับองค์กร

และเตบิโตไปด้วยกนัในระยะย�ว ในปี 2564 มีสดัสว่นพนกัง�น
ได้รับเข้�ตำ�แหน่งง�นภ�ยในที่ว่�งลงประม�ณร้อยละ 63  
ของตำ�แหนง่ง�นทีเ่ปิดรบัสมัครในกจิก�รประเทศไทยระหว�่ง
ปี 2564
นอกจ�กนี้ ซีพีเอฟให้ก�รสนับสนุนโครงการ “เพื่อนแนะนำา

เพ่ือน” ซ่ึงให้พนักง�นช่วยแนะนำ�เพ่ือนเข้�ร่วมทำ�ง�นกับซีพีเอฟ 
ทำ�ให้พนักง�นใหม่ที่ได้รับก�รแนะนำ�ส�ม�รถปรับตัวเข้�กับ
วฒันธรรมองค์กรได้เป็นอย่�งดี ส่งผลต่อคว�มผูกพันกับองค์กร 
มีคว�มพึงพอใจในก�รทำ�ง�นเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับอัตร�ก�ร
ล�ออกท่ีลดลง ทำ�ใหช้อ่งท�งก�รสรรห�ดังกล่�วมีประสทิธภิ�พ
ม�กทีส่ดุด้วยอัตร�คว�มสำ�เรจ็ประม�ณ 3:1 ซึง่หม�ยถงึห�ก
มีผูส้มัครและผ�่นเข�้รอบสมัภ�ษณ ์3 คน จะส�ม�รถคัดเลอืก 
1 คนใน 3 คนนั้นเข้�ร่วมง�นกับซีพีเอฟได้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256470 71ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันองค์กร

ซีพีเอฟยึดม่ันในก�รทำ�ง�นด้วยค่านิยมองค์กร 6 ประการ 

หรือ “CPF Way” ซ่ึงประกอบไปด้วย (1) ส�มประโยชน์สู่
คว�มยั่งยืน (ต่อประเทศช�ติ ประช�ชน และบริษัท) (2) ทำ�เร็ว
และมีคุณภ�พ (3) ทำ�เรือ่งย�กใหเ้ป็นเรือ่งง่�ย (4) ยอมรบัก�ร
เปล่ียนแปลง (5) สร้�งสรรค์สิ่งใหม่ (6) มีคุณธรรม คว�ม
ซื่อสัตย์ และรู้จักตอบแทนบุญคุณ
โดยบริษัทยึดหลักในก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร ต�มกรอบ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 3P ได้แก่ 
1.  Process ขั้นตอนเป็นระบบ มีขั้นตอนก�รสื่อส�รที่เป็น

ระบบ ส�ม�รถถ�่ยทอดคว�มรู ้ประสบก�รณ ์และวสิยัทศัน์
องค์กรไปสู่พนักง�นทุกระดับ 

2.  People ประกอบด้วยกลุ่ม CP Ambassador และคณะ
ทำ�ง�นของซีพีเอฟเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมต่�งๆ รวมทั้ง
เสนอแนะคว�มคิดเห็นในกิจกรรมเกี่ยวกับก�รสร้�ง
วัฒนธรรมองค์กร 

3.  Platform แพลตฟอรม์เพ่ือก�รสือ่ส�รทัง้ 2 ท�ง และระบบ
ก�รเรียนรู้ท่ีจะช่วยเร่ืองก�รส่ือส�ร สร้�งองค์คว�มรู้ รับฟัง
คว�มคิดเห็นจ�กพนักง�นในรูปแบบแพลตฟอร์มที่มี
ประสิทธิภ�พ

ในปี 2564 ได้ยกระดับก�รปลูกฝังค่�นิยม CPF Way ให้เกิด
ก�รรับรู้ รับทร�บ และนำ�ไปปฏิบัติใช้ได้จริงโดยบริษัทได้นำ� 
CP LOVE Platform ม�ใช้โดยมุ่งเน้นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ
สื่อส�ร ยกย่องชมเชย รับฟังคว�มเห็นพนักง�น และส่งเสริม
ให้ทำ�คว�มดีต�มค่�นิยม CPF Way

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย�
และรู�จักตอบแทนบุญคุณ

สามประโยชน� สู�ความยั่งยืน
(ต�อประเทศ ประชาชน และบร�ษัท)

ทําเร็วและมีคุณภาพ

ทําเร�่องยากให�เป�นเร�่องง�าย

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

สร�างสรรค�สิ�งใหม�
ตัวอย่างการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการชมเชยยกย่องและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร CPF Way

สร้างความรัก ความภาคภูมิใจในซีพี สามารถนำาพ้อยท์จากการชื่นชมพฤติกรรมของเพื่อนพนักงาน

มาแลกสินค้า บริการ ที่เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะพนักงานจากร้านค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

• คว�มภักดี (Loyalty) สง่เสรมิใหเ้กดิบรรย�ก�ศก�รชืน่ชม
กันระหว่�งพนักง�นภ�ยในองค์กร สนับสนุนสินค้�และ
บริก�ร ปฏิบัติตนต�มค่�นิยมองค์กร ทำ�ให้เกิดคว�มรัก 
คว�มภ�คภูมิใจ รูส้กึพิเศษและเป็นคนสำ�คัญ เกิดเป็นคว�ม
ผูกพันกับทั้งองค์กรและสินค้�

• ก�รสื่อส�รทุกช่องท�ง ทั้งภ�ยในองค์กรและสังคม  
(Omnichannel) เกีย่วกบัเรือ่งร�วดีๆ ในองค์กร ส�ม�รถ
ชี้แจงปกป้ององค์กรได้

โดยในปีที่ผ่�นม� บริษัทได้จัดทำ�โครงก�ร “ทำาดี ชมทันที  

ไมร่รีอ” เปน็หนึง่ในโครงก�รทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิก�รชืน่ชมเพือ่น
พนักง�นที่ทำ�ดีทันที หรือ On-Spot Reward ในโครงก�รนี้
พนกัง�นและหวัหน�้ง�นส�ม�รถชืน่ชมเพ่ือนรว่มง�นทีท่ำ�ง�น

นอกจ�กนี ้กจิกรรมชืน่ชมยกยอ่งส�ม�รถทำ�ได้ในหล�กหล�ย
ช่องท�ง เช่น ก�รชื่นชมก�รทำ�คว�มดีผ่�นโครงก�รส่งเสริม
คว�มยั่งยืนต�มแนวท�ง Sustainability in Action ซึ่งได้แก่ 
โครงการ “กินเกล้ียงเล้ียงโลก” โดยมีเป้�หม�ยลดขยะอ�ห�ร 
และก�๊ซเรอืนกระจก พรอ้มกบัก�รเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีวผ�่นโครงการ 

“กล้าจากป่า พนาในเมือง” ที่ช่วยยกระดับคว�มเป็นอยู่ที่ด ี
สู่ชุมชนที่ได้ช่วยเพ�ะกล้�และดูแลกล้�ไม้ให้กับโครงก�ร  
โดยพนักง�นมีสิทธิ์เข้�ร่วมได้ทั้ง 2 โครงก�รต�มคว�มสนใจ

ของตนเอง โดยจะได้รับ CP Value Point จ�กก�รแบ่งปัน
ภ�พก�รมีสว่นรว่มกบัโครงก�รผ�่นชอ่งท�งสือ่สงัคมออนไลน ์
เพ่ือใหเ้กดิก�รรบัรู ้คว�มรูส้กึภ�คภูมิใจ และกระตุน้ใหพ้นกัง�น
อย�กร่วมกิจกรรมม�กขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งคว�ม
ผูกพันองค์กรในภ�พรวมขององค์กร (ดูร�ยละเอียดเพ่ิมเติม
ในบท “ดินน้ำ�ป่�คงอยู”่ คว�มมุ่งม่ันด้�น “ก�รบรหิ�รทรพัย�กร
ที่เป็นเลิศ” และ “ก�รสร้�งคุณค่� ปร�ศจ�กขยะ”)

• ก�รตอบแทนสังคม (Volunteer) ด้วยก�รสร้�งก�รมี 
ส่วนร่วมกับพนักง�นทุกระดับ ผ่�นกิจกรรมทำ�คว�มดี 
ปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อม ผ่�นโครงก�รต่�งๆ ที่ช่วย
สนับสนุนส่งเสริมอ�ชีพ สร้�งง�น และร�ยได้เพื่อยกระดับ
คว�มเป็นอยู่ที่ดีสู่ชุมชนต�มปรัชญ� 3 ประโยชน์

• ก�รศึกษ�และก�รให้อำ�น�จ (Education & Empowerment) 

กำ�หนดให้มกีลุ่ม CP Ambassador ทีถ่ือว�่เป็น Change 
Agent ขององค์กร จำ�นวนกว�่ 300 คนเพ่ือใหไ้ด้รบัขอ้มูล
ที่ถูกต้องผ่�นก�รอบรม/เรียนรู้หลักสูตรพัฒน�ให้แสดง
พฤติกรรมที่ค�ดหวัง และนำ�ดิจิทัลม�ใช้รองรับก�ร
เปลี่ยนแปลง

สอดคล้องกบัค่�นยิม CPF Way ผ�่นระบบภ�ยในอย�่ง CPF 
Connect โดยพนักง�นจะได้รับร�งวัลเป็น CP Value Point 

ซ่ึงส�ม�รถสะสมและนำ�ไปแลกสนิค้� และบรกิ�รทีต่รงกบัคว�ม
ต้องก�รของพนักง�น 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256472 73ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ตัวอย่างการสื่อสารภายในองค์กร หรือ CPF Family และภาพสื่อสารการใช้งานระบบ HR-eXp

ซีพีเอฟมีขัน้ตอน และชอ่งท�งก�รสือ่ส�รทีเ่ป็นระบบ ส�ม�รถ
ถ่�ยทอดคว�มรู้ ข้อมูล นโยบ�ย ประสบก�รณ์ และวิสัยทัศน์
ขององค์กรไปยังพนักง�นทุกระดับ รวมถึงสิทธิประโยชน์และ
ขอ้มูลคว�มรูต้�่งๆ ใหก้บัพนกัง�น โดยดำ�เนนิก�รรว่มกบั CP 

Ambassador ซ่ึงเป็นโครงสร้�งก�รสื่อส�รจ�กตัวแทนจ�ก
หน่วยธุรกิจ เน้นก�รมีส่วนร่วมจ�กเพ่ือนพนักง�น เพ่ือผลักดัน
ก�รเปล่ียนแปลง ขับเคลื่อนองค์กร และทำ�ให้ม่ันใจได้ว่�
พนักง�นทุกคนจะได้รับทร�บข้อมูลและก�รดูแลอย่�งทั่วถึง
และเท่�เทียมกัน 
โดยในปีที่ผ่�นม� ซีพีเอฟได้พัฒน�ระบบ HR-eXp และ

แพลตฟอร์มการสื่อสาร CPF Family เพ่ือสนับสนุนก�ร
สื่อส�รกับพนักง�นในรูปแบบก�รสื่อส�ร 2 ท�ง (Two-way 

Communication) เพ่ือสร้�งองค์คว�มรู้ และฟังคว�มเห็น
พนกัง�นในรปูแบบแพลตฟอรม์ทีมี่ประสทิธภิ�พเพ่ือใหพ้นกัง�น
ส�ม�รถปรับตัวได้ต้ังแต่วันแรกท่ีร่วมง�นกับซีพีเอฟ แพลตฟอร์ม
ดังกล่�วช่วยส่งเสริมประสบก�รณ์ทำ�ง�นที่ดีขึ้นสอดรับกับ
สถ�นก�รณ์ก�รทำ�ง�นในปัจจุบันแบบทำ�ง�นจ�กท่ีบ้�น (Work from 
Home) ในช่วงก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และ
แบบ Hybrid ในอน�คต
โดยพนักง�นส�ม�รถเข้�ใช้ง�นได้ผ่�นมือถือ และระบบยังคง
เอ้ือให้เกิดกิจกรรมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งพนักง�น
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มที่สร้�ง
วฒันธรรมก�รชืน่ชมใหก้ำ�ลงัใจ เพ่ือสง่เสรมิคว�มผกูพันระหว�่ง
หัวหน้�ง�นและเพื่อนร่วมง�น

การยกระดับความผูกพันพนักงานต่อองค์กร

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นม� ซีพีเอฟได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจคว�ม
ผูกพันพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง และมุ่งเน้นก�รนำ�คะแนน 
ผลก�รสำ�รวจม�วิเคร�ะห์จุดที่ทำ�ได้ดี และจุดที่ต้องพัฒน�  
ทัง้ในระดับองค์กรและระดับหนว่ยง�น โดยบรษิทัได้จัดทำ�แผน
ดำ�เนินง�นยกระดับคว�มผูกพันองค์กร บริษัทสนับสนุนให้มี
ตัวแทนธุรกิจเข้�เรียนรู้ก�รอ่�นผลก�รสำ�รวจ และมีส่วนร่วม
ในก�รจัดทำ�แผนง�น ในฐ�นะ Change Agent ที่มีบทบ�ท
หน้�ที่สำ�คัญในก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง และช่วยสื่อส�ร
ภ�ยในหน่วยง�นที่รับผิดชอบ ขับเคลื่อนกิจกรรมและติดต�ม
ให้บรรลุผลสำ�เร็จต�มแผนง�นที่ถูกกำ�หนดต�มปัจจัยที่มี 

ผลกระทบตอ่คว�มผกูพันองค์กร หลงัจ�กจดัทำ�กจิกรรมต�ม
แผนยกระดับคว�มผกูพันของพนกัง�นแล้ว บรษิทัตัง้เป้�หม�ย
เพ่ิมคะแนนคว�มผูกพันองค์กรของกลุ่มพนักง�นจ�กร้อยละ 
71 เป็น ร้อยละ 74 ในปี 2565 
เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้ ในปี 2564 บริษัทได้จัด
กิจกรรมเพ่ือสร้�งคว�มผูกพันของพนักง�นภ�ยใต้โครงก�ร 
CPF@Heart ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงก�รย่อยได้แก่ CPF 

We Care และ CPF Love&Share โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

โครงการ CPF We Care มุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นใน 4 ด้�นหลัก ได้แก่ Care for Benefits, Care for Career, Care for 
Culture และ Care for Well-Being 

1. Care for Benefits:  มุ่งเน้นกิจกรรมด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ของพนักงาน

ตัวอย่างโครงการ

• โครงก�รปลดหนี้ สร้�งสุข เพื่อลดภ�ระหนี้ของพนักง�น 
• ข้อมูลโครงก�รทุนก�รศึกษ�แก่พนักง�นและบุตรพนักง�น

ตัวอย่าง การเปิดตัวโครงการปลดหนี้ สร้างสุข ลดภาระหนี้ของพนักงาน

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน ส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงินและสร้างวินัยการเงินที่ดี

2. Care for Career: มุ่งเน้นด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน 

ตัวอย่างโครงการ

• ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจในก�รว�งแผนก�รตั้งเป้�หม�ยก�รปฏิบัติง�นและก�รพัฒน�ตนเอง
• ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจในก�รว�งแผนส�ยอ�ชีพของพนักง�น
• โครงก�รก�รพัฒน�พนักง�นในด้�นต่�งๆ เพื่อส่งเสริมคว�มรู้ ทักษะที่จำ�เป็น
• สนับสนุนก�รใช้แพลตฟอร์มอิ่มรู้เพื่อก�รพัฒน�ตนเอง และแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้ในด้�นต่�งๆ
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3. Care for Culture: ส่งเสริมวัฒนธรรม

ตัวอย่างโครงการ

• ก�รชื่นชมเพื่อนพนักง�นทันทีที่ทำ�ดี หรือ On-Spot Reward
• มุ่งเน้นก�รส่งเสริมบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นแบบ ช้ีแนะ ไม่ช้ีนำ� เพ่ือเปิดโอก�สให้คนรุ่นใหม่ได้ทดลองทำ�ส่ิงใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับ

กรอบเดิม

4. Care for Well-Being: มุ่งเน้นด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน

ตัวอย่างโครงการ

• โครงก�รส่งเสริมคว�มเป็นอยู่พนักง�นให้ดีขึ้นทั้งใน 
สถ�นที่ทำ�ง�น และที่บ้�น เช่น นวด สู้ ยิ้ม เพื่อลดอ�ก�ร
ของโรคออฟฟิศซินโดรม 

• ขอ้มูลแนวปฏบิตั ิและก�รชว่ยเหลือพนกัง�นในสถ�นก�รณ์
โควิด-19 เช่น ก�รแจกฟ้�ทะล�ยโจรให้กับผู้บริห�รและ
พนักง�น และสนับสนุนอุปกรณ์ก�รตรวจ ATK เป็นต้น 

• แนวท�งป้องกันตนจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 เช่น วัคซีนป้องกันโควิด-19 จ�กบริษัทจัดห� 
หรอืสทิธปิระกนัสงัคมของพนกัง�น หน�้ก�กอน�มัย (Mask 
for All) สำ�หรับพนักง�น เป็นต้น

• ก�รรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำ�หรับพนักง�นในช่วงฤดูก�ล
ระบ�ดของโรค

โครงการ CPF Love&Share มุ่งเน้นก�รมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดสำ�หรับพนักง�นและครอบครัว กิจกรรมรักและ 
บอกต่อผ่�นสังคมออนไลน์ และก�รสร้�งทูตซีพีเอฟในก�รบอกต่อสิ่งดีๆ

การจัดตั้งชมรมของพนักงาน

นอกจ�กนี ้ในปีทีผ่�่นม� ซพีีเอฟยงัได้จดัตัง้ชมรมของพนกัง�น
และดำ�เนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ือนพนักง�นที่มีคว�มสนใจร่วมกัน
ในก�รทำ�ประโยชนเ์พ่ือสงัคมและสว่นรวมผ�่นชมรมพนกัง�น
จำ�นวน 15 ชมรม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนันทน�ก�ร และ 
ส่งเสริมอ�ชีพ กีฬ�และสุขภ�พ และกิจกรรมเพื่อสังคม โดย
พนักง�นส�ม�รถเลือกเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกชมรมได้ต�มคว�ม
สนใจของพนกัง�น ชว่ยเชือ่มคว�มสมัพันธอั์นดีระหว�่งผูบ้รหิ�ร
และพนกัง�น เปิดโอก�สใหไ้ด้แลกเปล่ียนมุมมองทีห่ล�กหล�ย 
ก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง อันส่งผลให้เกิดบรรย�ก�ศก�ร
ทำ�ง�นที่ดี สนับสนุนก�รใช้ชีวิตอย่�งมีคว�มสุข อันจะส่งผล
ต่อคว�มผูกพันองค์กรของพนักง�นอีกท�งหนึ่ง 

นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช�

เพ�่อลดต�นทุนแรงงาน เพ��มประสิทธิภาพ

และสร�างความปลอดภัยในการดําเนินธุรกิจ

กําหนดจํานวนบุคลากรที่เพ�ยงพอ

เหมาะสม และมีทักษะสอดคล�อง

กับความต�องการของธุรกิจ

ในสิ�งแวดล�อมที่เหมาะสม

คํานวณต�นทุนบุคลากรที่สอดคล�อง

กับการสร�างผลิตภาพของธุรกิจ

วางโครงสร�างบุคลากรที่เหมาะสม

และกําหนดระดับตําแหน�งงานที่สอดคล�อง

กับลักษณะของหน�วยงานและองค�กร

ว�เคราะห�งานและทักษะแห�งอนาคต

(Future Skill) และพ�จารณางาน

และทักษะใดสามารถใช�เทคโนโลยี

และระบบอัตโนมัติทดแทนได�

รวมถึงวางแผนพัฒนาบุคลากร

เพ�่อมุ�งสู�เป�าหมายในอนาคตที่วางไว�

ตั้งเป�าหมายวางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ

ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
RIGHT SOURCE

RIGHT SITE

RIGHT SPEND

SIX RIGHTS

RIGHT SKILLS

RIGHT SHAPE

RIGHT SIZE

การบริหารอัตรากำาลังบุคลากร
เพ่ือมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซีพีเอฟได้นำ�เทคโนโลยีเครื่องมือด้�นก�รว�งแผนกำ�ลังคนเชิงกลยุทธ์ 
ม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์และสร้�งแผนก�รบริห�รบุคคลที่จะส�ม�รถตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ 
ทีบ่รษิทัได้ตัง้ไว ้อีกทัง้ ได้นำ�หลักการ 6 Rights โดยบริษทั Korn Ferry ทีป่รกึษ�ชัน้นำ�ระดับโลก ม�ประยกุตใ์ชใ้นก�รว�งแผน
อัตร�กำ�ลังเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Planning) อย่�งเป็นระบบ

ตัวอย่างกิจกรรม

• สทิธพิิเศษสำ�หรบัพนกัง�นและครอบครวั 
ก�รใชผ้ลติภัณฑท์รู เช่น แพคเกจพิเศษของ
เครือข่�ยทรู มูฟ เอช ทรู อินเทอร์เน็ต โทรศพัท์
ร�ค�พิเศษ เป็นต้น

• ก�รให้คว�มรู้อย่�งง่�ย รวดเร็ว และก้�วทัน
ก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั เชน่ ผลิตภัณฑ์
เนื้อสดที่ปลอดส�ร ปลอดภัยจ�ก 
ย�ปฏิชีวนะ ไข่สดซีพีสดจริงจีบได้ กุ้งซีพี
แปซิฟิก สด หว�นแน่น แค่ลวกก็อร่อย 
เป็นต้น
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ผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม
เป้าหมายปี 2573

ซีพีเอฟให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำาเป็นกับชุมชน 
รวมถึงสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือ 
กับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 
ประธานความมุ่งมั่นด้านผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม

ที่เชื่อมโยงกับการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

3,000,000 ราย

1 Unsung Heroes: How Small Farmers Cope with COVID-19, International Trade Center, April 2020. 
2 Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance, The World Bank, January 2022. 
3 World Population Ageing 2020 Highlights, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำาทางสังคม ยังคงเป็นประเด็นความท้าทาย 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 2 ปี เกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร 

