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ด�วยวิสัยทัศน� “ครัวของโลก”
ซีพีเอฟส�งมอบอาหารปลอดภัย สามารถตรวจสอบย�อนกลับได�

พร�อมดูแลสิ�งแวดล�อมด�วยความใส�ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน
ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู�บริโภค

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ "ซีพีเอฟ" ไดพัฒนาธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ครอบคลุมประเภทสัตวหลัก 
ไดแก สุกร ไกเนื้อ ไกไข เปด กุง และปลา ซึ่งสามารถจำแนกประเภทธุรกิจเปน 
3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป และธุรกิจอาหาร 
รวมทั้งประกอบกิจการชองทางจำหนายอาหาร ซีพีเอฟใหความสำคัญกับ
การบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยไดมาตรฐานสากล ปลอดภัย
ถูกหลักโภชนาการ สามารถตรวจสอบยอนกลับไดตลอดหวงโซอาหารอยาง
เปนระบบ ใสใจสิ่งแวดลอม และเปนมิตรกับชุมชน อีกทั้งรวมพัฒนาคูคาธุรกิจ
ใหเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน

รู�จักซีพีเอฟ

ชองทางจำหนายอาหาร
เชน รานคาสง รานคาปลีก รานอาหาร

และศูนยอาหาร

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป
การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา

และการแปรรูปเนื้อสัตวขั้นพื้นฐาน

21
ธุรกิจอาหารสัตว

การผลิตและจำหนาย
อาหารสัตว

3
ธุรกิจอาหาร

การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป
กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก
และอาหารสำเร็จรูป

หรืออาหารพรอมรับประทาน

4

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

0302 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ธุรกิจของบริษัท

กิจการประเทศไทย (Thailand Operations)
ประกอบด�วย ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบ
ครบวงจรเพ่ือจำหน�ายในประเทศ และเพ่ือส�งออกผลิตภัณฑ�
เน้ือสัตว� เน้ือสัตว�แปรรูป และอาหารพร�อมรับประทาน ไปยัง
ต�างประเทศมากกว�า 40 ประเทศใน 5 ทว�ปท่ัวโลก ครอบคลุม
ทั�งสัตว�บกและสัตว�น�ำ ได�แก� สุกร ไก�เนื้อ ไก�ไข� เป�ด กุ�ง 
และปลา

กิจการตางประเทศ (Overseas Operations)
เป�นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ในต�างประเทศ ได�แก� จ�น (รวมถึงไต�หวัน) เว�ยดนาม อังกฤษ 
อินเดีย สหรัฐอเมร�กา กัมพูชา รัสเซ�ย ตุรกี ฟ�ลิปป�นส� 
มาเลเซ�ย ลาว เบลเยียม ศร�ลังกา โปแลนด� บราซ�ล และ
แคนาดา

ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจ
จำแนกออกเปน 2 สวนหลัก

ทวีปเอเชีย

9 ประเทศ

ไทย
จีน
ไตหวัน
เวียดนาม
อินเดีย
กัมพูชา
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
ลาว
ศรีลังกา

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

ทวีปอเมริกาเหนือ

2 ประเทศ

อังกฤษ
รัสเซีย
ตุรกี
เบลเยียม
โปแลนด

ทวีปยุโรป

5 ประเทศ

บราซิล

ทวีปอเมริกาใต

1 ประเทศ

ยุโรปยุโรป
เอเชียเอเชีย

อเมริกาเหนืออเมริกาเหนือ

อเมริกาใตอเมริกาใต

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจครอบคลุม

17 ประเทศ (รวมถึงบริษัทร�วมและร�วมค�า)

และส�งออกไปกว�า 40 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
โดยจำแนกประเภทธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑ�เป�น 3 ประเภทคือ

ธุรกิจอาหารสัตว
(Feed Business)1

ไดแก การผลิตและจำหนายอาหารสัตว

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป
(Farm and Processing Business)2

ไดแก การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา
และการแปรรูปเนื้อสัตวขั้นพื้นฐาน

ธุรกิจอาหาร
(Food Business)3

ไดแก การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก
และอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพรอมรับประทาน รวมถึง
กิจการชองทางจำหนายอาหารและรานอาหาร โดยคำนึงถึง
สมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกภาคสวน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

0504 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



จุดเด�นในรอบป� 2563 รางวัลแห�งความสำเร็จ

ไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนสในกลุมผลิตภัณฑอาหาร
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน และไดรับรางวัลความยั่งยืน