จึงเป็นกลุ่มหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำาบาก ด้วยปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

ราคาผลผลิตตกต่ำา และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น1 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 

 ของการประกอบธุรกิจทั่วโลก และมีอัตราการจ้างงานกว่าร้อยละ 50 ของการจ้างงานทั่วโลก2 

ก็เป็นอีกกลุ่มที่เผชิญกับความท้าทายนี้ ขณะเดียวกันโลกกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ 

มีจำานวนกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมจากวิกฤตต่าง ๆ เพิ่มขึ้น3 การประกอบธุรกิจของซีพีเอฟเชื่อมโยงกับ

เกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำานวนมาก บริษัทจึงตระหนักถึงบทบาท 

การมีส่วนร่วมจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเกษตรกร 

และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงผู้เปราะบางเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำาเป็น 

สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจและชุมชนในการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเชื่อว่า

ความตั้งใจจริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตคือจุดเริ่มต้นที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

• ความต้องการอัตรากำาลังคน (Demand Planning) ใน
เชิงจำ�นวนและคุณภ�พที่เหม�ะสมกับแต่ละหน่วยง�น 
ในองค์กรต�มแผนธุรกิจ รวมถึงกำ�หนดเป้�หม�ยอัตร�
ผลิตภ�พ (Productivity) ซึ่งส�ม�รถวัดผลได้ เช่น ร�ยได้
ต่อพนักง�น ต้นทุนพนักง�นต่อร�ยได้ เป็นต้น

• จำานวนอัตรากำาลังคนท่ีมอียู ่(Supply Planning) วเิคร�ะห์
ข้อมูลอัตร�กำ�ลังคนปัจจุบัน เช่น อัตร�ก�รล�ออก ก�ร
เกษียณอ�ยุ เป็นต้น

โดยนำ�หลักก�รและข้อมูลทั้งหมดม�ผนวกกับก�รนำ�ระบบ
เทคโนโลยีม�ใช้เพ่ือกำ�หนดรูปแบบก�รว�งแผนอัตร�กำ�ลัง
ตลอดทั้งกระบวนก�รของบริษัทและจำ�ลองสถ�นก�รณ์ต�ม
สมมติฐ�นท�งธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้ประเมินก�รว�งแผนบริห�ร
อัตร�กำ�ลังเชิงกลยุทธ์ม�อย่�งต่อเนื่องและได้นำ�ผลวิเคร�ะห์
ไปใช้กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ หน่วยง�นสรรห�บุคล�กร 
หน่วยง�นพัฒน�บุคล�กร
นอกจ�กนี้ บริษัทส่งเสริมแนวคิดก�รทำ�ง�นแบบ Modular 
Organization คือก�รทำ�โครงก�รร่วมกันของพนักง�นจ�ก
หล�กหล�ยหน่วยง�นหรือกลุ่มง�น โดยนำ�หลักก�รของ Agile 
ม�ประยุกต์ใช้ซึ่งส่งเสริมก�รทำ�ง�นที่คล่องตัวและพร้อมที่จะ
ปรบัเปล่ียนเพ่ือตอบสนองตอ่ก�รเปลีย่นแปลงได้อย�่งทนัทว่งท ี

นอกจ�กนี้ ยังมีเป้�หม�ยเพ่ือส่งเสริมก�รทำ�ง�นเป็นทีม 
ท่ีเปิดกว้�ง เรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกัน กระจ�ยอำ�น�จ
และมีคว�มคล่องตัวในก�รทำ�ง�น โดยในปี 2564 บริษัทได้มี
ก�รส่งเสริมก�รทำ�ง�นในรูปแบบ Modular Organization 
ผ่�นรูปแบบโครงก�รด้�น Innovation, Productivity  
Improvement, โครงก�รเถ�้แก,่ และโครงก�รอ่ืนๆ ทีเ่ป็นก�ร
ทำ�ง�นแบบข้�มส�ยง�น (Cross-Functional Project)
ด้วยแนวคิดก�รทำ�ง�นแบบ Modular Organization นีจ้ะชว่ย
ส่งเสริมทักษะในก�รทำ�ง�นรูปแบบใหม่ให้กับพนักง�น  
ใหส้�ม�รถตอบสนองและรบัมือกบัสภ�วะทีมี่ก�รเปล่ียนแปลง
จ�กปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรได้อย่�งรวดเร็ว  
โดยพนักง�นยังส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ อีกท้ังยัง 
ส�ม�รถต่อยอดสร้�งนวัตกรรมและขับเคล่ือนองค์กรสู่คว�ม
สำ�เร็จได้อย่�งยั่งยืน
โดยในปีที่ผ่�นม�มีพนักง�นกว่� 12,000 คน ได้รับโอก�ส
เรยีนรูก้�รทำ�ง�นแบบ Modular Organization ผ�่นโครงก�ร
ต่�งๆ กว่� 6,000 โครงก�ร และองค์กรยังคงมุ่งมั่นขย�ยผล 
อย�่งตอ่เนือ่งในอน�คตโดยนบัเป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัระดับองค์กร 
แสดงให้เห็นคว�มมุ่งมั่นในก�รผลักดันเรื่องนี้

บริษัทว�งแผนบริห�รอัตร�กำ�ลังเชิงกลยุทธ์ให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�ง 

ความมุ่งมั่น 
ด้านผลลัพธ์ 

เชิงบวกทางสังคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256478 79ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://youtu.be/Bw84M_CZf0k


แนวทางการบริหารจัดการ
•	 การประกาศนโยบายและความมุง่มัน่ ในการดำาเนนิธรุกจิ

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน

•	 การสร้างการมีส่วนร่วม กับคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ พร้อมร่วมพัฒนา
แนวทางการดำาเนินงานที่ส่งผลบวกต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

•	 การสนับสนุนและส่งเสริม นำาศักยภาพขององค์กร  
ทั้งทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู้ มาสนับสนุนคู่ค้า 
เกษตรกร และคนในชมุชนเพ่ือสรา้งผลกระทบเชงิบวกและ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบในสังคม

•	 การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร ผสาน 
ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ของบรษิทั รวมถงึผูมี้สว่นได้เสยีทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือรว่มพัฒนา
แนวทางการดำาเนินงานท่ีช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

การดำาเนินงาน

การสนับสนุนชุมชน

การสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้

•	 การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย

 ซีพีเอฟใหค้วามสำาคัญกบัเกษตรกรรายยอ่ยซ่ึงเป็นรากฐาน
สำาคัญของเศรษฐกิจประเทศ จึงสนับสนุนให้เกิดโครงการ
สง่เสรมิการเลีย้งสตัวแ์บบเกษตรพันธสญัญา หรอืคอนแทรค
ฟาร์มม่ิง (Contract Farming) แก่เกษตรกรรายย่อย 
เพ่ือมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับเกษตรกร โดยเร่ิมต้น
จากโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อตั้งแต่ปี 2518 และ
ขยายมาสู่โครงการส่งเสริมการเล้ียงสุกร ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ 
และสัตว์น้ำา ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยสร้างความ
ยั่งยืนให้กับประเทศและสอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 
ประโยชนข์องบรษิทั คือ การสรา้งประโยชนใ์หป้ระเทศชาต ิ
(ทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน) ประโยชน์ต่อประชาชน 
และประโยชน์ต่อบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทได้ร่วม
สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยกว่า  
9,400 ราย จากกจิการประเทศไทย เวยีดนาม ตรุก ีกมัพูชา 
ลาว อินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย

•	 การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

 ซีพีเอฟมุ่งม่ันยกระดับคุณภาพชวิีตของคนในสงัคมมาอยา่ง
ตอ่เนือ่ง โดยการเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ยเป็น
เจ้าของธุรกิจของตนเอง ด้วยงบลงทุนน้อยก็สามารถ 
เริม่ตน้ธรุกจิได้ผา่นโครงการเถา้แกเ่ล็ก อาท ิธรุกจิหา้ดาว 
พอร์คช็อป สตาร์คอฟฟ่ี เป็ดเจ้าสัว กระทะเหล็ก ซีพี เฟรชช็อป
และตู้เย็นตลาดสด รวมกว่า 5,300 ราย ในปี 2564 จากกิจการ
ประเทศไทย เวียดนาม ตุรกี กัมพูชา ลาว อินเดีย ฟิลิปปินส์ 
และมาเลเซีย

•	 การสนับสนุนชุมชนรอบสถานประกอบการ

 ซีพีเอฟให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างสถาน
ประกอบการทัง้โรงงานและฟารม์กบัชมุชน โดยมีการดำาเนนิ
งานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 
ด้วยเครื่องมือด้านชุมชน อาทิ การจัดทำาแผนที่เดินดิน  
การสานเสวนาสำารวจความต้องการชุมชน เพ่ือวางแผน 
สง่เสรมิ สรา้งการมีสว่นรว่มกบัชมุชน พัฒนาคุณภาพชวีติ 
ใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัระหวา่งชมุชนและสถานประกอบการ
ของบริษัทได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ในปี 2564 กิจการใน
ประเทศไทยได้นำาความตอ้งการชมุชนจำานวน 263 รายการ 
พัฒนาเป็นโครงการซีพีเอฟ อ่ิม สุข ปลูกอนาคต เพ่ือส่งเสริม
ภาวะโภชนาการเด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงงาน
และฟาร์ม โครงการสร้าง สาน สุข วิถีชุมชน โครงการน้ำาด่ืม
ชุมชน โครงการปุ๋ยเปลือกไข่เพ่ือชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน นอกจากน้ี 
บริษัทได้ร่วมสนับสนุนชุมชนกว่า 7,000 ราย จากกิจการ
ประเทศไทย เวยีดนาม ตรุก ีกมัพูชา ลาว อินเดีย ฟิลิปปินส ์
และมาเลเซีย อาท ิโครงการฝงูไกผ่า้พันคอแดงในประเทศ
เวียดนาม และโครงการปลูกผักสะอาด ปลอดสารพิษ 
ในประเทศลาว 

การสนับสนุนกลุ่มเปราะบางทางสังคม

ซีพีเอฟตระหนักถึงปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีพด้านอาหาร 
ที่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม  
ซ่ึงครอบคุลมถึงเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 หลายครอบครวั
สญูเสยีรายได้จากการประกอบอาชพี บรษิทัได้นำาความสามารถ
และความเชีย่วชาญของบคุลากรมาถา่ยทอดใหเ้ด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนรอบสถานประกอบการได้เรียนรู้และฝึกอาชีพการ
เลีย้งไกไ่ข ่เลีย้งปลา และปลูกผกัสวนครวันำาผลผลิตมาประกอบ
เป็นอาหารกลางวนัในโรงเรยีน รวมถงึสง่เสรมิการเพ่ิมรายได้

จากการแปรรปูและจำาหนา่ยผลผลิตในชมุชน เป็นการสนบัสนนุ
การเขา้ถงึอาหารทีถ่กูหลักโภชนาการ ชว่ยลดภาวะทพุโภชนาการ
ของเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นอนาคตที่สำาคัญของประเทศ
นอกจากนี ้บรษิทัยงัรว่มสนบัสนนุอาหารทีมี่โภชนาการทีดี่กบั
ผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือโควิด-19 อย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการกองทุนซีพีเอฟ
คืนสุขผู้สูงวัย	โครงการสง่อาหารจากใจร่วมต้านภยัโควดิ-19 
และโครงการครัวปันอิ่ม เป็นต้น

สนับสนุนการตอบสนอง

ต่อสถานการณ์โควิด-19

(กิจการประเทศไทย)

กว่า 1.4 ล้านคน

จำานวนเงนิกว่า 168 ล้านบาท

กองทุนซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัย

(กิจการประเทศไทย)

371 คน

เงินสนับสนุน ชั่วโมงทำาจิตอาสา สิ่งของและบริการ ค่าบริหารจัดการ

304.9 ล้านบาท 3.5 ล้านบาท 28.3 ล้านบาท 15.1 ล้านบาท

การสนับสนุนกิจกรรมด้านชุมชนและสังคม

ซีพีเอฟมุ่งม่ันสนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม โดยการนำาศักยภาพขององคก์รมารว่มสรา้งผลกระทบ
เชิงบวกให้สังคมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปี 2564 
ซีพีเอฟกิจการประเทศไทยทำาการสนับสนุนสังคมในลักษณะ

ของการบริจาค ร้อยละ 7 ลักษณะโครงการเพ่ือสังคม ร้อยละ 62 
และลักษณะการสนับสนุนผ่านกิจกรรมทางการตลาด ร้อยละ 31 
ทั้งนี้ รูปแบบการสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกันไปตามแต่
กิจกรรม ดังนี้

352 
ล้านบาท

รวม

เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบพันธสัญญา
ถอืเป็นผูมี้สว่นได้เสยีกลุม่สำาคัญของซีพีเอฟ ตามหลกัคิดทีว่า่ 
เกษตรกรคือคู่ชีวิต	บริษัทจึงมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความ
ม่ันคงทางอาชพี สรา้งรายได้ และความเป็นอยูท่ีดี่ใหก้บัเกษตรกร 
อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและความม่ันคงทางอาหารของโลกด้วย ซีพีเอฟได้
พัฒนารูปแบบฟาร์มในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุนใน 
รูปแบบพันธสัญญา (Contract Farming) มาโดยตลอด จนปัจจุบัน
กลายเป็นฟาร์มสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Farm) 

ซ่ึงต้องผ่านการทำาประชาพิจารณ์จากชุมชนก่อน และอยู่ใน
บริเวณที่มีแหล่งน้ำาธรรมชาติเพียงพอเพ่ือไม่สร้างผลกระทบ
ต่อชุมชนโดยรอบ มีการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในการบำาบัด
มูลสุกรและน้ำาท่ีใช้ในการเล้ียงสุกร เพ่ือช่วยลดกล่ินและก๊าซ
มีเทนท่ีจะออกสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยเป้าหมายไม่ปล่อยน้ำาทิ้ง
ออกภายนอกฟารม์ (Zero Discharge) โดยจะนำาน้ำาทีผ่า่นการ
บำาบัดแล้วไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ ส่งผลให้ชุมชนและฟาร์ม 
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

สนับสนุนเด็กและเยาวชน

364,000 คน

(กจิการประเทศไทย เวียดนาม ตุรก ีกมัพชูา 

ลาว อินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย)

การวัดผลการดำาเนินงานเพื่อสังคม

โครงการจากการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำาเนินงาน (CSR-in-Process) ของซีพีเอฟ

สนับสนุน 
การสร้างรายได้

เกษตรกรรายย่อย

สนับสนุน 
การสร้างรายได้

ของผู้ประกอบการ 
รายย่อย

สนับสนุน 
การสร้างรายได้

ชุมชนรอบ 
สถานประกอบการ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256480 81ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/corporate-contract-farming-strategy-for-job-security-and-sustainability-in-Thai-Agriculture-sector
https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/corporate-five-star-creates-jobs
https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/corporate-eggshell-0521


ปี 2564 ซีพีเอฟดำ�เนินก�รประเมินผลตอบแทนท�งสังคม (Social Return on Investment: SROI) โครงก�รส่งเสริมก�ร 
เลีย้งสกุรขนุแบบประกนัร�ยได้ เพ่ือบรหิ�รจดัก�รผลสมัฤทธิท์�งสงัคมจ�กก�รดำ�เนนิโครงก�รฯ ในมิตขิองตน้ทนุ ผลประโยชน ์
และคว�มเสี่ยง เปรียบเทียบกับโอก�สก�รลงทุนในด้�นต่�งๆ เพ่ือก�รเลือกจัดสรรทรัพย�กรและงบประม�ณได้อย่�งคุ้มค่� 
และมีประสิทธิผล และได้รับก�รรับรองข้อมูลโดย บริษัท แอลอ�ร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยผลจ�กก�รประเมินพบว่� 
เกษตรกรในโครงก�รฯ ได้รับผลตอบแทนท�งสังคม (SROI) 4.28 เท่� มีมูลค่�ผลสัมฤทธิ์ท�งสังคมรวม 4,574 ล้�นบ�ท 

4.28 
เท่า

SROI

(4,574 ล้านบาท)

ผลสัมฤทธิ์ด้านเศรษฐกิจ: 4,144 ล้านบาท (91%)
โดยมีผลตอบแทนสูงสุด 3 ลำาดับแรก ดังนี้

1. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากอัตราความเสียหายในการเล้ียงสุกร 

เมื่อเทียบกับการเป็นผู้ประกอบการเอง 1,365 ล้านบาท 

2. เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนจากการเลีย้งสกุรกบัซีพเีอฟหลังหกัการลงทนุ

ด้านต่าง ๆ รวม 1,097 ล้านบาท 

3. เกษตรกรมีเครดิตในการขอสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารหรือแหล่งทุน ส่งผล

ต่อต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 667 ล้านบาท 

ผลสัมฤทธิ์ด้านสังคม: 376 ล้านบาท (8%)
โดยมีผลตอบแทนสูงสุด 3 ลำาดับแรก ดังนี้

1. เกษตรกรเกิดโอกาสการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเข้าถึงการศึกษา

ของบุตรหลาน คิดเป็นมูลค่า 156 ล้านบาท 

2. เกษตรกรมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น คิดเป็นมูลค่า 118 ล้านบาท 

3. เกษตรกรเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน คิดเป็นมูลค่า 61 ล้านบาท 

ผลสัมฤทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อม: 54 ล้านบาท (1%)
โดยมีผลตอบแทนสูงสุด 3 ลำาดับแรก ดังนี้

1. เกษตรกรลดการปนเปื้อนสารเคมีในชั้นดินของพื้นท่ีเกษตรของตนเอง 

คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท

2. เกษตรกรช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบก๊าซชีวภาพ  

คิดเป็นมูลค่า 14 ล้านบาท

3. เกษตรกรก่อให้เกิดผลกระทบด้านกล่ินในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 310,000 บาท

นอกจ�กนี้ โครงก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงสุกรขุนแบบประกันร�ยได้ของซีพีเอฟยังช่วยสร้�งคว�มเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศด้�นอื่นเพิ่มเติม ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน แบบประกันรายได้

สร้างความเข้มแข็งให้คู่ค้าในระบบการเลี้ยงสุกร

• บริษัทขนส่ง (596 ร�ย) มีร�ยได้ 536 ล้�นบ�ท
• บริษัทย�และเวชภัณฑ์ (51 ร�ย) มีร�ยได้ 690 ล้�นบ�ท
• บริษัทรับเหม�ก่อสร้�ง (186 ร�ย) มีร�ยได้จ�กก�รสร้�ง

โรงเรือนและฟ�ร์มระบบปิดให้เกษตรกร 883 ล้�นบ�ท
• ธน�ค�ร (1,698 ร�ย) มีร�ยได้จ�กดอกเบี้ยสินเชื่อของ

เกษตรกรที่ร่วมโครงก�ร 259 ล้�นบ�ท
• หน่วยง�นปกครองส่วนท้องถ่ินมีร�ยได้จ�กก�รเก็บภ�ษี

ธุรกิจสุกรของเกษตรกร 17 ล้�นบ�ท

สร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรดว้ยการเขา้ถึงแหล่งเงนิทุน

ของธนาคาร

• เกษตรกรส�ม�รถเข้�ถึงเงินกู้จ�กธน�ค�รแทนก�ร 
กู้เงินจ�กสถ�บันก�รเงินที่ไม่ใช่ธน�ค�รได้เพ่ิมขึ้น 55%  
คิดเป็นวงเงินกู้ 3,703 ล้�นบ�ท

• ส่งผลต่อต้นทุนท�งก�รเงินจ�กดอกเบ้ียท่ีลดลง 667 ล้�นบ�ท
• 93% ของเกษตรกร ลดคว�มกังวลในก�รชำ�ระหนี้จ�ก 

โครงก�รฯ

ขอบเขตการประเมิน
เกษตรกรในโครงการฯ เท�านั้น

เกษตรกร
 มีความต้ังใจ

 มีที่ดิน

 มีเง�นทุน 20%

เช่ือมโยงธนาคาร

ส�งเสร�มการติดตั้ง
ระบบก�าซชีวภาพ

ซีพ�เอฟ
 ช้ีแจง

 รายละเอียด

 โครงการ

ซีพ�เอฟ
 ให�พันธุ�สุกร

 ให�อาหารสุกร

 ให�การอบรม

 ให�คําแนะนํา

 โดยผู�เช่ียวชาญ

เกษตรกร
 เล้ียงดู

 ด�วยความรัก ซีพ�เอฟ
 รับสุกรคืน

 จ�ายค�า

 ตอบแทน

เกษตรกร
 สร�างโรงเร�อน

 รับการอบรม

 ด�านการเลี้ยงสุกร

กรอบเวลาการประเมิน
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

เกษตรกรเข�าร�วมโครงการฯ
3,093 ราย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256482 83ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ทั้งนี้ ผลกระทบทางสังคมจากโครงการฯ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN 
SDGs) 9 ข้อ จากทั้งหมด 17 ข้อ ดังนี้

ซีพีเอฟทุ่มเทในการอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟูป่าควบคู่กบัการสนบัสนนุ
การสรา้งงานสรา้งอาชพีใหก้บัชมุชนโดยรอบ ภายใตโ้ครงการ
สำาคัญ คือ โครงการซพีเีอฟ	ปลูก	ปัน	ป้อง	ป่าชายเลนตัง้แต่
ปี 2557 ถึงปัจจุบัน และต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวิถีชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง 
โครงการซีพีเอฟ	รักษ์นิเวศ	ลุ่มน้ำาป่าสัก	เขาพระยาเดินธง 
ตัง้แตปี่ 2559 ถงึปัจจุบนั สง่เสริมอาชีพชุมชนเพาะพนัธ์ุและ
อนุบาลปลาน้ำาจืดเพ่ือปล่อยลงเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ	และโครงการ
ปลูกผักวิถีธรรมชาติ	จังหวัดลพบุรี โดยท้ังสองโครงการดำาเนินงาน 
ในลักษณะยุทธศาสตร์ระยะยาวจึงทำาให้เกิดการดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าได้รับการฟ้ืนฟูเป็นแหล่งอาหารชุมชน 
เกดิการรวมกลุม่ประกอบอาชพีมีรายได้เพ่ิม บรษิทัจงึได้ทำาการ
ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้หลักการตาม Natural Capital Protocol และ Social 
& Human Capital Protocol ของสภาธรุกจิโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable 
Development: WBCSD) และได้รับการรับรองข้อมูลโดย 
บรษิทั แอลอารคิ์วเอ (ประเทศไทย) จำากดั พบว่า ท้ัง 5 โครงการ
ก่อให้เกิดมูลค่าท่ีแท้จริงเป็นจำานวนเงินกว่า	8 ล้านบาท

คนในชมุชนมีความเป็นอยู่ดข้ึีน จากรายไดที้เ่พิม่ข้ึนจากการทอ่งเทีย่ว ค่าแรงจากการ

จ้างงานในชุมชน การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากธรรมชาติ รวมถึงมีแหล่ง

อาหารที่มั่นคงของชุมชนเพิ่มขึ้น รวมมูลค่าด้านเศรษฐกิจกว่า 24 ล้านบาท*

คนในชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่า 

มีการรวมกลุ่มทำากิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมมูลค่าด้านสังคมกว่า  

5 ล้านบาท*

ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ข้ึน ช่วยป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝ่ัง เป็นแหล่งอนุบาล 

สัตว์น้ำาตามธรรมชาติ ขณะที่ป่าบกช่วยนำาสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์กลับคืนสู่ชุมชน 

ประชากรปลาในระบบนิเวศของเข่ือนเพิ่มข้ึน และป่าทั้งสองยังช่วยดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในสิ่งแวดล้อมด้วย รวมมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อมกว่า 5 ล้านบาท*

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ผลกระทบด้านสังคม

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

* ก่อนหักค่าดำาเนินการโครงการต่างๆ

เกษตรกรและชุมชน
ลดการปนเป��อนสารเคมีในช้ันดิน
188,953 ไร� คิดเป�นมูลค�า

เกษตรกรได�รับรายได�
จากการเล้ียงสุกรรวม

เกษตรกรเกิดการยกระดับ
คุณภาพชีว�ตด�านการเข�าถึง
การศึกษาของบุตรหลาน
คิดเป�นมูลค�า

ที่ร�วมโครงการ มีทักษะการเลี้ยงสุกรระบบป�ด
การจัดการระบบสุขอนามัยป�องกันโรคติดเช้ือโคว�ด-19 และโรคระบาด ASF

เกษตรกร

76 ล�านบาท

เกษตรกรลดการ
ปล�อยก�าซเร�อนกระจก
88,929 ตัน C0

2
 เทียบเท�า

เทียบเท�าการปลูกต�นไม�

9.88 ล�านต�น

เกษตรกรและชุมชน
นํานํ้าจากการบําบัดใช�แทนปุ�ยเคมี
ลดค�าปุ�ยทางการเกษตรเป�นมูลค�า

113 ล�านบาท

2,751 ล�านบาท

เกษตรกรท่ีร�วมโครงการลดต�นทุนทางการเง�นจากการเข�าถึงสินเช่ือธนาคาร
ทดแทนการกู�เง�นจากสถาบันการเง�นที่ ไม�ใช�ธนาคาร ในวงเง�นกู�รวม

3,703 ล�านบาท

เกษตรกรลดความเสี่ยง
จากอัตราความเสียหายในการเล้ียงสุกร
เม่ือเทียบกับการเป�นผู�ประกอบการเอง

1,365 ล�านบาท

156 ล�านบาท

74% ของเกษตรกรลดค�าไฟฟ�า
หร�อค�าแก�สหุงต�ม
จากพลังงานหมุนเว�ยน
(ก�าซชีวภาพ) คิดเป�นมูลค�า

129 ล�านบาท

3,093 ราย

โครงการจากการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำาเนินงาน (CSR-after-Process) ของซีพีเอฟ

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ
ลุ่มน้ำาป่าสัก เขาพระยาเดินธง

โครงการเพาะพันธุ์และอนุบาล 
ปลาน้ำาจืดและโครงการ 
ปลูกผักวิถีธรรมชาติ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256484 85ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/corporate-CPF-Rak-Ni-Ves-phase-2
https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/corporate-Breeding-and-Larval-Rearing-of-Freshwater-Fish-Project


ดินน้ำป�าคงอยู�

การบร�หารทรัพยากรที่เป�นเลิศ

การจัดหาอย�างรับผ�ดชอบ
ต�อโลก

การสร�างคุณค�า ปราศจากขยะ

กำ�หนด 
เป้�หม�ยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกต�มหลักก�ร 
ท�งวิทย�ศ�สตร์ (Science-Based Target) (ขอบเขตท่ี 1, 2 และ 3)

สนับสนุน 
คู่ค้�ธุรกิจขั้นที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้รับก�รระบุว่� 
มีผลกระทบต่อทรัพย�กรน้ำ�ในระดับสูง 
เพื่อให้ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนบริห�รจัดก�รน้ำ�

25
ของก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรงและท�งอ้อม 
ต่อหน่วยก�รผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีฐ�น 2558  
(กิจก�รประเทศไทย)

ร้อยละ 30
ของปริม�ณก�รดึงน้ำ�ม�ใช้ 
ต่อหน่วยก�รผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีฐ�น 2558 
(กิจก�รประเทศไทย)

ร้อยละ

200,000
จ�กก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูป่� ในพื้นที่ยุทธศ�สตร์ 
และก�รเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถ�นประกอบก�ร (กิจก�รประเทศไทย)

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ดูดซับ

ตัน
ลดของเสียที่ถูกนำ�ไปฝังกลบ 

และเผ�ให้เป็น ศูนย์

ก�รบริห�รทรัพย�กรที่เป็นเลิศ

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและลอยน้ำาในโรงงานอาหารสำาเร็จรูปโคราช

ซีพีเอฟมุ่งมั่นบริห�รจัดก�รทรัพย�กร ได้แก่ วัตถุดิบ ทรัพย�กรน้ำ� พลังง�น 
อย่�งเต็มประสิทธิภ�พต�มหลักก�รเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
รวมทั้งปรับกลยุทธ์มุ่งสู่่เป้�หม�ยก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์
ซึ่งช่วยลดต้นทุนและสร้�งสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

คุณพีรพงศ์ กรินชัย 
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง 
ประธานความมุ่งมั่นด้านการบริหารทรัพยากรที่เป็นเลิศ

1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Working Group I Contribution to the Sixth Assessment 

Report (AR6) of the Intergovernmental Panel on Climate Change; October 2021.

อุณหภูมิพ้ืนผิวของโลกมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างน้อย 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ. 2583 

(ค.ศ. 2040) และหากไม่มีมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

และก๊าซเรือนกระจกอ่ืน ๆ อย่างเข้มข้นแล้วน้ัน โลกจะร้อนข้ึนเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส 

ในระหว่างศตวรรษน้ีเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2393-2443 (ค.ศ. 1850 - 1900)1 หรือก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ซ่ึงวิกฤตการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ี ส่งผลกระทบเป็นท่ีประจักษ์แล้วท่ัวโลก 

 ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำาทะเลท่ีสูงข้ึน พ้ืนท่ีทำาการเกษตรน้อยลง อุทกภัยและภัยแล้งเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 

และมีความรุนแรง ซ่ึงส่งผลต่อความม่ันคงทางอาหาร ด้วยเหตุน้ี 

ซีพีเอฟในฐานะผู้นำาด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จึงร่วมรับผิดชอบในการบรรเทา 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีการปรับตัวและวางมาตรการเชิงรุก 

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท้ังในระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือความย่ังยืนของระบบผลิตอาหารของโลก

การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
การบรรเทาและการปรับตัว

เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในอนาคต

มีความสำาคัญในอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร

ดำาเนินการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ทรัพยากรน้ำา
การบริหารความเสี่ยงของ

ทรัพยากรน้ำาที่ดี ย่อมส่งผล

ให้ธุรกิจสามารถดำาเนินได้

อย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับ

ชุมชนและสังคมได้อย่างสงบสุข

เศรษฐกิจหมุนเวียน
การนำาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

บูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร

ที่มีค่าอย่างสูงสุด และไม่ก่อ

ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ
การต่อต้านการตัดไม้ทำาลายป่า

และจดัหาวัตถดุบิอยา่งรับผดิชอบ

สามารถปกป้องความหลากหลาย

ทางชีวภาพและสร้างความมัง่คง

ทางอาหารให้โลกสืบไป

เป้�หม�ยปี 2568

เป้�หม�ยปี 2573

คว�มมุ่งมั่น 
ด้�นก�รบริห�ร

ทรัพย�กรที่เป็นเลิศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256486 87ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.youtube.com/watch?v=xFR1RZLX2As


แนวท�งก�รบริห�รจัดก�ร
• การกำาหนดนโยบายและมาตรฐาน ดำ�เนินนโยบ�ยและ

ม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 
สิง่แวดลอ้ม และพลังง�น ซีพีเอฟ (CPF SHE&En Standard) 
และตรวจประเมินต�มม�ตรฐ�นด้�น SHE&En ให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รฝึกอบรมและก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น 
โดยมีระบบตดิต�มและตรวจสอบผลก�รดำ�เนนิง�น (SHE 
KPIs System) ตลอดทั้งปี

• การตระหนักด้านความเสี่ยงและโอกาส วิเคร�ะห์และ
ประเมินคว�มเสี่ยง โอก�ส และผลกระทบจ�กก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รใช้น้ำ� 
และของเสีย พร้อมทั้งจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเสี่ยง 

ก�รดำ�เนินง�น

ก�รจัดก�รก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
ซีพีเอฟจำ�เป็นต้องประเมินคว�มเสี่ยงและโอก�สที่เกี่ยวข้องจ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ เพ่ือให้ก�ร
ดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
บรษิทัได้นำ�แนวปฏบิตักิ�รเปิดเผยขอ้มูลท�งก�รเงินทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภ�พภูมิอ�ก�ศ หรอื The Recommendation 
of Taskforces on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) ม�เป็นแนวท�งในก�รประเมินคว�มเสี่ยง
และโอก�สอันเนือ่งม�จ�กก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ รวมถงึเป็นแนวท�งในก�รเปิดเผยขอ้มูลคว�มเสีย่ง 
จ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศตอ่ผูล้งทนุและผูมี้สว่นเกีย่วขอ้งเพ่ือนำ�ไปวเิคร�ะหค์ว�มส�ม�รถของบรษิทัในก�รรบัมือกบั
คว�มเสี่ยงจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศ

ก�รสนับสนุนกลไกก�รลดก๊�ซเรือนกระจก 

ก�รใช้พลังง�นและก�รจัดก�รของเสียเป็นส�เหตุสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ซีพีเอฟจึงได้ 
ดำ�เนินโครงก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น ก�รจัดก�รมูลสัตว์และน้ำ�เสีย และก�รส่งเสริมพลังง�นหมุนเวียน 
ไบโอดีเซล ก๊�ซชีวภ�พและแสงอ�ทิตย์ เพ่ือลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกอย่�งต่อเนื่อง โดยได้ขึ้นทะเบียนโครงก�ร 
ลดก๊�ซเรือนกระจกภ�คสมัครใจต�มม�ตรฐ�นของประเทศไทย (T-VER) กับองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�ร
มห�ชน) หรือ อบก. ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

นอกจ�กนี ้ซพีีเอฟได้รบัใบประก�ศเกยีรตคุิณจ�ก อบก. ภ�ยใตโ้ครงก�รสนบัสนนุกจิกรรมลดก�๊ซเรอืนกระจก (Low Emission 
Support Scheme: LESS) ประเภทโครงก�รด้�นป่�ไม้และก�รเกษตร จ�กโครงก�รซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำ�ป่�สัก เข�พระย�
เดินธงและพื้นที่สีเขียวในฟ�ร์มและโรงง�น และโครงก�รด้�นพลังง�นทดแทนจ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ ดังนี้

แนวปฏิบัติของซีพีเอฟในก�รก้�วสู่องค์กรที่ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย ์

ซีพีเอฟมุ่งสู่ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกต�มหลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ (Science-Based Targets Initiative: 
SBTi) ที่สอดคล้องกับข้อตกลงป�รีสในก�รรักษ�อุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มสูงเกิน 1.5 องศ�เซลเซียส ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยี
ม�ใช้ โดยมีแนวท�งปฏิบัติในก�รก้�วสู่องค์กรที่ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 2 ส่วน ดังนี้

• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เลือกใช้อุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ใช้พลังง�นต่ำ� มีประสิทธิภ�พในก�รผลิตสูง
เพ่ือลดก�รใชเ้ชือ้เพลิงและก�รปล่อยของเสยีในกระบวนก�ร
ผลิต 

• นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับกระบวนการผลิต  
ใช้ระบบก�รผลิตแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ควบคุมด้วย 
ปัญญ�ประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet 
of Things: loT) ลดขั้นตอนและเวล�ในก�รผลิต เพื่อลด
ก�รใช้พลังง�นในโรงง�น

• สง่เสริมการใช้พลังงานหมนุเวยีน (Renewable Energy) 

ยกเลิกก�รใช้เชื้อเพลิงถ่�นหิน และลดก�รใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลอ่ืนๆ เช่น น้ำ�มันเต� และน้ำ�มันเชื้อเพลิงอ่ืนๆ  
เพ่ิมสัดส่วนก�รใช้พลังง�นหมุนเวียนจ�กชีวมวล  
ก๊�ซชีวภ�พ และแสงอ�ทิตย์ 

• การบรรเทาผลกระทบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

คิดค้นและพัฒน�นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือมุ่งสูก่�รเป็น
องค์กรที่ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และบรรเท�
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยบรูณ�ก�รแนวคิดเศรษฐกจิ
หมุนเวียน เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รใช้ทรัพย�กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

• การสร้างการมีส่วนร่วม ทำ�ง�นร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ต่�งๆ เพ่ือยกระดับก�รบริห�รทรัพย�กรและก�รจัดก�ร 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทัง้ในระดับบรษิทัและอุตส�หกรรม

• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำา พัฒน�
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�และ 
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์
อ�ห�รสัตว์ เน้ือสัตว์ท่ีมีก�รปล่อยค�ร์บอนต่ำ� โปรตีนจ�กพืช 
(Plant-Based Protein) เป็นต้น

• สรา้งโรงงานและฟารม์แหง่อนาคต ออกแบบโรงง�นและ
ฟ�รม์โดยคำ�นงึถงึก�รใชพ้ลังง�นต่ำ�และส�ม�รถหมุนเวยีน
ทรัพย�กรต่�งๆ ที่มีอยู่ให้คุ้มค่�ที่สุด เพ่ือลดก�รปล่อย
ของเสียสู่ภ�ยนอก

ส่วนที่ 2 การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Removal) 

• สนับสนุนการยุติการตัดไม้ทำาลายป่า ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่� 
นอกจ�กจะทำ�ให้สูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ยังทำ�ให้เกิดก�รทำ�ล�ยค�ร์บอนที่สะสมอยู่ในดิน ซีพีเอฟ 
จึงประก�ศเป้�หม�ยต่อต้�นก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�ให้เป็น
ศูนย์ ภ�ยในปี 2573 ครอบคลุมกิจก�รซีพีเอฟ รวมถึง 
คู่ค้�ซ่ึงจัดห�วตัถดิุบหลักท�งก�รเกษตรใหแ้กซี่พีเอฟ ได้แก ่
ข�้วโพด ปล�ป่น น้ำ�มันป�ลม์ ถัว่เหลือง และมันสำ�ปะหลงั

นอกจ�กน้ี ซีพีเอฟยังสำ�รวจโอก�สด้�นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่�ง
ตอ่เนือ่ง เช่น ก�รใช้พลังง�นจ�กกังหันลม ก�รสรรห�แหล่งพลังง�นท�งเลือก ก�รดักจับ ก�รใช้ประโยชน์ และก�รกักเก็บค�รบ์อน 
(Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) เป็นต้น

• ฟื้นฟูป่าและปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ ปกป้อง และฟ้ืนฟูป่�  
(ป่�บกและป่�ช�ยเลน) รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยก�ร 
ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สถ�นประกอบก�ร โดยมีเป้�หม�ย 
เพ่ือดูดซับก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์สะสม 200,000 ตัน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 20,000 ไร่ (3,200 เฮกต�ร์) ภ�ยในปี 2573 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ได้รับการรับรอง

คาร์บอนเครดิตสำาหรับซื้อขาย

ในประเทศไทย

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้

ตนั CO
2
 เทยีบเทา่ตอ่ปี61,820

744
ตัน CO

2
 เทียบเท่า

ด้านการเพิ่ม

ประสทิธภิาพพลังงาน

< 1%
ด้านพลังงาน

ทดแทน

41%
ด้านการจัดการ

ของเสีย

59%

ด้านป่าไม้และการเกษตร

ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า

ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า

ด้านพลังงานทดแทน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ที่ลด / ดูดซับได้ทั้งหมด

ตัน CO
2
 เทียบเท่า

22,255

จากต้นไม้ในพื้นที่กว่า 3,220 ไร่

(515 เฮกตาร์)

ตัน22,255

ตัน CO
2
 เทียบเท่า

0.6

ส่วนท่ี 1 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) 

ดูร�ยละเอียด
CPF TCFD 

Report

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256488 89ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/environment/climate_water_waste/climate_change_strategy/TCFD_TH.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/SHE_En_policy_th.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/SHE_En_policy_th.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/SHE_En_policy_th.pdf


ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี 2564 (กิจก�รประเทศไทย) 

สัดส่วนการใช้พลังงานหมุุนเวียน

ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด

(3.07 เพตะจูล)

27% 

พลังงานจากชีวมวล 18% (2.00 เพตะจูล)

พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 9% (1.02 เพตะจูล)

พลังงานจากแสงอาทิตย์ 0.3% (0.04 เพตะจูล) 

กำาลังการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ 20 เมกะวัตต์

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรงและท�งอ้อม ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรงและท�งอ้อม (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

ก�รใช้พลังง�น

ก�รดูดซับก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์จ�กก�รอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูป่� (ป่�บกและป่�ช�ยเลน)
และก�รปลูกต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวในสถ�นประกอบก�ร*

109
101

843919

2561 2562 2563

666
(72%)

594
(70%)

647
(73%)

253
(28%)

249
(30%)

238
(27%)

885 863

107

641
(74%)

222
(26%)

การปล�อยก�าซเร�อนกระจกทั้งหมด

(ขอบเขตที่ 1 และ 2) ต�อหน�วยการผลิต

(กิโลกรัม CO
2
 เทียบเท�าต�อตันผลิตภัณฑ�)

การปล�อยก�าซเร�อนกระจกขอบเขตที่ 2

(พันตัน CO
2
 เทียบเท�า)

การปล�อยก�าซเร�อนกระจกขอบเขตที่ 1

(พันตัน CO
2
 เทียบเท�า)

97

2564

1.30

10.93 11.05 11.07

1.32 1.34

พลังงานที่ใช�ทั้งหมดต�อหน�วยการผลิต

(กิกะจ�ลต�อตันผลิตภัณฑ�)

พลังงานไฟฟ�า (เพตะจ�ล)

พลังงานหมุนเว�ยน (เพตะจ�ล)

พลังงานที่ใช�แล�วหมดไป (เพตะจ�ล)

1.27

2561 2562 2563 2564

4.75
(43%)

4.74
(43%)

4.87
(44%)

2.70
(25%)

2.88
(26%)

2.85
(26%)

3.48
(32%)

3.43
(31%)

3.35
(30%)

11.27

5.02
(45%)

3.07
(27%)

3.18
(28%)

กิจกรรมต้นน้ำ� กิจกรรมภ�ยในซีพีเอฟ กิจกรรมปล�ยน้ำ�

ขอบเขตที่ 3
2,744

ขอบเขตที่ 3
1,388

ขอบเขตที่ 1
222

(55%) (28%)(4%)

ขอบเขตที่ 2
641

(13%)

2,012
(40%)

228
(5%)

53
(1%)

175
(3%)

138
(3%)

73
(1%)

479
(10%)

138
(3%)

11
(<1%)

825
(17%)

การซื้อวัตถุดิบ

สิ่งก่อสร้าง

ของเสียที่เกิดขึ้น

ในองค์กร

การเดินทาง

ของพนักงาน

กิจกรรมที่มีการใช้

เชื้อเพลิงและพลังงาน

การจัดการผลิตภัณฑ์

หลังการบริโภค

การลงทุน

การขนส่งวัตถุดิบ การใช้สินค้าการขนส่งและ

การกระจายสินค้า

ยานพาหนะ

ของบริษัท

โรงงานผลิต

การซื้อ

พลังงานไฟฟ้า

จํานวนต�นไม�

420,189 ต�น

(ป�าบกและป�าชายเลน)

ดูดซับ CO
2
 3,992

ตันต�อป�

จํานวนต�นไม�

23,744 ต�น

ดูดซับ CO
2
 226

ตันต�อป�

จํานวนต�นไม�

5,450 ต�น

ดูดซับ CO
2
 52

ตันต�อป�

จํานวนต�นไม�

149,751 ต�น

ดูดซับ CO
2
 1,423

ตันต�อป�

จํานวนต�นไม�

353,992 ต�น

ดูดซับ CO
2
 3,363

ตันต�อป�

จํานวนต�นไม�

1,547,200 ต�น

ดูดซับ CO
2
 11,392

ตันต�อป�

จํานวนต�นไม�

18,341 ต�น

ดูดซับ CO
2
 174

ตันต�อป�

จํานวนต�นไม�

2,676 ต�น

ดูดซับ CO
2
 25

ตันต�อป�

ดูดซับ CO
2
 35,239 ตันต�อป�

จํานวนต�นไม�

1,182,000 ต�น

ดูดซับ CO
2 
11,229

ตันต�อป�

ทั้งหมด จํานวนต�นไม� 4,033,591 ต�น

เว�ยดนาม

ลาว กัมพ�ชา

ฟ�ลิปป�นส�

มาเลเซีย ไทยอินเดีย

ตุรกี รัสเซีย

ซีพีเอฟมีระบบตรวจสอบย้อนกลับข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ไปจนถึง
พ้ืนที่เพ�ะปลูกเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่�ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์นั้นม�จ�ก
พ้ืนที่ที่ปร�ศจ�กก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่� รวมทั้งบริษัทดำ�เนิน 
“โครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” สร้�งคว�มรู้ คว�ม
เข้�ใจ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้�วโพดเล้ียงสัตว์ เพ่ือยกระดับก�ร
ทำ�ก�รเกษตรท่ีส�ม�รถเพ่ิมผลผลิตไปพร้อมกับก�รลดผลกระทบ