ระดับ Silver Class ซึ่งแสดงไวใน the Sustainability Yearbook 2021
จาก S&P Global

ได รับรางวัล SET Awards 2020 ในกลุมรางวัล 
Sustainability Excellence ใหอยูในรายช่ือหุนย่ังยืน 
(Thailand Sustainability Investment: THSI) อยาง
ตอเน่ือง ต้ังแตป 2558 จนถึงปจจุบัน
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ซีพีเอฟรวมสรางคุณคาที่ยั่งยืนใหกับผูมีสวนไดเสีย

1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 มีมติใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
  จากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ใหแกผูถือหุนรวมท้ังส้ินในอัตราหุนละ 1.00 บาท หรือคิดเปนมูลคารวม 8,461 ลานบาท
2 ภาษีเงินไดจายตามงบกระแสเงินสดในงบการเงินรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ไดรับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ประจําป 2562 
จากการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
จากโครงการ ASEAN CG Scorecard
สนับสนุนโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 
และธนาคารพัฒนาเอเซีย (The Asian Development Bank: 
ADB)

ไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทใหอยูใน
ระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) อยางตอเน่ือง 
ต้ังแตป 2559 จนถึงปจจุบัน
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD)
ภายใตการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ไดรับรางวัล The Asian Excellence Award 2020 
คร้ังท่ี 10 จํานวน 5 รางวัล ไดแก
รางวัล “ซีอีโอยอดเย่ียมแหงเอเชีย” 
รางวัล “ซีเอฟโอยอดเย่ียมแหงเอเชีย” 
รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธยอดเย่ียมแหงเอเชีย” 
รางวัล “นักลงทุนสัมพันธยอดเย่ียมแหงเอเชีย”
และรางวัล “ซีเอสอารยอดเย่ียมแหงเอเชีย” 
จากนิตยสาร Corporate Governance Asia 

ซี.พี. เวียดนาม ไดรับมอบประกาศนียบัตร 100 บริษัทย่ังยืน 
ตอเน่ืองเปนปท่ี 3 และในป 2563 มีผลการดําเนินงาน
ดานความย่ังยืนโดดเดนอยูในกลุมบริษัท TOP 10 (Top 10 
Sustainable  Companies in The Manufacturing 
Sector)
จากสถาบันพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืนแหงชาติเวียดนาม
(Vietnam Business Council for Sustainable Development: 
VBCSD)

ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิก FTSE4Good Emerging 
Indices อยางตอเน่ืองต้ังแตป 2560 จนถึงปจจุบัน
จาก FTSE Russell

ยอดขายสุทธิ

589,713
ลานบาท

เงินปนผลแกผูถือหุน1

8,461
ลานบาท

ภาษีเงินไดจาย2

9,038
ลานบาท

คาใชจายดานการวิจัย
และพัฒนา

2,243
ลานบาท

ผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขโภชนาการ
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี 

รอยละ 35

ดานเศรษฐกิจ

การฝกอบรมและพัฒนา
พนักงานโดยเฉลี่ย
(ประเทศไทย) 

39
ชั่วโมงตอคนตอป

คาตอบแทนและ
สวัสดิการพนักงาน 

61,654
ลานบาท

อัตราการบาดเจ็บถึงข้ัน
หยุดงานของพนักงาน

0.39
รายตอ 200,000
ชั่วโมงทำงาน

ความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน
(ประเทศไทย)

รอยละ 71

การสนับสนุน
กิจกรรมดานสังคม

602.3
ลานบาท

งบประมาณในการ
จัดซื้อสินคาและบริการ
ของกิจการประเทศไทย
เปนการจัดซื้อกับคูคา
ภายในประเทศ
รอยละ 92

ดานสังคม

การปลอยกาซ
เรือนกระจกทางตรง
และทางออมตอหนวย
การผลิต
ลดลงรอยละ 9 
เมื่อเทียบกับปฐาน
2558

การใชพลังงาน
หมุนเวียน รอยละ 

26

การปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลง
จากผลิตภัณฑ
คารบอนต่ำ

1,418,000
ตัน CO2 เทียบเทา

การดึงน้ำมาใชใน
กระบวนการผลิตลดลง
จากการหมุนเวียนน้ำ
กลับมาใชใหมกวา

60
ลานลูกบาศกเมตร

ผลกระทบดานสังคมและ
ส่ิงแวดลอม จากโครงการ
ซีพีเอฟ ปลูก ปน ปอง
คิดเปนมูลคาที่แทจริง
เทากับ

7.4 ลานบาท

การปลูกตนไมใน
สถานประกอบการ
ชวยดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด
ไดกวา