ต่อก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ทั้งก�รปรับก�รใช้ปุ๋ย 
ใหเ้หม�ะสมกบัพ้ืนทีแ่ละก�รเจรญิเตบิโตของข�้วโพดเลีย้งสตัว ์
ส่งเสริมก�รใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ก�รปลูกพืชคลุมดิน  
ก�รลดก�รไถพรวนหรือเผ�ต่อซัง เป็นต้น ในปี 2564 มีเกษตรกร
เข้�ร่วมโครงก�รกว่� 11,150 ร�ย รวมพื้นที่กว่� 250,000 ไร่ 
(40,000 เฮกต�ร์)

คว�มร่วมมือในก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศภ�ยในห่วงโซ่อุปท�น

* ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์คำานวณจากจำานวนต้นไม้คูณกับค่าการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้พื้นเมืองโตช้าและโกงกาง อ้างอิงจากคู่มือศักยภาพของพรรณไม้สำาหรับส่งเสริม 

 ภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ โดย อบก. และ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554

575,000
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตัน CO
2
 เทียบเท่าต่อปี

หน่วย: พันตัน CO
2
 เทียบเท่า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256490 91ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�
ซีพีเอฟตระหนักดีถึงสถ�นก�รณ์ภัยแล้งที่นับวันยิ่งทวีคว�ม
รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กอปรกับก�รดำ�เนินธุรกิจเกษตร
อุตส�หกรรมและอ�ห�รครบวงจรตอ้งอ�ศยัทรพัย�กรน้ำ�อย�่ง
ตอ่เนือ่ง บรษิทัจึงใหค้ว�มสำ�คัญตัง้แตก่�รคัดเลือกสถ�นทีต่ัง้
ของสถ�นประกอบก�รบนพ้ืนฐ�นก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�น
ส�ธ�รณูปโภคพ้ืนฐ�นท่ีจำ�เป็นควบคู่ไปกับก�รว�งแผนก�รใช้น้ำ�
อย�่งมีประสทิธภิ�พ โดยบรษิทันำ�น้ำ�ม�ใชใ้นกระบวนก�รผลติ 
ตั้งแต่ใช้ในหม้อต้มไอน้ำ� (Steam Boiler) ในธุรกิจอ�ห�รสัตว์ 
ใช้ในก�รเลี้ยงสัตว์และเป็นน้ำ�หล่อเย็นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
ในธรุกจิก�รเล้ียงสตัว์และแปรรปู ใชใ้นระบบทำ�คว�มเยน็ ระบบ
ทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องมือและอุปกรณ์ในธุรกิจอ�ห�ร เป็นต้น

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นน้ำ�

ซีพีเอฟประเมินคว�มเสี่ยงด้�นน้ำ�เป็นประจำ�ทุกปีบนพ้ืนฐ�น
ขอ้มูลปรมิ�ณก�รดึงน้ำ�ม�ใชใ้นแตล่ะหนว่ยง�นควบคู่กบัภ�วะ
ข�ดแคลนน้ำ� (Baseline Water Stress) ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ� 
ที่หน่วยง�นของซีพีเอฟตั้งอยู่โดยใช้ Aqueduct Water Risk 
Atlas ซ่ึงพัฒน�โดย World Resources Institute (WRI)  
ช่วยให้บริษัทส�ม�รถลำ�ดับคว�มสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� 
ในระดับหน่วยง�นได้ดังนี้

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้น้ำ�ต�มหลักก�ร 3Rs

ก�รจัดก�รแหล่งน้ำ�ร่วมกับชุมชน

ซีพีเอฟตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรน้ำ�ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�รงชีวิตจึงได้ดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ ร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่ออนุรักษ์ป่�ต้นน้ำ� ดูแลแหล่งน้ำ� และพัฒน�ก�รเข้�ถึงแหล่งน้ำ�ของชุมชน ดังนี้

ระดับ
คว�มเสี่ยง

ด้�นน้ำ�

ภ�วะ
ข�ดแคลนน้ำ�

(Baseline Water 
Stress) ก�รบริห�รจัดก�ร

สูง และสูงมาก

ปานกลาง - สูง

1. กำาหนดเป้าหมายการดึงน้ำามาใช้ต่อหน่วยการผลิตในระยะส้ันและระยะยาว 

พร้อมติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2. จัดเตรียมแหล่งน้ำาสำารองและสำารองน้ำาไว้ใช้ในอนาคต

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำาอย่างต่อเนื่องตามหลักการ 3Rs 

4. ประเมินผลกระทบและจัดทำาแผนการลดผลกระทบของการระบายน้ำาทิ้งจาก

หน่วยงานลงสู่แหล่งน้ำาสาธารณะ

5. จัดทำาแผนบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจ (Business Continuity Plan: 

BCP) ในกรณีที่เกิดวิกฤตการขาดแคลนน้ำาอย่างรุนแรง

6. สำารวจความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำาร่วมและชุมชนโดยรอบ

1. กำาหนดเป้าหมายการดึงนำามาใช้ต่อหน่วยการผลิตในระยะส้ันและระยะยาว 

พร้อมติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2. จัดเตรียมแหล่งน้ำาสำารอง

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำาอย่างต่อเนื่องตามหลักการ 3Rs 

4. สำารวจความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำาร่วมและชุมชนโดยรอบ

ต่ำา และ 

ต่ำา - ปานกลาง

1. จัดเตรียมแหล่งน้ำาสำารอง

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำาอย่างต่อเนื่องตามหลักการ 3Rs 

3. ติดตามปริมาณการดึงน้ำามาใช้อย่างต่อเนื่อง

HIGH
PRIORITY

PRIORITY

MONITORING

Reduce
ลดการใช�นํ้า ลดการสูญเสียนํ้า

และเพ��มประสิทธิภาพการใช�นํ้า

ในกระบวนการผลิต

Recycle
นํานํ้ากลับมาใช�ใหม�โดยผ�านการบําบัด

ด�วยเทคโนโลยีต�าง ๆ สามารถหมุนเว�ยน

กลับมาใช�ภายในและภายนอกองค�กรได�

นํานํ้ากลับมาใช�ซํ้าโดยไม�ผ�านการบําบัด

กลับมาใช�ในกิจกรรมที่ไม�เกี่ยวข�อง

กับการผลิต เช�น รดนํ้าต�นไม�

ล�างพ�้นถนน เป�นต�น

Reuse3Rs

ไทย

โครงการป�นนํ้าปุ�ย
ป�นนํ้าปุ�ย (นํ้าที่ผ�านการบําบัด

จากระบบผลิตก�าซชีวภาพ)

ให�ชุมชนนําไปใช�เพ�่อการเกษตร

สําหรับพ�ชไร�และพ�ชสวน

รอบฟาร�มไก�ไข�ทั่วประเทศ

โครงการรักษ�นํ้ามูล
อนุรักษ�และปกป�องระบบนิเวศ

ของลุ�มนํ้ามูล อําเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งเป�นแหล�งนํ้าที่ใช�ประโยชน�

ร�วมกันของชุมชนและซีพ�เอฟ

โครงการธนาคารนํ้าใต�ดิน
ติดตั้งระบบกักเก็บนํ้าใต�ดินไว�ใช�

สําหรับการเลี้ยงสุกรและปลูกพ�ช

ที่หมู�บ�านเกษตรกรรมหนองหว�า

จังหวัดสระแก�ว เพ�่อบรรเทา

ป�ญหาขาดแคลนนํ้าในช�วงฤดูแล�ง

โครงการนํ้าดื่มเพ�่อชุมชน
ให�ความรู�และสนับสนุน

การผลิตนํ้าดื่มจัดจําหน�าย

ภายในชุมชนผ�านว�สาหกิจชุมชน

เพ�่อช�วยเพ��มประสิทธิภาพ

การใช�นํ้าในชุมชน และชุมชน

สามารถเข�าถึงน้ําดืม่ท่ีมมีาตรฐาน

สะอาด และถูกสุขอนามัย

โครงการ Water for Life
ติดตั้งเคร�่องกรองนํ้าให�กับชุมชนและโรงเร�ยน

เพ�่อให�ชุมชนเข�าถึงแหล�งนํ้าอ�ปโภคและบร�โภคที่สะอาด

โครงการสร�างห�องนํ้าให�น�อง
สร�างห�องนํ้าให�กับโรงเร�ยน

เพ�่อให�นักเร�ยนเข�าถึงแหล�งนํ้า

ที่สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี

กัมพ�ชา

อินเดีย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256492 93ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ปร�มาณการดึงนํ้ามาใช�ทั้งหมดต�อหน�วยการผลิต

(ลูกบาศก�เมตรต�อตันผลิตภัณฑ�)

ปร�มาณการดึงนํ้าจ�ดมาใช�ต�อหน�วยการผลิต

(ลูกบาศก�เมตรต�อตันผลิตภัณฑ�)

ปร�มาณการดึงนํ้ามาใช�ทั้งหมด (ล�านลูกบาศก�เมตร)

18.40

155

6.69

17.40

146
6.67

17.30 15.28

142
5.94

136

6.55

พ�้นที่ที่มีความเสี่ยง

ขาดแคลนนํ้า

68% 32%
พ�้นที่ที่ไม�มีความเสี่ยง

ขาดแคลนนํ้า

สัดส�วน
ปร�มาณนํ้าจ�ด
ที่ดึงมาใช�

แบ�งตามพ�้นที่
2561 2562 2563 2564

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี 2564 (กิจก�รประเทศไทย)

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญปี 2564 (กิจก�รประเทศไทย)

ของเสียที่กำ�จัดโดยก�รฝังกลบและเผ�ก�รดึงน้ำ�ม�ใช้

ก�รบริห�รจัดก�รของเสีย
ซีพีเอฟนำ�หลักก�รเศรษฐกิจหมุนเวียนม�เป็นแนวท�งในก�รจัดก�รของเสียในกระบวนก�รผลิตเพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดจ�ก
ทรัพย�กร โดยมุ่งมั่นลดปริม�ณของเสีย และนำ�ของเสียกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

จากมูลสัตว์ วัสดุปูพื้นโรงเรือนเลี้ยงไก่ กากตะกอนจาก

ระบบบำาบดัน้ำาเสยี เปลือกไข ่ขยะอนิทรีย์ เถ้าจากหม้อไอน้ำา 

ของเสียที่นำาไปใช้ประโยชน์

จากซากไก่ เครื่องในสัตว์ ขนสัตว์ 

จากมูลสัตว์นำาไปผลิตก๊าซชีวภาพ 

จากน้ำามันพืชใช้แล้วนำาไปผลิตไบโอดีเซล

จากขยะอินทรีย์นำาไปเผาเป็นพลังงานความร้อน

ทำ�ปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุงดิน

นำ�ไปเป็นอ�ห�รสัตว์

เปลี่ยนของเสียเป็นพลังง�น

95%
433 พันตัน

5%
23 พันตัน

ของเสียที่นำาไปกำาจัดด้วยการฝังกลบ

หรือการเผาโดยหน่วยงานที่รับกำาจัด

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2561 2562 2563

ของเสียทั้งหมดที่กําจัดโดยการฝ�งกลบและเผา

ต�อหน�วยการผลิต (กิโลกรัมต�อตันผลิตภัณฑ�)

ของเสียอันตรายที่กําจัดโดยการฝ�งกลบและเผา

(พันตัน)

ของเสียทั่วไปที่กําจัดโดยการฝ�งกลบและเผา

(พันตัน)

2564

3.08

25.96
2.38

19.92
0.13

19.79

2.23

18.31

2.44

21.69
0.07

0.30

18.01
21.62

0.31

25.65

44%นํ้าบาดาล

17%
แหล�งนํ้าบาดาล

2%

นํ้าฝน

4%

ส�งนํ้า

เพ�่อใช�สําหรับ

การเกษตร

2%

แหล�งนํ้าผ�วดิน

67%

นํ้าทะเล

20%
นํ้าผ�วดิน

54%
นํ้าประปาและ

นํ้าซื้ออื่นๆ

5%

ทะเล

29%ปร�มาณนํ้าที่ ใช�ทั้งหมด

65
ล�านลูกบาศก�เมตร

ปร�มาณนํ้า
ที่นํามาใช�ซํ้าและใช� ใหม�

(หร�อ 60 ล�านลูกบาศก�เมตร)

ลูกบาศก�เมตรต�อตันผลิตภัณฑ�

15.28 ลดปร�มาณการดึงนํ้า

มาใช�ต�อหน�วยการผลิต

ปร�มาณการดึงนํ้ามาใช�

ต�อหน�วยการผลิต

เมื่อเทียบกับป�ฐาน

43%

136 71
ปร�มาณการดึงนํ้า
มาใช�ทั้งหมด

ปร�มาณนํ้าทิ�ง
ทั้งหมด
ล�านลูกบาศก�เมตรล�านลูกบาศก�เมตร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256494 95ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ซ�พีเอฟมุ�งม่ันร�วมบรรเทาผลกระทบทางส่ิงแวดล�อมตลอดห�วงโซ�คุณค�า ด�วยการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสร�างสรรค�นวัตกรรม 
เพื่อบร�หารทรัพยากรได�อย�างมีประสิทธ�ภาพและเกิดประโยชน�สูงสุด

มุ�งสู�การหมุนเว�ยนใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ�มค�าตลอดห�วงโซ�คุณค�าและปล�อยก�าซเร�อนกระจกสุทธิเป�นศูนย�

1 การจัดหาวัตถุดิบ

สนับสนุนองค�ความรู�ทางการเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต�อไร� ด�วยการบำรุงดิน
ท่ีถูกต�องและมีประสิทธ�ภาพ
ลดต�นทุนผลผลิต ไม�บุกรุกพ้ืนท่ีป�า
ไม�เผาตอซัง ซ�่งมีผลต�อสิ่งแวดล�อม
และสภาพภูมิอากาศ

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�น้ำฟาร�มเลี้ยงไก�ไข�

ฟาร�มเลี้ยงสุกร ฟาร�มเลี้ยงไก�เนื้อ3 การเลี้ยงสัตว�

ใช�พลังงานไฟฟ�าจากแสงอาทิตย�

• กําลังการผลิต 6 เมกะวัตต�
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกกว�า 4,000 ตัน CO2 เทียบเท�าต�อป�
• ลดค�าใช�จ�าย 7 ล�านบาทต�อป�

ใช�พลังงานไฟฟ�าจากก�าซชีวภาพ

• ทดแทนไฟฟ�าจากสายส�ง 69 ล�านหน�วย
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกกว�า 489,700 ตัน CO2 เทียบเท�าต�อป�
• ลดค�าใช�จ�าย 290 ล�านบาทต�อป�

โครงการปุ�ยเปลือกไข�

• นําเปลือกไข�ไปทําปุ�ยหมักหรือวัสดุปรับปรุงดินให�กับเกษตรกรภายในจังหวัด
 และพื้นที่ใกล�เคียง
• ลดของเสียกว�า 1,100 ตันต�อป�
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกกว�า 2,800 ตนั CO2 เทยีบเท�าต�อป�

4 การผลิตอาหาร

ใช�พลังงานไฟฟ�าจากแสงอาทิตย�

• กําลังการผลิต 6 เมกะวัตต�
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกกว�า  
 4,000 ตนั CO2 เทยีบเท�าต�อป�
• ลดค�าใช�จ�าย 7 ล�านบาทต�อป�

ใช�พลังงานจากก�าซชีวภาพ

• ทดแทนการใช�นํ�ามันเตา
 กว�า 520,000 ลิตร
 ในโรงงานแปรรูปไก�เนื้อมีนบุร�
 และโคราช 
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกกว�า  
 2,600 ตนั CO2 เทยีบเท�าต�อป�
• ลดค�าใช�จ�าย 10 ล�านบาทต�อป�

โครงการธนาคารน้ำดิบ

• กักเก็บนํ�าจากนํ�าฝนในช�วงหน�าฝน 
 เพื่อเก็บไว�ใช�ในหน�าแล�ง
• กักเก็บนํ�าฝนได�กว�า
 335,000 ลูกบาศก�เมตรต�อป�

ระบบกรองน้ำด�วย ULTRAFILTRATION

• กรองนํ�าเสียที่ผ�านการบําบัดแล�ว 
 และหมุนเว�ยนนํ�ากลับมาใช�
 ทําความสะอาดเคร�อ่งมือและอุปกรณ� 
 ในโรงงานแปรรูปไก�เนื้อโคราช
• ลดการดึงนํ�าจากภายนอกมาใช� 
 กว�า 1 ล�านลูกบาศก�เมตรต�อป�
• ลดค�าใช�จ�ายกว�า 23 ล�านบาทต�อป�

5 ลูกค�าและผู�บร�โภค

ผลิตภัณฑ�คาร�บอนต่ำ
(LOW-CARBON PRODUCTS)

• ผลติภัณฑ�ทีไ่ด�รบัรองฉลากลดโลกร�อน
 จาก อบก. ประกอบด�วย อาหารไก�เนือ้ 
 ไก�มีช�ว�ต เป�ดมีช�ว�ต สกุรขนุ เนือ้ไก�สด 
 เนื้อเป�ดสด และเนื้อหมูสด

 ผลิตภัณฑ�เนื้อไก�สดซีพ�
 ปล�อยก�าซเร�อนกระจกต่ำกว�า

 50%
 เมื่อเทียบกับค�าเฉลี่ยไก�สดชําแหละ 
 ของประเทศไทย*

 ผลิตภัณฑ�เนื้อหมูสดซีพ�
 ปล�อยก�าซเร�อนกระจกต่ำกว�า  

 13%
 เม่ือเทยีบกบัค�าเฉลีย่หมูสดชาํแหละ 
 ของประเทศไทย*

 ผลิตภัณฑ�คาร�บอนต่ำทั้งหมด
 ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

 กว�า 1,483,000 
 ตัน CO2 เทียบเท�า
 โดยคํานวณจากนํ�าหนักผลิตภัณฑ�
 ที่ได�รับรองฉลากลดโลกร�อนและ
 ขายได�ในป� 2564 คูณกับปร�มาณ
 การลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
 ของผลิตภัณฑ�ซ�พีเอฟเมื่อเทียบกับ
 ค�าเฉลี่ยการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
 ของประเทศไทยสําหรับผลิตภัณฑ�
 ซ�พีเอฟที่ส�งออก หร�อค�าการปล�อย
 ก�าซเร�อนกระจกของผลิตภัณฑ�ซ�พีเอฟ 
 ในป�ฐานสําหรับผลิตภัณฑ�ซ�พีเอฟ
 ที่ขายในประเทศไทย
 *อ�างอิงจากค�า Emission Factor โดย อบก.

6 ชุมชนและสังคม

การดูดซับก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
จากโครงการอนุรักษ� ปกป�อง และฟ��นปูป�า 
ประกอบด�วย

• ป�าชายเลนภายใต�โครงการ ซ�พีเอฟ 
 ปลูก ป�น ป�อง 
• ป�าต�นนํ�าเขาพระยาเดินธงภายใต�
 โครงการ ซ�พีเอฟ รักษ�นิเวศ
• พื้นที่สีเข�ยวในสถานประกอบการ

 รวมพ�้นที่กว�า 

 10,900 ไร� (1,744 เฮกตาร�)

 ดูดซับก�าซคาร�บอนไดออกไซด�

 กว�า 11,400 ตันต�อป�

โครงการ กล�าจากป�า พนาในเมือง

• แจกกล�าไม�ยืนต�น ไม�กระถาง และ
 ไม�สมุนไพร กว�า 28,000 ต�น
 ให�พนกังานนาํไปปลูกทีบ่�าน ออฟฟ�ศ  
 ฟาร�มและโรงงาน 
• พนกังานกว�า 4,000 คน
 เข�าร�วมโครงการ
• คาดว�าสามารถดูดซับ
 ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
 215 ตันต�อป�

2   การผลิตอาหารสัตว�

CPF COAL FREE 2022

• ใช�พลังงานจากเช�้อเพลิงช�วมวล 
 ทดแทนถ�านหิน
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกกว�า  
 70,000 ตัน CO2 เทียบเท�าต�อป�

ใช�พลังงานไฟฟ�าจากแสงอาทิตย�

• กําลังการผลิต 8 เมกะวัตต�
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกกว�า  
 4,700 ตนั CO2 เทยีบเท�าต�อป�
• ลดค�าใช�จ�าย 8 ล�านบาทต�อป�

โรงงานอาหารสัตว�อัจฉร�ยะ
(Smart Feedmill)

• นําระบบอัตโนมัติ (Automation)  
 และป�ญญาประดิษฐ� (AI) มาใช�
 เพ่ิมประสทิธ�ภาพในกระบวนการผลิต 
 อาหารสัตว�
• ลดการใช�พลังงานกว�า
 27,000 กกิะจูลต�อป�
• ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกกว�า  
 360 ตัน CO2 เทียบเท�าต�อป�
• ลดค�าใช�จ�าย 5 ล�านบาทต�อป�

ระบบ RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM (RAS)
ในฟาร�มเลี้ยงกุ�ง

• บาํบดันํ�าด�วย Biofloc และ Ultrafiltration สามารถหมุนเว�ยนนํ�ากลบัมาใช�ในฟาร�มได� 
• ลดการดึงนํ�าจากภายนอกมาใช�ร�อยละ 75

ระบบ CARE ในฟาร�มเลี้ยงปลา

• บําบัดนํ�าใช�แล�วและหมุนเว�ยนนํ�ากลับมาใช�ในฟาร�ม 
• ลดการดึงนํ�าจากภายนอกมาใช�ร�อยละ 80

โครงการป�นน้ำปุ�ยและกากตะกอน

• ส�งนํ�าและกากตะกอนที่ผ�านการบําบัดแล�วให�กับพื้นที่การเกษตรกว�า 103 ไร�
 เพื่อช�วยบรรเทาป�ญหาภัยแล�งและสร�างความมั่นคงทางแหล�งนํ�าให�กับชุมชน
• เกษตรกรได�รับประโยชน�กว�า 10 ราย
• ส�งนํ�าไปกว�า 143,500 ล�านลูกบาศก�เมตร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256496 97ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ระหว่างปี พ.ศ. 2513 - 2559 ดัชนีช้ีวัดความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (The Living Planet Index: LPI) 

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง ณ ปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีค่าเฉล่ียจำานวนประชากรสัตว์โลก 

ลดลงถึงร้อยละ 681 ทรัพยากรป่าไม้ซ่ึงเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพันธุกรรมเพ่ือผลิตยารักษาโรค 

ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์และแมลงผสมเกสร ถูกทำาลายอย่างต่อเน่ือง สาเหตุหลักมาจากการบุกรุกป่า 

เพ่ือใช้พ้ืนท่ีทำาการเกษตร ปลูกพืชผลิตอาหารและเล้ียงสัตว์ ประกอบกับการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี 

การเผาซากพืชไร่ ทำาให้ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกท่ีมีความสำาคัญ 

ในการสนับสนุนระบบผลิตอาหารของมนุษย์สูญเสียไปท่ัวโลก 

ผู้ผลิตอาหารและค้าปลีกจึงหันมาให้ความสำาคัญกับการจัดหาวัตถุดิบ 

ท่ีไม่มาจากแหล่งตัดไม้ทำาลายป่า รวมถึงปราศจากแรงงานบังคับ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก
เป้าหมายปี 2573

มากกว่า 80% ของผลกระทบจากธุรกิจอาหารมักเกิดในห่วงโซ่อุปทาน 
ซีพีเอฟจึงมุ่งมั่นร่วมบรรเทาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดในห่วงโซ่อุปทาน 
ด้วยการจัดหาอย่างรับผิดชอบ เพื่อมั่นใจว่าได้จัดซื้อวัตถุดิบและสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย 
ได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปราศจากแรงงานทาส 
และต้องไม่มาจากแหล่งตัดไม้ทำาลายป่า” 
 
คุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา 
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก 
ประธานความมุ่งมั่นด้านการจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก

1 THE LIVING PLANET REPORT 2020, the Zoological Society of London (ZSL) et. WWF, 2020: http://stats.livingplanetindex.org/

เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟู 
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ป่าชายเลน 
ป่าต้นน้ำา และสถานประกอบการ 
จำานวน

(3,200 เฮกตาร์)
20,000 ไร่

(กิจการประเทศไทย)

แนวทางการบริหารจัดการ
• การกำาหนดนโยบายและการดำาเนินธุรกิจท่ียั่งยืน 

ดำ�เนินง�นต�มความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการต่อต้านการตัดไม้ทำาลายป่า และ 
แบ่งปันแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกจิอย�่งยั่งยนืแกคู่่ค้�ธุรกจิ
ผ�่นนโยบายการจดัหาอยา่งยัง่ยนืและแนวปฏบิติัสำาหรับ 

คู่ค้าธุรกิจ เพ่ือสร้�งพ้ืนฐ�นก�รดำ�เนินธุรกิจที่ม่ันคง  
บนพ้ืนฐ�นของก�รดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่�งเป็น
ระบบตลอดห่วงโซ่อุปท�น 

• การประเมนิความเสีย่งและการตรวจประเมนิดา้นความ

ย่ังยืน ประเมินคว�มเส่ียงในห่วงโซ่อุปท�นเป็นประจำ�ทุกปี 
และสนับสนุนคู่ค้�ธุรกิจใหม่ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน  
ทั้งยังตรวจประเมินคู่ค้�ธุรกิจต�มแนวทางการบริหาร

จัดการห่วงโซอุปทานอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ 
• การตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบหลัก ส�ม�รถตรวจสอบ

ยอ้นกลับทีม่�ของแหล่งวตัถดิุบหลักได้ ว�่ไม่ม�จ�กแหล่ง
ตดัไม้ทำ�ล�ยป่� ปร�ศจ�กแรงง�นท�ส แรงง�นบังคับ และ
ร่วมปกป้องคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พท้ังท�งบกและ
ทะเล

• การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันท่ียั่งยืนร่วมกัน 

กับคูค่า้ธุรกิจ สง่เสรมิก�รแบง่ปันองค์คว�มรู ้ประสบก�รณ์ 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 
นวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ทั้งในด้�น
กระบวนก�รผลิตและก�รเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มศักยภ�พ
ท�งก�รแข่งขันของคู่ค้�ให้เติบโตไปด้วยกันอย่�งยั่งยืน 

• การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืในการอนรัุกษแ์ละฟืน้ฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมสร้�งเครือข่�ยเพ่ือ 
สง่เสรมิก�รเกษตรและก�รประมงทีไ่ม่ทำ�ร�้ยคว�มสมดุล
ของทรัพย�กรธรรมช�ติ นำ�เทคโนโลยีไปช่วยเพ่ิมประสิทธิภ�พ 
และสนับสนุนก�รจัดห�ที่ยั่งยืนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับส�กล ประส�นคว�มรว่มมือกบัหนว่ยง�นภ�ยในและ
ภ�ยนอกในก�รอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและคว�ม 
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พท�งบกและทะเล  

การดำาเนินงาน

การบริหารความเสี่ยงภายในห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดหาที่ยั่งยืน
คูค่�้ธุรกิจคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของซีพีเอฟอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อป้องกันและลดคว�มเสี่ยง
ท�งด้�นสงัคมและสิง่แวดล้อมภ�ยในหว่งโซ่อุปท�นท่ีมีคว�มซับซ้อนและคว�มหล�กหล�ยของกลุ่มคู่ค้�ธรุกจิของซพีีเอฟ บรษิทั
จึงมุ่งม่ันสง่เสรมิคว�มยัง่ยนืตลอดหว่งโซ่คุณค่�รว่มกบัคู่ค้�ธรุกจิภ�ยใต ้“นโยบายดา้นการจดัหาอยา่งยัง่ยนืและแนวปฏบิติั

สำาหรับคู่ค้าธุรกิจ” ซึ่งคำ�นึงถึงก�รดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ภ�ยใต้กฎหม�ย ระเบียบ และข้อบังคับ
ในด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับก�รทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี โดยมี “แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่

อุปทานอย่างย่ังยืนของซีพีเอฟ” หรือ “CPF Supply Chain ESG Management Approach” เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น
เพื่อบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงภ�ยในห่วงโซ่อุปท�นอย่�งเป็นระบบ อีกทั้ง บริษัทได้สื่อส�รก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยด้�นก�ร
จัดห�อย่�งยั่งยืนฯ ให้แก่คู่ค้�ธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้�ธุรกิจรับทร�บ เข้�ใจ และพร้อมดำ�เนินง�นร่วมกันต�มนโยบ�ยฯ ของบริษัท
อย่�งสม่ำ�เสมอ อันนำ�ไปสู่ก�รมุ่งสร้�งศักยภ�พท�งก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่�ของซีพีเอฟ

100 

100 
ของวัตถุดิบหลักมาจากพื้นที ่
ที่ปราศจากการตัดไม้ทำาลายป่า

ร้อยละ

ร้อยละ
ของวัตถุดิบหลัก 
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ความมุ่งมั่น 
ด้านการจัดหา 

อย่างรับผิดชอบ 
ต่อโลก

นโยบาย 
ด้านการจัดหา
อย่างยั่งยืนและ

แนวปฏิบัติสำาหรับ
คู่ค้าธุรกิจ

แนวทาง 
การบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน 
ของซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 256498 99ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.youtube.com/watch?v=EERwjhW0Kx4
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/social/partnership/supplychain_esgapproach.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/social/partnership/supplychain_esgapproach.pdf


ในปี 2564 ซีพีเอฟได้ปรับปรุงนโยบ�ยด้�นก�รจัดห�อย่�งยั่งยืนและ 
แนวปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้�ธุรกิจ โดยผนวกประเด็น ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พและน้ำ� เพ่ือใหคู่้ค้�มีคว�มส�ม�รถในก�รรบัมือ
กับบริบทของโลกที่เปล่ียนแปลงไป ทั้งยังได้ประก�ศ ความมุ่งมั่นว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพและการต่อต้านการตัดไม้ทำาลายป่า  
เพ่ือแสดงเจตน�รมณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจที่จะปกป้องและรักษ� 
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจตั้งแต่ต้นท�งก�รจัดห�
วัตถุดิบก�รเกษตร รวมถึงก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่� 
ของบริษัท

แผนบริห�รคว�มเสี่ยงและผลก�รดำ�เนินง�น ณ ปี 2564 

1. ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของ 

คูค่า้ธุรกิจอยา่งสม่ำาเสมอ โดยมุ่งเป้�ไปยงัคู่ค้�ทีมี่ปรมิ�ณ
ก�รรับซ้ือสินค้�สูง วัตถุดิบที่สำ�คัญต่อกระบวนก�รผลิต  
คู่ค้�ธุรกิจที่ไม่ส�ม�รถทดแทนได้ ประเด็นด้�นสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึด้�นคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร
ของกลุ่มคู่ค้�ธุรกิจ ซ่ึงได้ดำ�เนินก�รประเมินและทบทวน
ครบทุกกลุ่มวตัถุดบิของคูค่า้ธุรกิจในกิจการประเทศไทย

เวียดนาม และจีน แล้วร้อยละ 100 ท้ังน้ี ซีพีเอฟมีแผนขย�ย 
ก�รประเมินคว�มเสีย่งไปยงัคู่ค้�ธรุกจิในกจิก�รต�่งประเทศ
เพิ่มม�กขึ้นในปี 2565 

2.  สง่มอบและสือ่สารนโยบายดา้นการจดัหาอยา่งยัง่ยนืฯ 

แก่คู่ค้าธุรกิจ ในกิจก�รประเทศไทย เวียดน�ม และจีน
แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รับก�รลงน�มรับทร�บนโยบ�ยฯ จ�ก 
คู่ค้�ธรุกจิหลักลำ�ดับท่ี 1 ทีส่ำ�คัญของกลุม่วตัถดิุบเพ่ือผลติ
อ�ห�รสัตว์และคู่ค้�วัตถุดิบอ่ืนๆ ในกิจการประเทศไทย 

และเวียดนาม ร้อยละ 100 และ จีน ร้อยละ 21 ท่ีได้ 
ลงน�มรับทร�บนโยบ�ยฯ 

3.  คัดเลือกคู่ค้าธุรกิจรายใหม่ผ่านการประเมินตนเอง 

ด้านความยั่งยืนระบบออนไลน์ (Online Sustainability 

Self-Assessment) ท่ีครอบคลุมประเด็นส่ิงแวดล้อม สังคม
และก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (ESG) และ/หรือ ผ่�นก�รประเมิน
ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย (มรท.) ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบ�ยด้�นก�รจัดห�อย�่งยัง่ยนืฯ และสำ�หรบัคู่ค้�ธรุกจิ 
ข�้วโพดเลีย้งสตัวก์�รคัดเลอืกคู่ค้�ร�ยใหม่อยูภ่�ยใตร้ะบบ
ตรวจสอบย้อนกลับข้�วโพด (Corn Traceability) ร้อยละ 25 

(กิจก�รประเทศไทย) ซึ่งบริษัทกำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รพัฒน�
กระบวนก�รคัดเลือกคู่ค้�ร�ยใหม่ทุกร�ยสำ�หรับกิจก�ร
ประเทศไทยในปี 2565

4.  ตรวจประเมนิดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมของคูค่า้ธุรกิจ

ท่ีมีความสำาคัญ2 (Key Suppliers) แล้วร้อยละ 17 
ต�มเป้�หม�ยปี 2573 ในกิจก�รประเทศไทย จีน และ
เวียดน�ม และได้ดำ�เนินง�นตรวจประเมินคู่ค้�ธุรกิจหลัก
ในกจิก�รประเทศไทยและเวยีดน�มแล้วทัง้หมด ซ่ึงพบว�่ 
แนวท�งปฏิบัติด้�นแรงง�น ก�รควบคุมเร่ืองก�รทำ�ง�น
ล่วงเวล� และคว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย เป็นประเด็น
ท่ีคู่ค้�ควรได้รับก�รพัฒน�ต่อ โดยบริษัทได้ประส�นคู่ค้�
ธุรกิจกลุ่มดังกล่�วเพ่ือพัฒน�และติดต�มก�รดำ�เนินง�นแล้ว

5. จัดการประชุมแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง 

การแข่งขันทางการค้าของคู่ค้าธุรกิจท่ีมีความสำาคัญ 

(Key Suppliers) และคูค่า้ธุรกิจท่ีมศีกัยภาพ (Strategic 

Partners) ของกิจก�รประเทศไทยและเวียดน�มแล้ว 
กว่� 460 ร�ยในปีนี้ (อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ  
“การพัฒนาศักภาพทางการแข่งขันและการดำาเนินงาน

อย่างยั่งยืน”)

2 กิจก�รประเทศไทย: ปี 2561-2563 ครอบคลุมกลุ่มคู่ค้�วัตถุดิบหลัก คือ วัตถุดิบเพ่ือผลิตอ�ห�รสัตว์ และกลุ่มคู่ค้�วัตถุดิบรอง คือ กลุ่มเคร่ืองปรุงและบรรจุภัณฑ์ และปี 2564 ได้ 
 ขย�ยไปยังกลุ่มวัตถุดิบรองเพิ่มเติม คือ กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องจักร เชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์
 กิจก�รประเทศเวียดน�ม: ปี 2561 ครอบคลุมกลุ่มคู่ค้�วัตถุดิบหลัก คือ วัตถุดิบเพ่ือผลิตอ�ห�รสัตว์ และกลุ่มคู่ค้�วัตถุดิบรอง คือ กลุ่มเคร่ืองปรุงและบรรจุภัณฑ์ ปี 2562-2563 
 ได้เพิ่มกลุ่มคู่ค้�วัตถุดิบรอง ได้แก่ กลุ่มเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ และอะไหล่เครื่องจักร และปี 2564 ได้ขย�ยไปยังกลุ่มวัตถุดิบรองเพิ่มเติม คือ กลุ่มเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์  
 บริก�ร และซ่อมบำ�รุง
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* คู่ค้าธุรกิจหลักครอบคลุมถึง กลุ่มคู่ค้าวัตถุดิบหลัก คือ วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ และกลุ่มคู่ค้าวัตถุดิบรอง คือ กลุ่มเครื่องปรุงและบรรจุภัณฑ์

ด้วยตระหนักถึงหน้�ท่ีสำ�คัญในก�รร่วมปกป้องคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พและแก้ปัญห�ก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ  
ซ่ึงส�เหตหุนึง่ม�จ�กก�รลดลงของพ้ืนทีป่่�ทัว่โลกอันเป็นทีอ่ยู่
อ�ศัยของสัตว์ ได้ถูกนำ�ม�ปรับใช้เป็นพ้ืนที่ท�งก�รเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ บริษัทจึงได้ประก�ศ ความมุ่งมั่นว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพและการต่อต้านการตัดไมท้ำาลายป่า 
และกำ�หนดเป้�หม�ยในก�รจดัซ้ือวตัถดิุบท�งก�รเกษตรหลัก
ท่ีสำ�คัญ ได้แก่ ข้�วโพด ปล�ป่น น้ำ�มันป�ล์ม ถ่ัวเหลือง และ 
มันสำ�ปะหลัง ร้อยละ 100 จ�กก�รจัดห�ทั่วโลกของซีพีเอฟ 

จะตอ้งส�ม�รถตรวจสอบยอ้นกลับได้และม�จ�กพ้ืนทีท่ีป่ร�ศจ�ก
ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่� ภ�ยในปี 2573 ซึ่งเป็นก�รต่อยอดก�ร
ดำ�เนินง�นในปี 2563 
นอกจ�กน้ี บริษัทได้ระบุร�ยก�รวัตถุดิบหลักท่ีมีคว�มเส่ียงต่อ
ประเด็นก�รบุกรุกพ้ืนท่ีป่� ซ่ึงได้แก่ ข้�วโพดเล้ียงสัตว์ ถ่ัวเหลือง 
น้ำ�มันป�ล์ม และมันสำ�ปะหลัง เป็นต้น โดยได้ว�งแนวท�งก�ร
ตรวจสอบพ้ืนท่ีก�รเกษตรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่�วัตถุดิบจะไม่ม�จ�ก
แหล่งท่ีบุกรุกหรือตัดไม้ทำ�ล�ยป่�

ระบบตรวจสอบแหล�งที่มาข�าวโพดเลี้ยงสัตว�ซีพ�เอฟ

เกษตรกร
หัวสี /
ผู�รวบรวมรายย�อย

ผู�รวบรวม
รายใหญ� โรงงานอาหารสัตว�ซีพ�เอฟ

ลงทะเบียน ลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียน

บัตรประชาชน บัตรประชาชน

เอกสารสิทธิ
สมุดทะเบียน

เกษตรกร

สมุดจดทะเบียน

นิติบุคคล

บัตรประชาชน

สมุดจดทะเบียน

นิติบุคคล

ทํารายการ
ซื้อ-ขาย
ในระบบ

ทํารายการ
ซื้อ-ขาย
ในระบบ

ทํารายการ
ซื้อ-ขาย
ในระบบ

ก�รจัดห�วัตถุดิบที่ปร�ศจ�กก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�และปกป้องคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

คว�มมุ่งมั่นว่�ด้วย
คว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พและ 

ก�รต่อต้�น 
ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�

ก�รจัดห�วัตถุดิบข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564100 101ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

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


ก�รจัดห�วัตถุดิบก�กถั่วเหลือง 

ซีพีเอฟได้ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลแหล่งกำ�เนิดของเมล็ดถ่ัวเหลือง
ซ่ึงเป็นวตัถดิุบตัง้ตน้ของก�กถัว่เหลอืง เพ่ือจำ�แนกคว�มเสีย่ง
ต่อก�รได้ม�จ�กพ้ืนที่ที่บุกรุกป่� และได้ศึกษ�แนวท�งก�ร
จัดห�ก�กถั่วเหลืองอย่�งรับผิดชอบ โดยนำ�ข้อมูลที่ได้ม�
ประยกุตแ์ละปรบัใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธท์�งธรุกจิและกำ�หนด
เป้�หม�ยเพ่ือจัดซือ้วตัถดิุบท�งก�รเกษตรท่ีผ่�นก�รตรวจสอบ
แล้วว่�ปร�ศจ�กก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�  
ในปี พ.ศ. 2573 ท�งบริษัทมีเป้�หม�ยให้ ร้อยละ 100 ของ
ก�รจดัซ้ือวตัถดิุบก�กถัว่เหลืองส�ม�รถตรวจสอบยอ้นกลับได้

ถึงสถ�นท่ีผลิต ประเทศแหล่งกำ�เนิดและรัฐท่ีเพ�ะปลูกถ่ัวเหลือง 
โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดห�ก�กถั่วเหลืองที่ส�ม�รถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ถึงแหล่งกำ�เนิดต้นท�งท่ีปร�ศจ�กก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�  
และ ปี พ.ศ. 2564 ก�กถัว่เหลืองทีซี่พีเอฟจัดห�สำ�หรบักจิก�ร
ทั่วโลกกว่�ร้อยละ 23 ส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง 
สถ�นทีผ่ลติ ประเทศแหลง่กำ�เนดิและรฐัทีเ่พ�ะปลูกถ่ัวเหลือง 
โดยได้รว่มมือกบัคู่ค้�ธรุกจิในก�รตรวจสอบขอ้มูลหรอืเอกส�ร
ที่แสดงแหล่งที่ม�ประกอบก�รจัดซื้อวัตถุดิบก�กถั่วเหลือง

ก�รจัดห�วัตถุดิบปล�ป่น

ซีพีเอฟจัดห�ปล�ป่นเพ่ือเป็นวัตถุดิบหนึ่งในก�รผลิตอ�ห�ร
สัตว์และเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวที่เชื่อมโยงธุรกิจของบริษัทกับ
ก�รประมง ทีพ่บว�่มีคว�มเสีย่งในด้�นก�รปฏบิตัแิรงง�นและ
คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พในทอ้งทะเล ดังนัน้ ในฐ�นะผูน้ำ�
ด้�นก�รเกษตรอุตส�หกรรมและอ�ห�รครบวงจร บริษัทจึงมุ่งม่ัน
สนับสนุนก�รจัดห�ปล�ป่นอย่�งยั่งยืน ภ�ยใต้ “ข้อกำาหนด 

การจัดหาปลาป่น” ของบริษัทซ่ึงกำ�หนดแนวท�งก�รจัดห�
จ�ก 2 แหล่งที่ม�ประกอบด้วย
1.  ผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำา (By-Product) 

เช่น โรงง�นซูริมิ โรงง�นผลิตทูน่�กระป๋อง โรงง�นผลิต
ลกูชิน้ปล� ทีไ่ด้รบัการรับรองมาตรฐาน MarinTrust หรอื 

MarinTrust Improver Programme ซึ่งเป็นม�ตรฐ�น 
ที่สอดคล้องกับ Code of Conduct for Responsible 
Fisheries ขององค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแหง่สหประช�ช�ต ิ
(Food and Agriculture Organization of the United 
Nations: FAO) หรือ ต้องไม่เป็นผลพลอยได้จากพันธ์ุ 

ท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุตามนิยามของบัญชีแดง

ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
(World Conservation Union: IUCN Red List of 
Threatened Species) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับส�กล 
รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยหน่วยงาน

อิสระภายนอก (Third Party) 