5,960 ตัน

ดานสิ่งแวดลอม

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

0706 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



สารจากผู�บริหาร ป� 2563 เป�นป�ท่ีโลกต�องเผช�ญกับความท�าทายหลายด�าน ทั�งปรากฏการณ�ไฟป�าท่ีเกิดข�น้ท่ัวโลก ไม�ว�าจะเป�นท่ีป�าอเมซอน 
(Amazon) ทว�ปอเมร�กาเหนือ รวมถึงไฟป�าครั�งใหญ�ในประเทศออสเตรเลีย การเผช�ญพายุหมุนที่มีจำนวนมากที่สุดเท�า
ท่ีเคยรายงานไว�ตั�งแต�ป� พ.ศ. 2548 และว�กฤตการแพร�ระบาดของโรคติดเช�อ้ไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19) 
ซ�่งส�งผลกระทบอย�างมากต�อประชากรโลก สังคม และสิ่งแวดล�อม กระทั่งนำไปสู�สังคมว�ถีปกติใหม� (New Normal) 
การว�างงานและเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก ว�กฤตการณ�เหล�านี้เป�นบททดสอบ กลยุทธ�ความยั่งยืนขององค�กรที่สามารถ
รับมือกับสถานการณ�และบร�หารจัดการธุรกิจให�สามารถดำเนินการไปได�อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน

จำนวน 20,000 ราย และยังร�วมมือกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ�มอบอาหารให�แก�ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ถึง 100 
ชุมชน รวมถึงจังหวัดอ่ืนๆ ด�วย นอกจากน้ียังดำเนินกิจกรรม
ที่คล�ายคลึงกันในประเทศอ่ืนๆ ที่บร�ษัทลงทุนหร�อมีสำนักงาน
การค�าอยู� เช�น เว�ยดนาม กัมพูชา ลาว ฟ�ลิปป�นส� ตุรกี 
สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เป�นต�น ขณะเดียวกัน บร�ษัทยัง
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศไทย โดยมีนโยบายการจ�างงานนิสิต-นักศึกษาจบใหม�
หลายพันตำแหน�ง เพื่อลดป�ญหาการว�างงานและเป�นกลไก
ที่สำคัญต�อการพัฒนาประเทศในอนาคต

บร�ษัทจ�งได�ยกระดับมาตรการป�องกันโรคในระดับสูงสุด
ในการกำกับดูแลให�กระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน
ไม�หยุดชะงัก พร�อมทั�งดูแลสุขอนามัยของพนักงานอย�าง
เต็มท่ี เพ่ือสร�างความม่ันใจในความปลอดภัยต�อการทำงาน 
และในส�วนของการช�วยเหลือสังคม ถือเป�นงานเร�งด�วนในการ
สนับสนุนอาหารร�วมกับกระทรวงสาธารณสุขให�โรงพยาบาล
ต�างๆ จำนวน 200 แห�งท่ัวประเทศ เพ่ือมอบให�กับบุคลากร
ทางการแพทย�และครอบครัวอีก 20,000 ครอบครัว รวมทั�ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน (อสม.) จำนวนนับ
ล�านคน เพื่อเป�นขวัญกำลังใจที่จะดูแลผู�ป�วยได�อย�างเต็มที่
ตลอดจนผู�ท่ีต�องเฝ�าระวังหลังเดินทางกลับจากต�างประเทศ  

ภายใต�วิสัยทัศน� “ครัวของโลก” และการดำเนินธุรกิจด�วยกลยุทธ�ความยั่งยืน 3 เสาหลัก
สอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนขององค�การสหประชาชาติ

(United Nation’s Sustainable Development Goals: UN SDGs) ดังเช�น
กรณีของการระบาดโควิด-19 “ซีพีเอฟ” ตระหนักดีถึงภารกิจในการสร�างความมั่นคงทางอาหาร

ซึ่งเป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญที่สนับสนุนให�โลกก�าวข�ามวิกฤตครั้งนี้ไปได�

คุณสุภกิต เจียรวนนท
ประธานกรรมการ

คุณประสิทธ์ิ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผูบริหาร

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

0908 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



บร�ษัทให�ความสำคัญกับการทบทวนกลยุทธ�ความยั่งยืน
ให�สอดคล�องกับสถานการณ�ที่โลกที่เปล่ียนแปลงไป มุ�งมั่น

สนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนขององค�การ

สหประชาชาติ (UN SDGs) ตลอดทั�งการเตร�ยมพร�อม
รับมือกับความท�าทายท่ีอาจคาดไม�ถึง การเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ความกังวลเร�อ่งสุขภาพของประชาชนและ
ความปลอดภัยของอาหาร โดยการนำเทคโนโลยีการผลิต
และระบบการจัดการด�านดิจ�ทัลต�างๆ มาใช�เพื่อพัฒนา
ระบบการบร�หารจัดการให�รวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ�
ตามความต�องการโภชนาการที่ดีของผู�บร�โภคที่ได�ตาม
มาตรฐานโลก ไปจนถึงการผลิตอาหารเพื ่อตอบโจทย�
เร�่องความมั่นคงทางอาหาร สารอาหารที่เหมาะสม ราคา
ที่เข�าถึงได� ควบคู�ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล�อมอย�างสมดุล เป�นไปตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน� 
(ต�อประเทศ ประชาชน และบร�ษัท) ท่ีบร�ษัทยึดถือเป�นปรัชญา
ในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เพ่ือเป�นการตอกย�ำความ
มุ�งมั่นของบร�ษัทในการเป�นผู�นำด�านความยั่งยืนในธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรต�อไป

ผลจากความมุ�งมั่นในขับเคล่ือนธุรกิจด�วยหลักการพัฒนา

อย�างยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และการเคารพในสิทธ�มนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ 
ส�งผลให�ในป� 2563 บร�ษัทยังคงได�รับคัดเลือกให�เป�น
สมาช�กในกลุ�มดัชนีความย่ังยืนของดาวโจนส� (Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม� 
ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 6 ได�รับคัดเลือกให�เป�นสมาช�ก FTSE4Good 
Emerging Indices ประเภทตลาดเกิดใหม�ต�อเนื่องเป�น
ป�ที ่4 และได�รับคัดเลือกอยู�ในรายช�่อ “หุ�นยั ่งยืน” หร�อ 
Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำป� 
2563 จากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย อีกทั�งได�รับการ
จัดอันดับโดยนิตยสาร “ฟอร�บส�” ให�เป�นบร�ษัทอันดับท่ี 248 
ของโลก และเป�นอันดับท่ี 1 ของบร�ษัทจากประเทศไทย เป�น
องค�กรนายจ�างยอดเย่ียมระดับโลกแห�งป� 2020 (The World's 
Best Employer 2020) พิจารณาจากความโดดเด�นใน
การดูแลพนักงานในช�วงโคว�ด-19 และการมีส�วนร�วมสร�าง
ความมั่นคงทางอาหารให�กับสังคมไทยและต�างประเทศ 

ด�วยตระหนักดีว�านวัตกรรมที่เหมาะสมสามารถสร�างเสร�ม
ความยั่งยืนได�อย�างแท�จร�ง ป�นี้บร�ษัทได�เป�ดตัว “หมูช�วา” 
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพภายใต�ตราสินค�า U-Farm ที่พัฒนา
สุกร ตั�งแต�การคัดเลือกสายพันธุ� เลี้ยงด�วยอาหารสัตว�ที่ใช�
ธัญพืชพิเศษ เพื่อให�ได�เนื้อสุกรที่มีไขมันดีและมีโอเมก�า 3 
มากกว�าเน้ือสุกรท่ัวไป 2.5 เท�า ภายใต�การเล้ียงอย�างถูกต�อง
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว�ทำให�สุกรสุขภาพดี ไม�ใช�ยาปฏิช�วนะ
ตลอดการเลี้ยง (Raise Without Antibiotic: RWA) ผ�าน
การรับรองโดย NSF ซ�ง่เป�นองค�กรชั�นนำด�านอาหารปลอดภัย
ระดับนานาชาติ มั่นใจได�ว�าผู�บร�โภคได�รับประทานอาหาร
ท่ีปลอดภัย ช�วยเสร�มสร�างสุขภาพท่ีดี หมูช�วายังได�รับรางวัล
สุดยอดนวัตกรรมอาหารจากงานแสดงสินค�าอาหารระดับโลก 
THAIFEX-Anuga Asia 2020