2. ผลพลอยได้จากการทำาประมง (By-Catch) ซึ่งปัจจุบัน 
มีม�ตรฐ�นส�กลด้�นคว�มยั่งยืนและทวนสอบย้อนกลับ
ของปล�ป่นที่ได้รับก�รยอมรับระดับส�กล คือ มาตรฐาน 

MarinTrust ซ่ึงรับรองโดยองค์กรปล�ป่นส�กล หรือ

สามารถตรวจสอบได้โดยกลไกตรวจสอบท่ีมีกฎหมาย

รองรับ ซ่ึงประกอบด้วยภ�คส่วนต่�งๆ เช่น เจ้�หน้�ที่ 
หรอืผูแ้ทนจ�กกรมประมง ผูป้ระกอบก�ร ชมุชนทีเ่ก่ียวขอ้ง  
ผู้บริโภค และนักวิช�ก�ร เป็นต้น

คู�ค�าธุรกิจรอง
(Non-Tier 1 Supplier)

คู�ค�าธุรกิจลําดับที่ 1
(Tier 1 Supplier)

ผู�รับมอบสินค�า

ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง

เกษตรกร โรงงานผลิตกากถั่วเหลือง
กากถั่วเหลือง

กากถั่วเหลือง

กลุ�มธุรกิจ
การค�าวัตถุดิบอาหารสัตว�

ผู�ค�า

ซีพีเอฟ ได้ใชร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลับข�้วโพดเล้ียงสตัว ์(Corn 
Traceability System) เพื่อตรวจสอบข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้
ในก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ม�จ�กแหล่งเพ�ะปลูกที่ส�ม�รถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ว่�ปร�ศจ�กก�รบุกรุกตัดไม้ทำ�ล�ยป่� และ
ไม่เผ�ตอซัง
ในปี พ.ศ 2564 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 100 ของกิจก�ร
ประเทศไทย ผ่�นก�รตรวจสอบด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ข้�วโพดเล้ียงสัตว์ และบริษัทยังได้ดำ�เนินก�รยกระดับ 
ก�รจัดก�รข้อมูลให้เชื่อมต่อเข้�สู่กระบวนก�รผลิตในโรงง�น
ผลิตอ�ห�รสัตว์ของซีพีเอฟ ด้วยเทคโนโลยีก�รจัดก�รข้อมูล
แบบบล็อกเชน (Blockchain Technology) เพื่อพัฒน�คว�ม
รวดเร็วในก�รตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบท�งก�รเกษตรถึง

พ้ืนที่เพ�ะปลูกและเพ่ือให้ลูกค้�ม่ันใจว่�ม�จ�กแหล่งท่ี 
รับผิดชอบ / ย่ังยืน / ปร�ศจ�กก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่� และสอดรับกับ
ก�รเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี” ในทุกกระบวนก�ร
ธุรกิจของซีพีเอฟ 
โดยในปี พ.ศ. 2573 บริษัทมีเป้�หม�ยให้ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 100 ของกิจก�รทั่วโลกส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับ 
ถึงพ้ืนท่ีเพ�ะปลูกด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับข้�วโพดเล้ียงสัตว์ 
(Corn Traceability System) ซ่ึงในปีปัจจุบันท�งบริษัท 
ได้ขย�ยก�รดำ�เนนิก�รไปยงักจิก�รต�่งประเทศทีส่ำ�คัญ ได้แก่ 
ประเทศจีน อินเดีย และเวียดน�ม โดยส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ถึงพ้ืนท่ีเพ�ะปลูกแล้วกว่�ร้อยละ  27 ของปริม�ณก�รจัดซ้ือ
ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ของกิจก�รทั่วโลกของซีพีเอฟ

โดย ณ ปี 2564 บริษัทได้ทำ�ก�รจัดห�ปล�ป่นเพื่อเป็นหนึ่งใน
วตัถดิุบสำ�หรบัก�รผลติอ�ห�รสตัว์น้ำ� ภ�ยใต ้”ขอ้กำ�หนดก�ร
จัดห�ปล�ป่น” สำ�หรับกิจก�รประเทศไทยและกิจก�รต่�งประเทศ 
เป็นดังนี้
• ธุรกิจอาหารสตัวกิ์จการประเทศไทย: ปล�ป่นทีเ่ป็นวัตถุดิบ

ผลพลอยได้จ�กโรงง�นแปรรปู (By-Product) รอ้ยละ 100 
ผ่�นก�รตรวจสอบและรองรับ “ข้อกำ�หนดก�รจัดห�ปล�ป่น” 
ของบริษัท

• ธุรกิจอาหารสัตว์กิจการประเทศเวียดนาม:- 

 ปล�ป่นที่เป็นวัตถุดิบผลพลอยได้จ�กโรงง�นแปรรูป 
(By-Product) ร้อยละ 100 ผ่�นก�รตรวจสอบและ
รองรับ “ข้อกำ�หนดก�รจัดห�ปล�ป่น” ของบริษัท

 ปล�ป่นที่เป็นวัตถุดิบผลพลอยได้จ�กก�รทำ�ประมง 
(By-Catch) ร้อยละ 36 ผ่�นก�รตรวจสอบและรองรับ 
“ข้อกำ�หนดก�รจัดห�ปล�ป่น” ของบริษัท

• ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์กิจการประเทศอื่นๆ ทั่วโลก: 

ซีพีเอฟได้ดำ�เนนิก�รจัดห�ปล�ป่นทีเ่ป็นวตัถดิุบผลพลอยได้
ทัง้จ�กโรงง�นแปรรปู (By-Product) และวตัถดิุบผลพลอยได้
จ�กก�รทำ�ประมง (By-Catch) ไดแ้ลว้กว�่รอ้ยละ 36 ของ
ปริม�ณก�รจัดซ้ือปล�ป่นในกิจก�รท่ัวโลก ท่ีผ่�นก�รตรวจสอบ
และรองรับ “ข้อกำ�หนดก�รจัดห�ปล�ป่น” ของบริษัท

ก�รจัดห�วัตถุดิบน้ำ�มันป�ล์ม 

ซีพีเอฟจัดห�น้ำ�มันป�ล์มที่ดี  มีคุณภ�พ เพ่ือเป็นวัตถุดิบ
สำ�หรบัธรุกจิอ�ห�รสตัวแ์ละธรุกจิอ�ห�ร โดยจัดห�น้ำ�มันป�ล์ม
ที่ส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่�งเป็นระบบ หรือม�จ�ก
แหล่งผลิตที่ได้รับรองภ�ยใต้ม�ตรฐ�นระดับส�กล อ�ทิ 
ม�ตรฐ�นก�รผลิตน้ำ�มันป�ล์มที่ยั่งยืน (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil: RSPO) เป็นต้น 
ในปี พ.ศ. 2573 ซีพีเอฟ มีคว�มมุ่งม่ันในก�รขย�ยผล 
ก�รจัดห�น้ำ�มันป�ล์มท่ีส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับได้ร้อยละ 100 
หรอืม�จ�กแหล่งผลติทีไ่ด้รบัรองภ�ยใตม้�ตรฐ�นระดับส�กล 
อ�ทิ RSPO ไปยังกิจก�รต่�งประเทศอีกด้วย

ในส่วนก�รจัดห�น้ำ�มันป�ล์มดำ�เนินก�รจัดห�ได้เป็นอย่�งดี
ต�มแผนง�นจนถึงในปี พ.ศ. 2564 ซีพีเอฟได้จัดห� 
น้ำ�มันป�ล์มที่ส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่�งเป็นระบบ  
ทั้งสำ�หรับธุรกิจอ�ห�รสัตว์และธุรกิจอ�ห�ร เป็นดังนี้
• น้ำ�มันป�ลม์สำ�หรบัธรุกจิอ�ห�รสตัวร์อ้ยละ 100 ของกจิก�ร

ประเทศไทยส�ม�รถตรวจสอบยอ้นกลบัได้ถงึโรงง�นสกดั
น้ำ�มัน

• น้ำ�มันป�ล์มสำ�หรับธุรกิจอ�ห�ร ร้อยละ 80 ของกิจก�ร
ประเทศไทย ม�จ�กแหล่งผลิตที่ได้รับรองม�ตรฐ�นก�ร
ผลิตน้ำ�มันป�ล์มที่ยั่งยืน (RSPO)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564102 103ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

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


ซีพีเอฟมุ่งม่ันดำ�เนินง�นเพ่ือพัฒน�ศักยภ�พท�งก�รแข่งขัน
และก�รดำ�เนนิง�นอย�่งยัง่ยนืใหแ้กคู่่ค้�ธรุกจิ ภ�ยใตแ้นวคิด 
“ร่วมคิด ร่วมสร้�ง สู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน” ด้วยก�รจัดก�ร
ประชุมหรือสัมมน�เพ่ือแบ่งปันองค์คว�มรู้และแนวคิดในก�ร
ดำ�เนินง�นที่ยั่งยืนทั้งจ�กองค์กรภ�ครัฐ องค์ก�รนอกภ�ครัฐ 
(NGOs) ผู้เช่ียวช�ญภ�ยในซีพีเอฟ และระหว่�งคู่ค้�ธุรกิจ ทั้งนี้ 

ตั้งแต่ปี 2563 ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อ
โควดิ-19 บรษิทัได้เล็งเหน็ถงึโอก�สในก�รปรบัเปล่ียนรปูแบบ
ก�รจดัง�นเป็นออนไลนท์ัง้หมด ซ่ึงส�ม�รถชว่ยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเดินท�งให้แก่ 
คู่ค้�ธุรกิจ

ก�รพัฒน�ศักยภ�พท�งก�รแข่งขันและก�รดำ�เนินง�นอย่�งยั่งยืน 

• ง�น CPF Capacity Building for Partnership Conference ประจำาปี 2564 ซึ่งเน้นในประเด็นสำ�คัญที่สอดคล้องกับ
นโยบ�ยด้�นก�รจัดห�อย่�งยั่งยืนฯ ท�งด้�นสิทธิมนุษยชน คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำ�เนิน
ง�นในรูปแบบ 2 ภ�ษ� คือ ภ�ษ�ไทยและอังกฤษ และเน้นกลุ่มคู่ค้�ธุรกิจร�ยสำ�คัญที่มีศักยภ�พในก�รเติบโตไปด้วยกัน
กับองค์กรในกิจการประเทศไทยและเวียดนามกว่า 330 ราย

• ง�น CEO Roundtable for SMEs Conference 2021 ที่ซีพีเอฟได้เปิดโอก�สให้ผู้บริห�รของคู่ค้� SMEs ได้พูดคุยและ
แลกเปลีย่นแนวท�งก�รดำ�เนนิธรุกจิอย�่งยัง่ยนืกบั CEO ของซีพีเอฟ โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ประเด็นด้�นก�รบรหิ�รและกลยทุธ์
ธุรกิจเพ่ือฝ่�วิกฤตโควิด-19 เพ่ือเป็นก�รต่อยอดจ�กโครงก�ร Faster Payment กำ�หนดระยะเวล�ก�รให้สินเชื่อก�รค้� 
(เครดิตเทอม) 30 วัน ซึ่งโครงก�รได้ช่วยให้คู่ค้� SMEs และผู้ประกอบก�รร�ยย่อย 6,500 กว่�ร�ย ได้รับเงินหมุนเวียนเร็ว
ขึ้นและเพิ่มสภ�พคล่องท�งก�รเงิน ช่วยลดภ�ระหนี้สินและต้นทุนให้แก่คู่ค้�ธุรกิจของซีพีเอฟต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563

• ง�น CAC Training for CPF's  SMEs Suppliers 2021 เพ่ือถ่�ยทอดคว�มรู้และแบ่งปันประสบก�รณ์ก�รป้องกันคว�มเส่ียง
ก�รทุจริตและคอร์รัปชันของซีพีเอฟแก่คู่ค้�ธุรกิจซ่ึงเป็นผู้ประกอบก�ร SMEs กว่� 120 บริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้ 
ผู้ประกอบก�รประก�ศเจตน�รมณ์ และยกระดับก�รดำ�เนินง�นเป็นองค์กรที่ได้รับรองเป็นแนวร่วมก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน 
กิจกรรมดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของก�รสนับสนุนคู่ค้�ธุรกิจเข้�ร่วมเครือข่�ยต่อต้�นคอร์รัปชันของภ�คเอกชนไทย (Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ส่งผลให้ในปี 2564 ซีพีเอฟได้รับร�งวัล CAC Change 
Agent Award 2021 

คว�มเห็นบ�งส่วนจ�กผู้บริห�รของบริษัทคู่ค้�ธุรกิจของซีพีเอฟ

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ได้รับโอก�สเป็นผู้ผลิตเสื้อยูนิฟอร์มในส�ยก�รผลิตให้กับซีพีเอฟ ก�รทำ�ง�นร่วมกับซีพีเอฟ 
มีส่วนช่วยผลักดันให้กิจก�รขน�ดเล็กยกระดับระบบคุณภ�พสอดคล้องกับม�ตรฐ�นซีพีเอฟ รวมทั้งคว�มยั่งยืน 
ทีเ่ป็นเทรนด์ของโลก ขณะน้ี บริษัทกำ�ลังศึกษ�และพัฒน�เน้ือผ้�ทำ�จ�กเกล็ดปล� และขวดพล�สติกรีไซเคิล ตลอดจน
ปรับเปล่ียนม�ทำ�ตล�ดแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น และที่สำ�คัญโครงก�ร Faster Payment เป็นก�รส่งเสริมธรรม�ภิบ�ล 
ช่วยใหบ้รษิทัส�ม�รถชำ�ระค�่สนิค�้ตรงเวล� และสนบัสนนุใหบ้รษิทัส�ม�รถดแูลและชว่ยเหลอืพนกัง�น ครอบคลมุ
ถึงลูกจ้�งชั่วคร�วอย่�งทั่วถึง
นางนฤมล แสงมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอ็มพี ยูนิฟอร์ม จำากัด

ก�รตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบหลักท�งก�รเกษตร ณ ปี 2564
ในกิจก�ร 8 ประเทศ ได้แก่ กิจก�รประเทศไทย เวียดน�ม จีน* อินเดีย ฟิลิปปินส์ ล�ว กัมพูช� และม�เลเซีย

วัตถุดิบหลัก คว�มก้�วหน้�ก�รตรวจสอบย้อนกลับ (% ปริม�ณของวัตถุดิบ)

ข้าวโพด พื้นที่เพาะปลูก

กากถั่วเหลือง ประเทศและรัฐ (เพาะปลูกถั่วเหลือง)

มันสำาปะหลัง

* ข้อมูลประเทศจีน รวบรวมจากการจัดซื้อวัตถุดิบโดย กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เท่านั้น

โรงงานผลิต/แปรรูป

27%

23%

37%

ปลาป่น

โรงงานผลิต/แปรรูป

พื้นที่จับสัตว์น้ำา/เรือประมง/ฟาร์มเพาะเลี้ยง

51%

36%

น้ำามันปาล์ม

โรงงานผลิต/แปรรูป

พื้นที่เพาะปลูก

66%

6%

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564104 105ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ก�รพัฒน�ศักยภ�พเกษตรกร 

นอกจ�กนี้ บริษัทยังได้ดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�คู่ค้�ธุรกิจ
กลุ่มวัตถุดิบท�งก�รเกษตรเพ่ือก�รผลิตอ�ห�รสัตว์ที่สำ�คัญ 
คือ เกษตรกรร�ยย่อยข้�วโพดเล้ียงสัตว์ ภ�ยใต้โครงก�ร 
“เกษตรพ่ึงตน ข้�วโพดยั่งยืน” บริษัทได้ส่งเสริมคว�มรู้และ
ทักษะก�รเพ�ะปลูกที่ถูกต้องสอดคล้องต�มม�ตรฐ�นสินค้�
เกษตร มกษ.4402-2553 (Thai Agricultural Standard–TAS 
4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize) 
ตั้งแต่ก�รวิเคร�ะห์ดิน วิธีก�รเพ�ะปลูก ก�รใช้ปุ๋ยที่เหม�ะสม 
ก�รกำ�จัดวัชพืช และดูแลแปลงเพ�ะปลูกอย่�งถูกต้อง ต�ม
หลักวิช�ก�รแก่เกษตรกรในโครงก�รฯ 
ทั้งยังได้พัฒน�แอปพลิเคชัน (Mobile Application) ที่มีระบบ
ช่วยในก�รบริห�รจัดก�รต้ังแต่ก่อนเพ�ะปลูก เช่น ก�รเตรียมพ้ืนที่ 
วเิคร�ะหด้์วยภ�พถ�่ยด�วเทียม เพ่ือชว่ยใหเ้กษตรกรส�ม�รถ
เตรียมพ้ืนท่ีเพ�ะปลูกให้เกิดประสิทธิภ�พ ลดค่�ใช้จ่�ย และคว�ม
เส่ียงจ�กสภ�พอ�ก�ศ ไปจนถึงระหว่�งก�รเพ�ะปลูก ด้วยระบบ

ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องภ�ยในห่วงโซ่อุปท�นถือเป็นหนึ่ง 
ในกลยทุธส์ำ�คัญทีจ่ะชว่ยใหบ้รษิทัส�ม�รถสง่มอบสนิค้�ใหแ้ก่
ผู้บริโภคได้อย่�งต่อเนื่อง สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงต่อก�รบริห�ร 
หว่งโซ่อุปท�นทัง้ระบบ ซีพีเอฟจึงเหน็ถงึโอก�สในก�รสนบัสนนุ
และพัฒน�ศกัยภ�พคู่ค้�ธรุกจิในประเทศท่ีมีกิจก�ร และส่งเสริม
ให้เกิดก�รหมุนเวียนท�งเศรษฐกิจภ�ยในประเทศอันส่งผลให้

เกิดคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ เพ่ือภ�รกิจสำ�คัญของซีพีเอฟ 
ในก�รส่งมอบอ�ห�รที่ดี มีคุณภ�พ ปลอดภัย และเข้�ถึงได้ 
แก่ผู้บริโภคท่ัวโลก โดยในปี 2564 ซีพีเอฟได้จัดซ้ือสินค้� 
และบริก�รกับคู่ค้�ธุรกิจภ�ยในประเทศไทย เป็นร้อยละ 96  
ของมูลค่�ก�รจัดซ้ือในกิจก�รประเทศไทย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 37 
ของร�ยได้บริษัท

จ�กก�รทีเ่ข�้เป็นผูจ้ดัห�กระเทยีมสดใหก้บัซพีีเอฟ ทีเ่นน้วตัถดิุบทีไ่ด้ม�ตรฐ�น สง่ผลใหธ้รุกจิได้รวมกลุ่มเกษตรกร
และส่งเสริมยกระดับก�รเพ�ะปลูกต�มม�ตรฐ�น GAP (Good Agriculture Practices) ซ่ึงเป็นก�รเพ�ะปลูกท่ีไม่ใช้
ส�รเคมี ช่วยส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อม คุณภ�พชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน ทุกวันน้ี มีเกษตรกร 50 ครัวเรือนท่ีม�เข้�ร่วมกลุ่ม
กับภูรินทร์ เพื่อร่วมเป็นผู้ส่งมอบกระเทียมปลอดส�รให้กับซีพีเอฟได้อย่�งต่อเนื่อง
คุณนิวัติ ดีงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูรินทร์ กรีนฟู้ดส์ โปรดักส์

ก�รผลิตอ�ห�รเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติเป็น
วัตถุดิบ ซ่ึงอ�จส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พ ซีพีเอฟจึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดห�อย่�ง 
รับผิดชอบ ไม่ว่�จะเป็นก�รตรวจสอบย้อนกลับ ก�รสนับสนุน
เครอืข�่ยเพ่ือก�รจัดห�ปล�ป่นทีย่ัง่ยนืรวมทัง้ก�รนำ�แนวท�ง
ก�รแก้ปัญห�ด้วยวิถีธรรมช�ติ (Nature-Based Solutions) 
เข�้เป็นสว่นหนึง่ในก�รอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟรูะบบนเิวศและคว�ม
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

เครือข่�ยเพื่อก�รจัดห�ที่ยั่งยืน

บรษิทัมุ่งม่ันรว่มสง่เสรมิและสนบัสนนุคว�มยัง่ยนืในอุตส�หกรรม
อ�ห�รทะเล เพ่ือแกไ้ขขอ้กงัวลทีเ่กดิขึน้จ�กปัญห�ในด้�นคว�ม
เสือ่มโทรมของทรพัย�กรท�งทะเล ก�รจ้�งง�นทีไ่ม่เป็นธรรม 
ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
อันเนือ่งม�จ�กก�รทำ�ประมงและก�รใชแ้รงง�นทีผ่ดิกฎหม�ย 
โดยเฉพ�ะก�รปรบัปรงุและพัฒน�ก�รบรหิ�รจัดก�รก�รประมง
สำ�หรับสัตว์น้ำ�หล�กหล�ยส�ยพันธุ์อันเป็นลักษณะเฉพ�ะ 
ของทอ้งทะเลในแถบอ่�วไทยและเกีย่วโยงตอ่คว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พใต้ท้องทะเลในแถบภูมิภ�คเอเชีย 
• ในฐ�นะสม�ชกิสม�คมผูผ้ลิตอ�ห�รสตัวไ์ทยได้ทำ�ง�นรว่ม

กบัคณะพฒันาระบบการผลิตสนิคา้และผลิตภณัฑป์ระมง

ไทย (Thai Sustainable Fisheries Roundtable: TSFR) 
ในก�รปรบัปรงุและพัฒน�ก�รประมงอวนล�กในพ้ืนทีท่ะเล
ฝั่งอ่�วไทย ซ่ึงเป็นแหล่งที่ม�ของวัตถุดิบสัตว์น้ำ�ในก�ร
ผลิตปล�ป่น เพ่ือจัดห�และส่งเสริมก�รได้ม�ซึ่งปล�ป่น
อย่�งยั่งยืน ผ่�นโครงก�ร Fishery Improver Project 
หรือ FIP โดยได้จัดทำ�แผนง�น (Fishery Action Plan: 
FAP) ของโครงก�รดังกล�่วในพ้ืนทีท่ะเลฝัง่อ่�วไทยตัง้แต่
ปี 2559 และได้รบัก�รอนมัุตเิข�้สูก่�รปรงัปรงุและพัฒน�ก�ร
ประมงภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รประมงยั่งยืน MarinTrust 
Improver Programme ในปี 2563 ต�มข้อกำ�หนด 
ของม�ตรฐ�น MarinTrust แบบ Multi-species Assessment 
Methodology เป็นโครงก�รแรกของโลก อันเป็นม�ตรฐ�น
สำ�คัญที่จะช่วยป้องกัน ต่อต้�น และขจัดก�รทำ�ประมง 
ท่ีผิดกฎหม�ย ข�ดก�รร�ยง�น และไร้ก�รควบคุม ในก�รน้ี 
โครงก�ร FIP ดังกล่�วถือเป็นคว�มสำ�เร็จครั้งสำ�คัญ 
ในก�รปกป้องและอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ในท้องทะเลของประเทศไทย และยังช่วยบรรเท�ปัญห� 
ก�รใชแ้รงง�นบงัคับและผดิกฎหม�ยในภ�คอุตส�หกรรม 
ก�รประมงไทย 

• รว่มกบัคณะทำางานสง่เสรมิความยัง่ยนืในหว่งโซอุ่ปทาน

อาหารทะเล (Seafood Task Force)  เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในก�รขับเคลื่อนให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมในอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลไทยและสร้�งห่วงโซ่
อุปท�นที่ยั่งยืน และโปร่งใส รวมถึงแก้ไขปัญห�ด้�นสิทธิ

มนุษยชน และก�รค้�มนุษย์ให้หมดไปจ�กอุตส�หกรรม
ประมงไทย โดยส่งเสริมและร่วมพัฒน�ฟ�ร์มกุ้งให้ได้
ม�ตรฐ�นต�มหลกัส�กลทัง้ในสว่นก�รทวนสอบยอ้นกลับ
ใหมี้คว�มโปรง่ใสตรวจสอบได้ ด้�นสิง่แวดลอ้มทีก่�รเพ�ะ
เลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และด้�นแรงง�น
เพ่ือแกไ้ขปัญห�ด้�นสทิธมินษุยชนและก�รค้�มนษุยใ์หห้มด
ไปจ�กอุตส�หกรรม รวมถึงก�รสนับสนุนก�รทำ�ประมง 
ที่ใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหม�ย ซ่ึงส�ม�รถลดผลกระทบต่อ
ระบบนเิวศจ�กก�รกว�ดจบัสตัวน์้ำ�เกนิคว�มตอ้งก�ร และ
รว่มมือกบัหนว่ยง�นภ�ครฐัเพ่ือชว่ยเพ่ิมประสทิธภิ�พของ
ระบบติดต�มเรือประมง VMS (Vessel Monitoring System) 
เพ่ือป้องกันก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย ข�ดก�รร�ยง�น 
และไร้ก�รควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated 
Fishing: IUU Fishing)

• ร่วมก่อตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาล แรงงาน

ประมง จังหวัดสงขลา (The Fisherman Life Enhancement 

Center: FLEC) ข้ึนต้ังแต่ปี 2558 เพ่ือขจัดปัญห�แรงง�น
ผดิกฎหม�ยในเรอืประมง ควบคู่ไปกบัพัฒน�คุณภ�พชวีติ
แรงง�นประมงและครอบครัว ด้วยก�รให้คว�มช่วยเหลือ
แรงง�นที่ตกเป็นเหยื่อก�รค้�มนุษย์และแรงง�นท่ี 
ผิดกฎหม�ย ตลอดจนสร้�งผู้นำ�คว�มคิดและอบรม 
ให้คว�มรู้เร่ืองสิทธิและกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องแก่แรงง�นประมง 
เพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงไปเป็นแรงง�นท�ส คว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�นบนเรอืและก�รปฐมพย�บ�ลเบือ้งตน้ ทกัษะก�ร
ดำ�รงชวีติและอ�ชพีเสรมิ ก�รว�งแผนครอบครวัและอน�มัย
ก�รเจรญิพันธุ ์รวมทัง้สง่เสรมิก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นแกบ่ตุร
ของแรงง�นประมง ทั้งนี้ ก�รดำ�เนินง�นของ FLEC ใน
ระยะที ่2 (ปี 2564-2568) จะขย�ยผลและครอบคลมุไปถึง
คว�มรว่มมือเพ่ือขจัดปัญห�ขยะท�งทะเล เพ่ือเป็นตน้แบบ
ของก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมต�มหลักก�รเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ซ่ึงต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ
และศักยภ�พจ�กหล�ยฝ่�ย/องค์กรร่วมกัน เพ่ือเป็นแบบอย่�ง
ที่ดีให้แก่ประเทศ ดังเช่น สนับสนุนก�รเก็บขยะบริเวณ
ท่�เรือและโครงก�รก�รทะเลสะอ�ด โดยเก็บข้อมูลและ
บริห�รก�รจัดก�รขยะทะเลครบวงจร (Closing the Loop) 
และส่งเสริมก�รตระหนกัรูใ้นคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ
และก�รอนุรักษ์ พิทักษ์ทรัพย�กรท�งทะเล ร่วมกับเครือข่�ย
ในพื้นที่ 

• เป็นสม�ชกิในกลุ่มความรว่มมอื Seafood Business for 

Ocean Stewardship หรือ SeaBOS เพื่อคว�มร่วมมือ
ระดับส�กลในก�รพิทกัษม์ห�สมุทรทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ
สิ่งแวดล้อมท�งทะเล สู่เป้�หม�ยก�รอนุรักษ์ระบบนิเวศ
และก�รผลิตอ�ห�รทะเลคุณภ�พสำ�หรับมนุษย์ด้วยคว�ม
รบัผดิชอบอย�่งยัง่ยนื โดยมีขอ้ตกลงรว่มกนัทีจ่ะประยกุต์
ใช้กฎระเบียบส�กลตลอดห่วงโซ่อุปท�น ส่งเสริมก�รทำ�ประมง

ก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

ปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ท่ีส�ม�รถชว่ยตรวจ
สอบคว�มสมบรูณข์องฝกัข�้วโพด ไปจนถงึก�รประเมินปรมิ�ณ
ผลผลิต นอกจ�กนี้ยังช่วยบริห�รจัดก�รก�รขนส่งวัตถุดิบ 
สูโ่รงง�นผลติอ�ห�รสตัวห์รอืจุดรบัซือ้ผลผลติ คือ ระบบ CPF 
Logistics ม�อย่�งต่อเนื่อง
ด้วยวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับศักยภ�พเกษตรกร ผ่�นเครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่ช่วยให้เกษตรกรในประเทศไทย
ส�ม�รถเข้�ถึงองค์คว�มรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในก�รเพ�ะปลูก
ข�้วโพดเลีย้งสตัว ์รวมถงึก�รลดคว�มเสีย่งจ�กก�รเปล่ียนแปลง
ของสภ�พภูมิอ�ก�ศและปัญห�จ�กโรคและแมลงศัตรูพืช  
ตลอดจนขอ้มูลด้�นก�รตล�ดเพ่ือก�รซ้ือ-ข�ยผลผลิตอีกด้วย 
โดยตั้งแต่ปี 2558 ก�รดำ�เนินโครงก�รดังกล่�ว ส�ม�รถช่วย
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มร�ยได้ ณ ปี 2564 ก�รดำ�เนิน
โครงก�รฯ ครอบคลมุเกษตรกรร�ยยอ่ยแล้วกว�่ 11,150 ร�ย 
ครอบคลุมเป็นพ้ืนท่ีเพ�ะปลูกกว�่ 250,000 ไร ่(40,000 เฮกต�ร)์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564106 107ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทดำ�เนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ของประเทศไทยอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ระบบนิเวศป่�ช�ยเลนอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบ�ล 
สัตว์น้ำ�วัยอ่อนส่งผลให้ทรัพย�กรสัตว์น้ำ�กลับคืน ชุมชนโดยรอบส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�ก
ทรัพย�กรธรรมช�ติที่ได้รับก�รฟื้นฟู 
จ�กข้อมูลที่นักวิจัยได้เข้�ไปสำ�รวจข้อมูลเพ่ือประเมินคุณค่�ท�งสังคม (Impact Valuation) 
โดยสมัภ�ษณช์�วประมงพ้ืนบ�้นชมุชนบ�งหญ้�แพรก จงัหวดัสมุทรส�คร ถงึคว�มเปล่ียนแปลง
หลังจ�กก�รฟ้ืนฟูป่�ช�ยเลน พบว่�ปริม�ณสัตว์น้ำ�หล�ยชนิดมีจำ�นวนม�กขึ้น เช่น หอยพิม 
หอยแครง ปล�กระบอก ปูแสม ซึ่งสัตว์น้ำ�เหล่�นี้เป็นแหล่งทรัพย�กรที่สร้�งอ�ชีพและร�ยได้
ให้แก่คนในชมุชนและพื้นทีใ่กล้เคียง (ดูร�ยละเอียดเพิ่มเตมิในบท “สังคมพึ่งตน” คว�มมุ่งมั่น
ด้�น “ผลลัพธ์เชิงบวกท�งสังคม”)
โดยพื้นที่ที่บริษัทเข้�ไปดำ�เนินโครงก�รซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่�ช�ยเลน จะให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รศึกษ�วิจัยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของสัตว์น้ำ�อย่�งต่อเนื่อง 
นอกจ�กนี ้ภ�ยใตย้ทุธศ�สตรป่์�ช�ยเลน บรษิทัได้รเิริม่ โครงการกับดกัขยะทะเล โดยนำ�รอ่ง
พ้ืนที่ตำ�บลบ�งหญ้�แพรก จังหวัดสมุทรส�คร เพ่ือสร้�งก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�สังคม
ในก�รจัดก�รขยะทะเล สร้�งรูปแบบก�รจัดก�รขยะทะเลที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ 
สร้�งมูลค่�เพ่ิมขยะทะเลและปกป้องฟ้ืนฟูระบบนิเวศ สร้�งคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ท�งทะเลและช�ยฝั่ง

โครงก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูป่�ในพื้นที่ยุทธศ�สตร์

ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำาป่าสัก เขาพระยาเดินธง 

จังหวัดลพบุรี ในประเทศไทย ส�ม�รถเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ป่�เสื่อมโทรมประม�ณ 7,000 ไร่ 
เป็นป่�ที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์ คืนคว�มชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมช�ติ นอกจ�กนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือ
กับนักวิจัย สำ�รวจคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคล�น และ
นก พบว่�ในปี 2562 มีสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์ป่�คุ้มครองเข้�ม�ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของก�ร
ฟื้นฟูเข�พระย�เดินธง และพบนกจ�บปีกอ่อนป่�สน หรือ Pine Bunting ในพื้นที่โครงก�รเข�
พระย�เดินธงเป็นครั้งแรกทั้งในประเทศไทยและภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2563 
ได้พบคว�มชุกชุมของสัตว์ในกลุ่มผู้ล่�ม�กขึ้น ได้แก่ สุนัขจิ้งจอก อีเห็นธรรมด� พังพอนเล็ก 
และแมวด�ว ซึง่กลุม่ผูล้�่นีช้ว่ยในก�รควบคุมประช�กรสตัวก์ลุม่อ่ืนในพ้ืนทีไ่ม่ใหมี้จำ�นวนม�ก
จนเกินไป เช่น หนูที่เป็นศัตรูของกล้�ไม้ ลูกไม้ หรือเมล็ดไม้ ที่ได้นำ�ไปปลูกไว้เพื่อฟื้นฟูป่� และ
ยังช่วยควบคุมสัตว์ต่�งถิ่นที่พบในพ้ืนที่ ได้แก่ อิกัวน่� ได้เช่นกัน ซ่ึงคว�มหล�กหล�ย 
ของประช�กรสัตว์ป่�ท่ีม�กข้ึนในพ้ืนท่ีมีผลม�จ�กก�รดูแลบำ�รุงรักษ� ทำ�ฝ�ยชะลอน้ำ� ตลอดจน 
ก�รทำ�แนวกันไฟป่� จึงกล�ยเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย เป็นที่อยู่อ�ศัยและแหล่งอ�ห�ร สำ�หรับพืช 
และสัตว์ต่�งๆ ให้ส�ม�รถขย�ยพันธุ์เพิ่มจำ�นวนประช�กรได้

ขอ้มูลจ�กก�รสำ�รวจชนดิพันธุแ์ละจำ�นวนสตัวป่์�ต�มบญัชแีดง
ขององค์ก�รระหว�่งประเทศเพ่ือก�รอนรุกัษธ์รรมช�ต ิ(IUCN 
Red List of Threatened Species) ในพ้ืนที่โครงก�รฯ  
เข�พระย�เดินธงได้ถกูรวบรวมเป็นขอ้มูลพ้ืนฐ�นเพ่ือก�รตดิต�ม
ผลก�รดำ�เนินง�นพัฒน�คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ในโครงก�รยุทธศ�สตร์เพ่ือก�รแก้ปัญห�ด้วยวิถีธรรมช�ติ 

(Nature-Based Solutions) โดยมีแผนท่ีจะต่อยอด 
และติดต�มคว�มหล�กหล�ยต่อไป ซ่ึงจะเน้นก�รศึกษ�วิจัย 
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม สัตว์เล้ือยคล�น และนก ควบคู่กับก�รพัฒน�
แหล่งอ�ห�รและระบบนิเวศที่เหม�ะสมกับก�รอยู่อ�ศัยของ
สัตว์ป่�ในปีต่อไป 

จำ�นวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่�ต�มบัญชีแดงของ IUCN
ที่พบในพื้นที่โครงก�รฯ เข�พระย�เดินธง จ�กฐ�นข้อมูลที่สำ�รวจในปี 2561
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ที่ถูกกฎหม�ย ขจัดแรงง�นที่ผิดกฎหม�ย พัฒน�ระบบ
ทวนสอบย้อนกลับ ไม่ใช้ย�ปฏิชีวนะ ลดก�รปล่อยก๊�ซ 
เรือนกระจก และลดก�รใช้พล�สติก ผ่�นคว�มร่วมมือใน
ก�รวจิยัและพัฒน�เทคโนโลย ีควบคู่ไปกบัก�รนำ�ไปใชแ้ละ
ปฏิบัติจริง ในปี 2564 ได้ร่วมแสดงคว�มมุ่งม่ันที่จะ 
ดำ�เนนิง�นขบัเคล่ือนต�มเป้�หม�ยของ SeaBOS ในก�ร
ขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปท�นอ�ห�รทะเลและก�รประมง 
ทีมี่คว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอย�่งตอ่เนือ่ง 
และแสดงวสิยัทศันใ์นฐ�นะผูส้นบัสนนุของคณะทำ�ง�นด้�น
ก�รใช้ย�ต้�นจุลชีพอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ (Anti-Microbial 

Resistance: AMR) ในก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�แก่ที่ประชุม
ผูบ้รหิ�รสม�ชกิเครอืข�่ย SeaBOS ประจำ�ปี ซึง่สอดคลอ้ง
กับหลักสวัสดิภ�พสัตว์ที่บริษัทยึดถือในก�รดำ�เนินธุรกิจ
อย�่งเขม้ขน้ (ดูร�ยละเอียดเพ่ิมเตมิได้ในบท “อ�ห�รม่ันคง” 
คว�มมุ่งม่ันด้�น “สวัสดิภ�พสัตว์”) ท้ังน้ี คณะทำ�ง�นจะทำ�ง�น
รว่มกนัเพ่ือร�่ง “SeaBOS Antibiotics Code of Conduct”  
ให้แล้วเสร็จในเดือนตุล�คม 2565 และบริษัทสม�ชิก 
SeaBOS จะนำ� Code of Conduct นี้ไปใช้ในกิจก�รของ
ตนเอง รวมถึงขย�ยผลสู่คู่ค้�ในห่วงโซ่อุปท�นของตน 
ทั้งส่วนก�รผลิตอ�ห�รสัตว์และฟ�ร์มสัตว์น้ำ�

ก�รประชุม CEO
เครือข่�ย 
SeaBOS 

ประจำ�ปี 2564

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564108 109ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://seabos.org/worlds-largest-seafood-companies-ramp-up-efforts-to-transform-the-sector/
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การสร้างคุณค่า ปราศจากขยะ
เป้าหมายปี 2573

ลดปริมาณขยะอาหาร 
ในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ให้เป็น ศูนย์ ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำาหรับบรรจุอาหารที่นำามาใช้ 

จะต้องสามารถนำากลับมาใช้ซ้ำา หรือนำามาใช้ใหม ่
หรือสามารถย่อยสลายได้

ร้อยละ

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำาคัญในการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค 
ทั้งนี้หากไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี บรรจุภัณฑ์จะกลายเป็นปัญหาและ 
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซีพีเอฟจึงมุ่งม่ันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบรรจุภัณฑ ์
ที่เป็นทางเลือกใหม่ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำาเป็น รวมถึงร่วมมือกับเครือข่าย 
ในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วรับคืนกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
สร้างคุณค่าให้กับบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน

คุณณฤกษ์ มางเขียว 
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจไส้กรอกและอาหารสำาเร็จรูป 
Sponsor คณะทำางานกลุ่มย่อยด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation)  
การใช้หุ่นยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยลดอาหารสูญเสีย 
ตลอดกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุดและนำากลับมาใช้ประโยชน์ ให้ ได้มากที่สุด 
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อโลกที่น่าอยู่ต่อไป

คุณไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ ์
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำาครบวงจร เขตประเทศไทย 
Sponsor คณะทำางานกลุ่มย่อยด้านการสูญเสียอาหาร (Food Loss)

1 ใน 3 ของอาหารท่ีผลิตข้ึนมาถูกท้ิงกลายเป็นขยะอาหาร ในขณะท่ีประชากรโลก 
กว่า 690 ล้านคนหรือประมาณ 10% อยู่ในภาวะหิวโหยและขาดสารอาหาร 
ดังนั้นความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการลดขยะอาหารจึงเป็นการลดการสูญเสีย 
ทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและทรัพยากร ร่วมขจัดความหิวโหย 
ซึ่งเป็นการร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโลกของเรา

คุณสถิต สังขนฤบด ี
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร 
Sponsor คณะทำางานกลุ่มย่อยด้านการจัดการขยะอาหาร (Food Waste)

แนวทางการบริหารจัดการ
• การกำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ กำ�หนดและ 

ขับเคล่ือนนโยบ�ยด้�นก�รสูญเสียอ�ห�รและขยะอ�ห�ร 
และนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติด้�นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน  
เพ่ือให้บรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งติดต�ม 
ทบทวนผลก�รดำ�เนินง�น และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น
อย่�งต่อเนื่อง

• การใชห้ลกัการเศรษฐกจิหมนุเวียนตลอดหว่งโซค่ณุคา่  
มุ่งม่ันพัฒน�จัดก�รก�รสูญเสียอ�ห�ร ขยะอ�ห�ร และ
บรรจุภัณฑ์ ให้ส�ม�รถกลับม�สร้�งคุณค่�ใหม่ หมุนเวียน
เป็นวงจร เพื่อใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พและคุ้มค่�
ม�กที่สุด 

• การสร้างความตระหนักรู้ สื่อส�รและเสริมสร้�งคว�ม
ตระหนักรู้ในเรื่องก�รจัดก�รขยะอ�ห�รและบรรจุภัณฑ์ 
หลังก�รบริโภคอันนำ�ไปสู่ก�รเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ท้ังต่อบุคล�กรภ�ยในองค์กรและผู้บริโภค

• การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอื ทำ�ง�นรว่มกบัหนว่ยง�น
ภ�ครัฐ ภ�คธุรกิจ องค์กรอิสระ และผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ 
เพ่ือยกระดับก�รจดัก�รขยะอ�ห�รและบรรจุภัณฑห์ลังก�ร
บริโภค

1 United Nation, World Population Prospect 2019: June 2019. 
2 Food and Agriculture Organization of the United Nation, Global Food Losses and Food Waste – Extent, causes and prevention: 2011. 
3 Morales-Caselles et al, An inshore–offshore sorting system revealed from global classification of ocean litter, Nature Sustainability, 2021.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในปี พ.ศ.2593 (ค.ศ. 2050) ประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนมากกว่า 9 พันล้านคน1 ทำาให้โลกอาจต้องเผชิญกับปัญหา 

การขาดแคลนทรัพยากรที่นำามาผลิตอาหาร ในขณะที่ปัจจุบันทั่วโลกมีอาหารถูกทิ้งราวร้อยละ 30 

จากจำานวนที่ผลิตมาเพ่ือการบริโภค คิดเป็นปริมาณ 1,300 ล้านตันต่อปี2 และขยะอาหารเหล่าน้ีทำาให้เกิดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกราวร้อยละ 8 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ไม่เพียงขยะอาหารเอง 

ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์อาหารก็เป็นปัญหามลพิษที่สำาคัญในทะเล ประมาณร้อยละ 10 

ของขยะพลาสติกที่พบในทะเลมาจากบรรจภัุณฑ์อาหาร3 ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร

ของมนุษย์ และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำาให้ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มสูงขึ้น 

จากการสั่งอาหารกลับบ้านและการจัดส่งสินค้า/บริการถึงที่ (Delivery) เพื่อร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว 

รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสมดุลสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟจึงนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) มาบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท 

ด้านการสูญเสีย 
อาหาร

ด้านการจัดการ
ขยะอาหาร

ด้านบรรจุภัณฑ ์
ที่ยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564110 111ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.youtube.com/watch?v=z66ihhXGwKM
https://www.youtube.com/watch?v=gNnImocPFLQ
https://www.youtube.com/watch?v=8SE4oZTGwd0


ก�รดำ�เนินง�น

ศูนย์กระจายสินค้า ช่องทาง

จำาหน่ายอาหารและร้านอาหาร

*
 ข้อมูลของกิจการประเทศไทย

ปัจจัยข�เข้�*

กระสอบบรรจุอาหารสัตว์
5,797 ตัน

กระสอบบรรจุอาหารสัตว์
5,797 ตัน

บรรจุภัณฑ์อาหาร
โลหะ 71 ตัน

แก้ว 860 ตัน

กระดาษ 25,261 ตัน

พลาสติก 18,687 ตัน

ปัจจัยข�ออก*

ปริมาณอาหารสูญเสีย
นำาไปใช้ประโยชน์ได้

124,114 ตัน

ไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้

1,955 ตัน

บรรจุภัณฑ์อาหาร
โลหะ 71 ตัน

แก้ว 860 ตัน

กระดาษ 25,261 ตัน

พลาสติก 18,687 ตัน

โครงการ "Circular Meal
มื้อนี้เปลี่ยนโลก"
หน้า 114
โครงการ
ส่งพลาสติกกลับบ้าน
หน้า 118

ม�ตรก�ร

Bulk Feed Tank
หน้า 116

โครงการระบบลำาเลียงไขอ่จัฉริยะ
หน้า 113
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
หน้า 113
การลดการสูญเสียอาหาร
สู่การสร้างคุณค่า
หน้า 113
การลดการใช้กระดาษและ
พลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหาร
หน้า 117, 119 

ส่งเสริมการหมนุเวียนบรรจภุณัฑ์
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ให้ ได้มากที่สุด
หน้า 118

การผลิตอาหารสัตว์

การเลี้ยงสัตว์

การผลิตอาหาร

ก�รสูญเสียอ�ห�รและขยะอ�ห�ร
ซีพีเอฟตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและมุ่งม่ันพัฒน�กระบวนก�รผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่�เพ่ือลดปริม�ณก�รสูญเสียอ�ห�รและ 
ขยะอ�ห�ร และส่งเสริมก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ ต�มหลักก�รเศรษฐกิจหมุนเวียน ครอบคลุมต้ังแต่ก�รเล้ียงสัตว์ ก�รแปรรูปอ�ห�ร 
ศูนย์กระจ�ยสินค้� และช่องท�งจำ�หน่�ยอ�ห�รและร้�นอ�ห�ร สนับสนุนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของสหประช�ช�ติ  
(UN SDGs) เรือ่งก�รผลิตและก�รบรโิภคอย�่งยัง่ยนื จึงกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รสญูเสยีอ�ห�รและขยะอ�ห�ร โดยมีแนวท�ง
ปฏิบัติดังนี้

โครงการลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิต 

บริษัทดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ เพ่ือลดก�รสูญเสียอ�ห�รในกระบวนก�รผลิต 
ได้แก่
• โครงการระบบลำาเลียงไขอั่จฉรยิะ นำ�ระบบอัตโนมัตเิข�้ม�ควบคุม

ก�รลำ�เลียงไข ่เพ่ือลดคว�มเสยีห�ยจ�กก�รลำ�เลียงไขจ่�กฟ�รม์ไป
สู่โรงคัดไข่และจ�กกระบวนก�รคัดไข่เอง ซึ่งส�ม�รถลดไข่บุบร้�ว
ได้ประม�ณร้อยละ 1 และเพิ่มร�ยได้จ�กไข่ไก่คุณภ�พดีได้ม�กกว่� 
14 ล้�นบ�ทต่อปี

ก�รว�งแผนก�รผลิต
วางแผนการผลิต ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง และการจำาหน่ายสินค้าเพื่อทราบปริมาณ

วัตถุดิบ ปริมาณการผลิต และปริมาณสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ก�รควบคุมคุณภ�พ
ควบคุมคุณภาพวัตถดุบิและสนิค้าให้ไดต้ามมาตรฐานหรือเกณฑท์ีก่ำาหนดไว้ เพือ่ลดการคัดท้ิงของวัตถดุบิ

และสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ

ก�รเก็บรักษ�และก�รตรวจสอบ
เก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อลดความเสียหาย 

ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ก�รจัดก�รก�รสูญเสียอ�ห�รและขยะอ�ห�ร
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารให้น้อยที่สุด

ลดก�รสูญเสียอ�ห�ร อ�ห�รส่วนเกิน และขยะอ�ห�รตั้งแต่ต้นท�งก�รผลิต 

มีกรอบก�รบริห�รจัดก�รดังนี้

สนับสนุนก�รนำ�อ�ห�รสูญเสีย อ�ห�รส่วนเกิน และขยะอ�ห�รม�หมุนเวียนใช้ประโยชน์ 

โดยยดึม่ันบนม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยอ�ห�ร กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่สงัคม ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและบรรเท�ปัญห�ก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้

• นำ�ช้ินส่วนและส่วนประกอบต่�งๆ ของสัตว์ เช่น เคร่ืองในสัตว์ 
หน�้ก�กหมู เศษตดัแตง่ เป็นตน้ ไปจำ�หน�่ยสดหรอืแปรรปู 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่�ผลิตภัณฑ์สู่ก�รบริโภคที่ปลอดภัย ได้แก่ 
เลือดหมูก้อนพล�สเจอร์ไรส์และน้ำ�มันหมู ตร� CP  
หนังปล�ทอดกรอบ ตร� Chip Chip

การลดการสูญเสียอาหารสู่การสร้างคุณค่า

• นำ�เคร่ืองใน ขนสัตว์ปีก และไข่ไก่ท่ีเสียห�ยในระหว่�งก�รผลิต 
แปรรปูเป็นวตัถดิุบอ�ห�รสตัวซ์ึง่ทำ�ใหส้�ม�รถลดปรมิ�ณ
ของเสียจ�กกระบวนก�รผลิตได้เฉลี่ย 121,000 ตันต่อปี 
ซ่ึงช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดจ�กก�รกำ�จัด
ของเสียได้ 306,000 ตัน CO2 เทียบเท่�ต่อปี

• นำ�เปลือกไข่ไก่บดจ�กโรงง�นแปรรูปไข่ไก่ ไปเป็นปุ๋ยหรือ
วสัดุปรบัปรงุดินใหก้บัเกษตรกรรอบพ้ืนทีจั่งหวดันครน�ยก 
ซ่ึงลดปรมิ�ณขยะทีน่ำ�ไปกำ�จัดในบอ่ฝงักลบได้กว�่ 1,000 
ตนัตอ่ปี ส�ม�รถลดก�รปล่อยก�๊ซเรอืนกระจกกว�่ 2,500 
ตัน CO2 เทียบเท่�ต่อปี นอกจ�กนี้ยังช่วยลดต้นทุน 
ก�รผลิต ลดก�รใช้ปุ๋ยเคมี ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

• บำ�บดันำ�้ทิง้ทีมี่อินทรยีว์ตัถุจ�กโรงง�นแปรรปูเนือ้ไก ่ฟ�รม์
และโรงคัดไข่ไก่ เช่น เลือดไก่ ไขมันไก่ และไข่ไก่เสียห�ย 
ด้วยระบบก๊�ซชีวภ�พเพ่ือผลิตพลังง�นจ�กก๊�ซชีวภ�พ 
ใช้ในกระบวนก�รผลิต ช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ได้รวม 14,000 ตัน CO2 เทียบเท่�ต่อปี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564112 113ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

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


โครงการเครือข่ายความร่วมมือ

 โครงการ “Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก” 
ซีพีเอฟร่วมกับมูลนิธิสโกล�ร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) และ
บริษัท เก็บสะอ�ด จำ�กัด (GEPP) เปลี่ยนอ�ห�รส่วนเกิน 
(Surplus Food) เป็นเมนูพร้อมรับประท�น อร่อย สะอ�ด 
ปลอดภัยกว�่ 15,000 ม้ือ สร�้งก�รเข�้ถงึอ�ห�รใหแ้กผู่ไ้ด้รบั
ผลกระทบจ�กวิกฤตโควิด-19 เด็ก ผู้ย�กไร้ และกลุ่มเปร�ะบ�ง 
พร้อมท้ังเก็บบรรจุภัณฑ์พล�สติกหลังก�รบริโภคกว่� 5,000 ช้ิน 
กลับเข้�สู่กระบวนก�รรีไซเคิล ช่วยลดขยะอ�ห�รได้ม�กกว่� 
3 ตนั และลดก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกได้ม�กกว�่ 8 ตนั CO2 
เทียบเท่�

 โครงการกินเกลี้ยงเลี้ยงโลก

ซีพีเอฟจัดกิจกรรมก�รสร้�งพฤติกรรมก�รบริโภคอย่�งรู้คุณค่� 
ไม่เหลือท้ิงเป็นขยะอ�ห�ร เป็นก�รสนับสนุน UN SDG ข้อ 12.3 
ในระดับบคุคล โดยรเิริม่ในกลุม่พนกัง�น เริม่ตน้ทีต่วัเอง และ
ชกัชวนบอกตอ่สูเ่พ่ือน ขย�ยผลสูค่รอบครวัสงัคม และประเทศ 
มีพนักง�นที่เข้�ร่วมกิจกรรมด้วยก�รโพสต์ภ�พอ�ห�ร 
ทีร่บัประท�นหมดจ�นรวม 17,312 จ�น ลดขยะอ�ห�รได้รวม
กว�่ 1 ตัน และลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกกว่� 3 ตัน CO2 
เทียบเท่�

ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564 (กิจก�รประเทศไทย)
ปริม�ณก�รสูญเสียอ�ห�ร*

*
 ข้อมูลปริมาณการสูญเสียอาหาร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดและไข่ไก่ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบซอฟต์แวร์การผลิต (Enterprise Resource Planning: ERP)

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ซีพีเอฟตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องและรักษ�คุณภ�พและคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกัน 
ยังคำ�นึงถึงผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมอันเกิดจ�กทรัพย�กรที่นำ�ม�ใช้ในก�รผลิตบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงก�รแปรเปล่ียนเป็นขยะ 
ในทีส่ดุ บรษิทัจึงมุ่งม่ันวจัิยและพัฒน�ก�รออกแบบและก�รจัดก�รบรรจุภัณฑอ์ย�่งยัง่ยนืบนพ้ืนฐ�นแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวยีน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่� เพื่อใช้ทรัพย�กรในก�รผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญห�ขยะจ�กบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับ
ก�รส่งเสริมก�รใช้วัสดุที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภ�ยใต้นโยบ�ยและแนวปฏิบัติด้�นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ก�รผลิต ก�รบริโภค ก�รจัดก�รหลังก�รบริโภค
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

บรรจุภัณฑ์ที่ย่ังยืนและเป็นทางเลือกใหม่ 

ตั้งแต่ต้นทางการผลิต 

สนับสนุนการนำาบรรจุภัณฑ์ ท่ีใช้แล้ว 

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

กรอบก�รบริห�รจัดก�รบรรจุภัณฑ์

ปริม�ณอ�ห�รสูญเสียที่ไม่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้ จำ�แนกต�มกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดและไข่ไก่

ผลิตภัณฑ์

เนื้อไก่สด

หน่วย: ตัน

ก�รขนส่ง

0

12

ก�รเก็บเกี่ยว

165

24

ทั้งหมด

1,484

471

ก�รผลิต

1,319

256

ก�รจัดเก็บ

0

179ไข่ไก่

ปริมาณทั้งหมด 126,069

ปริมาณที่นำาไปใช้ประโยชน์ 124,114

ปริมาณที่ไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ 1,955

ตัน

ตัน

ตัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564114 115ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

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


พัฒน�นวัตกรรมในก�รลดก�รใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุด

 ธุรกิจอาหารสัตว์

ธุรกิจอ�ห�รสัตว์บกพัฒน� Bulk Feed Tank เพ่ือใช้บรรจุ
อ�ห�รสตัวแ์ทนกระสอบพล�สตกิในก�รขนสง่ ลดก�รใชก้ระสอบ
พล�สติกได้ร้อยละ 50 ในกิจก�รประเทศไทย ล�ว กัมพูช� 
เวียดน�ม ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ตุรกี รัสเซีย และ
ส�ธ�รณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ลดการใช้พลาสติกรวม

ได้กว่า

ตัน

16,000 51,000
ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ได้กว่า

ตัน CO
2
 เทียบเท่า

 ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ 

ตั้งแต่ปี 2549 ธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้ำ�พัฒน� Q-Pass Tank เพื่อ
นำ�ม�ใชบ้รรจุลูกพันธุก์ุง้เพ่ือขนสง่ไปยงัลกูค้� และส�ม�รถนำ�
ม�ล้�งฆ่�เช้ือและใช้ซ้ำ�ได้ ต่อม� Q-Pass Tank ถูกนำ�ม�ต่อยอด
และพัฒน�ขึ้นเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� และ
ส�ม�รถขนส่งได้ต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละพื้นที่

ลดการใช้พลาสติกรวม

ได้กว่า 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ได้กว่า 

ตัน ตัน CO
2
 เทียบเท่า

540 2,100

Q-pass Tank Q-pass Tank

สำาหรับขนส่ง

ลูกกุ้งขนาดใหญ่

V-plus Tank Mini Q-Tank

 ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตอาหาร

หนว่ยง�นวจัิยและพัฒน�บรรจุภัณฑข์องซีพีเอฟรว่มกบัคู่ค้�ผูผ้ลติบรรจภัุณฑพั์ฒน�ออกแบบบรรจภัุณฑ์ท�งเลือกใหม่ทีใ่ชว้สัดุ
ชนิดใหม่ ลดคว�มหน� ปรับขน�ด หรือ เปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำ�หรับอ�ห�ร ในขณะที่ยังคงรักษ�คุณสมบัติและ
ประสทิธภิ�พในก�รปกป้องผลิตภัณฑใ์หป้ลอดภัยและคงคุณค่�อ�ห�รต�มหลกัโภชน�ก�รไวอ้ย�่งสมบรูณด้์วย โดยตัง้เป้�หม�ย
ในก�รลดก�รใช้กระด�ษและพล�สติกในบรรจุภัณฑ์อ�ห�รรวม 1,000 ตัน ภ�ยในปี 2568 โดยในปี 2564 โครงก�รพัฒน� 
บรรจุภัณฑ์อ�ห�รต่�งๆ ส�ม�รถลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกได้กว่� 3,300 ตัน CO2 เทียบเท่�

Re-Design

Re-Design

ยกเลิกการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด “เชสเตอร์” ใช้จานเมลามีน 

ช้อน-ส้อม-มีดสเตนเลส ตลอดจนแก้วน้ำา โดยไม่ใช้

พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียวท้ิง (Single–Use 

Plastic) ภายในร้านกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ

ร้านหา้ดาวในกจิการประเทศไทย กมัพชูา เวียดนาม 

และลาว ใชถ้งุกระดาษบรรจไุกท่อดแทนถงุพลาสติก

31
ลดการใช้กระดาษลงถึง

ตันต่อปี

25
ลดการใช้พลาสติกลง

ตันต่อปี

ก่อน 

กล่องกระดาษ 2 ชิ้น

หลัง 

กล่องกระดาษ 1 ชิ้น

ลดปริมาณการใช้กระดาษในกล่องกระดาษบรรจุผลิตภัณฑ์ CP Flamin’ Chicken Tenders จากกล่อง

กระดาษ 2 ชิ้นเป็นใช้เพียงกระดาษชิ้นเดียว และยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงในการป้องกันความเสียหายของ

ผลิตภัณฑ์จากการขนส่ง ซ่ึงได้รับรางวัล the 4th Asian Export Awards และอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร

เปลี่ยนวิธีการพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น Ezy Choice จากเดิมพิมพ์บนสติกเกอร์เป็นพิมพ์ลง

บนฟิล์มปิดกล่อง

ก่อน

ฉลากผลิตภัณฑ์พิมพ์บนสติกเกอร์

หลัง

ฉลากผลิตภัณฑ์พิมพ์บนฟิล์มปิดกล่อง

 ช่องทางจำาหน่ายอาหารและร้านอาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564116 117ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



ส่งเสริมก�รหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์กลับม�ใช้ประโยชน์ ใหม่ให้ ได้ม�กที่สุด

เพิ่มก�รใช้บรรจุภัณฑ์
ท่ีส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ซ้ำ�ได้ 

เพิ่มก�รใช้บรรจุภัณฑ์
ที่ส�ม�รถนำ�กลับม�ใช้ใหม่ 

ซีพีเอฟส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำาได้ภายในกระบวนการผลิต ได้แก่

• กระบะสเตนเลสถกูนำามาใช้ขนย้ายชิน้สว่นไกใ่นกระบวนการผลิต ซ่ึงสามารถนำามาล้างทำาความสะอาด

และใช้ซ้ำาได้ในโรงงานแปรรูปไก่เนื้อ

• ตะกร้าพลาสติกที่ใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างโรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และนำาส่งลูกค้า

• ถาดไข่ไก่ที่ใช้ขนส่งระหว่างฟาร์มและโรงงานแปรรูปไข่

ซีพีเอฟร่วมกับคู่ค้าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

พฒันานวัตกรรมบรรจภุณัฑ์ใหม่ ซ่ึงเปน็

เทคโนโลยีพลาสติกฟิล์ม 2 ชั้นท่ีเป็น 

ชนิดเดียวกัน (Mono Material) ทำาให้

บรรจุภัณฑ์น้ีสามารถรีไซเคิลได้ 100% 

(100% Recyclable) ในผลิตภณัฑ ์Meat 

Zero แช่แข็งทุกรายการ

บรรจุภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป เชฟแคร์ ออกแบบให้สามารถ

แยกกลอ่ง ฝากล่อง พลาสตกิหุม้กล่อง และฉลากผลิตภัณฑ ์

ออกจากกนัอย่างอสิระ งา่ยตอ่การแยกประเภทขยะและการนำา

มาใช้ใหม่หลังจากการบริโภค 

ส่งเสริมก�รหมุนเวียน
วัสดุกลับม�ใช้ใหม่ 

สร้�งคว�มตระหนักรู้
และก�รมีส่วนร่วม
ในก�รจัดก�รขยะพล�สติก

ซพีเีอฟสง่เสริมการใชวั้สดรีุไซเคิลในบรรจภุณัฑต์า่ง ๆ  โดยตอ้งไมก่ระทบต่อคุณภาพของผลติภัณฑอ์าหาร 

ได้แก่

• กล่องกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อการขนส่ง ทำาจากกระดาษรีไซเคิล

• ขวดแก้วและฝาโลหะ

• ถาดไข่ไก่สดจากกระดาษรีไซเคิล 100% และจากพลาสติก PET มีสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 80%  

ในชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับไข่ไก่ ลดการใช้พลาสติกใหม่ถึง 700 ตันต่อปี

โครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน
ซีพีเอฟร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนดำาเนินโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพื่อร่วม

รณรงค์ให้ผู้บริโภคแยกขยะพลาสติกท่ีใช้แล้วนำาไปรีไซเคิลหรือนำาไปเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยซีพีเอฟ

มีจุดรับพลาสติกท่ีหน้าร้านซีพี เฟรชมาร์ท สาขาเพชรบุรี 38/1 (ซอยสุขุมวิท 39) ซ่ึงสามารถรับบรรจุภัณฑ์

พลาสติกกลับบ้านได้ทั้งหมด 700 กิโลกรัม

โครงการ Catch the Trash
ซีพีเอฟร่วมกับ กรมประมง ภาคเอกชน และเรือประมง เพื่อรณรงค์ให้ชาวประมงลดการทิ้งขยะ 

ลงสูท่ะเล รว่มเกบ็ขยะ ท้ังขยะจากบนเรือและขยะท่ีติดมากบัเครือ่งมือประมงกลับขึน้ฝ่ัง และตอ่ยอดโครงการ

นำาร่องร่วมมือกับโรงงานปลาป่นเจดีพี ในจังหวัดตรัง และชาวประมง นำาขวดพลาสติกท่ีเก็บรวบรวม 

มาจากทะเล มาผลิตเป็นเสื้อยูนิฟอร์มอัพไซคลิง (Upcycling) 500 ตัวแจกให้พนักงาน

ปริม�ณก�รใช้บรรจุภัณฑ์สำ�หรับอ�ห�ร 

21,913
20,560

*
18,687

26,088
25,261

32,566

485 988 860 57 101 71

พลาสติก กระดาษและไม� แก�ว โลหะ

2562

2563

2564

ผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564 (กิจก�รประเทศไทย) 

ก�รลดปริม�ณพล�สติกและกระด�ษในบรรจุภัณฑ์อ�ห�ร หน่วย: ตัน

หน่วย: ตัน

สัดส่วนวัสดุที่นำ�ม�ใช้ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่�งๆ 

*
 ข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในปี 2563 ปรับจากข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563 เนื่องจากมีการคำานวนใหม่

2562 2563

เป�าหมายป� 2568
ลดลง 1,000 ตัน

2564

205

519
682 889

407 672

กระดาษ

พลาสติก

85% 60% 100%

กระดาษ แก�ว โลหะ

กล่องและฝากล่อง

ฉลากพลาสติก

พลาสติกหุ้มกล่อง

PP

Recycle
Packaging

100%

LOPE

Recycle
Packaging

100%

PAPER

Recycle
Packaging

100%

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564118 119ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน



สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำาหรับอาหารจำาแนกตามประเภทของพลาสติก

PET HDPE

PVC LDPE

PP PS

พลาสติกผสม

(Multi-materials)

PLA

Alufoil

ถาดไข่และถาดใส ขวดและฝา

ถุง

ถาดโฟม

ถาดใส

ซองพลาสติกผสมอลูฟอยล์

ฟิล์ม

ถาด ถ้วย ฝาปิด

ฟิล์ม ซอง ถุง

99.43% 0.21%

0.14%0.22%

นำากลับมาใช้ใหม่ได้ ย่อยสลายได้

นำากลับมาใช้ซ้ำาได้
ยากต่อการ

นำากลับมาใช้ใหม่

5.74% 22.49%

22.56%

2.16%

0.21%

0.14%

0%

26.87%

19.83%

UNGC

SDGs

TCFD

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน ปี 2564120 121ภาพรวม กลยุทธ์ความยั่งยืน ดินน้ำาป่าคงอยู่อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/report
https://www.cpfworldwide.com/th/home


บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พ�. ทาวเวอร� ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท� : 02 766 8000   โทรสาร : 02 638 2139
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