ในการดำเนินโครงการความร�วมมือกับผู�มีส�วนได�เสีย

ภายนอก กับภาครัฐ เคร�อข�ายความยั่งยืน และภาค

ประชาสังคมต�างๆ ทั้งในและต�างประเทศ ป�นี้เป�นก�าว
สำคัญอีกก�าวของซ�พีเอฟในฐานะหนึ่งในบร�ษัทสมาช�ก
ของกลุ�ม SeaBOS (Seafood Business for Ocean 
Stewardship) ซ�ง่ประกอบด�วย 10 บร�ษัทยักษ�ใหญ�ของโลก
ท่ีได�ดำเนินธุรกิจด�าน Seafood ท่ีมีเจตนารมณ�ร�วมกันในการ
ผลิตอาหารทะเลท่ีย่ังยืนและปกป�องมหาสมุทร โดยการร�วม
บรรลุข�อตกลงในการกำหนดเป�าหมาย 1) ไม�ให�มีการ
ทำประมงผิดกฎหมายและการบังคับใช�แรงงานภายใต�
การดำเนินงานของบร�ษัทสมาช�กภายในเดือนตุลาคม 2564 
และ 2) รายงานความคืบหน�ากิจกรรมตามเป�าหมายร�วมกัน
ในการขจัดการทำประมงผิดกฎหมายและการบังคับใช�
แรงงานภายในห�วงโซ�อุปทานอาหารทะเลในเดือนตุลาคม 
2565 และ 2568

และในระหว�างการระบาดของโคว�ด-19 ทำให�ผู�คนต�อง
อยู�บ�านในช�วงการป�ดพื้นที่ (Lockdown) ส�งผลให�ปร�มาณ
ขยะพลาสติกเพ่ิมข�น้จากการจัดส�งอาหาร (Food Delivery) 
ซ�พีเอฟจ�งเข�าร�วมโครงการส�งพลาสติกกลับบ�านกับเคร�อข�าย
เพื่อความยั่งยืนแห�งประเทศไทย (Thailand Responsible 
Business Network: TRBN) ในการเป�นจุดรับขยะพลาสติก 
(Drop Point) รวบรวมขยะพลาสติกเข�ากระบวนการร�ไซเคิล 
อีกทั�งขับเคล่ือนเร�อ่งการลดการใช�พลาสติกแบบครั�งเดียวท้ิง 
(Single-use) ได�แก� จัดทำส่ือรณรงค�และให�ความรู�พนักงาน
ในการล�างแยกทิ ้งขยะพลาสติก ภายใต�หลักการ 4Rs 
Reduce Reuse Recycle Rethink นอกเหนือจากการ
ลดบรรจุภัณฑ�ที่เกิดในกระบวนการผลิตของบร�ษัท ภายใต�
นโยบายบรรจุภัณฑ�ยั่งยืน

แม�ว�าผลการระบาดครั�งใหญ�ของเช�้อโคว�ด-19 จะทำให�
การปล�อยก�าซเร�อนกระจกลดลง แต�ก็เป�นการชั ่วคราว 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกยังคงเป�นเร�อ่งเร�งด�วน
ท่ีโลกต�องให�ความสำคัญ ซ�พีเอฟจ�งยังคงมุ�งม่ัน ร�วมแก�ไข
ป�ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด�วยหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy) ในการบร�หาร
ทรัพยากรให�เกิดประสิทธ�ภาพและประโยชน�สูงสุด ได�แก� 
การใช�พลังงานจากก�าซช�วภาพ จากแสงอาทิตย� และจาก
ช�วมวลท่ีได�จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร การใช�พลังงาน
และน�ำให�มีประสิทธ�ภาพมากที่สุด รวมถึงมีแผนจัดการ
พลังงานและแผนบร�หารจัดการน�ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ด�านการขาดแคลนน�ำ อีกทั�งแสวงหาแนวทางการลดปร�มาณ
อาหารส�วนเกินและขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจ 
พร�อมกับการให�ความสำคัญต�อการปกป�องฟ��นฟูป�าชายเลน
และป�าต�นน�ำอันเป�นฐานทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ 
อันจะส�งผลต�อความมั่นคงทางอาหารให�กับคนทุกคน

สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ใครขอขอบคุณ
ทานผูถือหุน ชุมชน คูคาธุรกิจ ผูจัดหาปจจัยการผลิต เกษตรกรผูเกี่ยวของ ผูสนับสนุนทางการเงิน
องคกรเอกชน ภาครัฐ และผูเกี่ยวของทุกฝาย ที่มีสวนรวมในการจุดประกาย พัฒนา และสนับสนุน

ใหเสนทางการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ สรางสรรคคุณคาใหกับสังคม
และคืนความสมดุลสูธรรมชาติมาอยางตอเนื่อง บริษัทขอใหคำมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนหลักการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี พรอมคำนึงถึงดุลยภาพของสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนองคกรที่มีความยั่งยืน
และอยูเคียงขางกับประเทศและประชาชนในฐานะ “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืนสืบไป

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

1110 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



โดยเพิ่มอีก 2 เป�าหมายจากป�ที่แล�ว ได�แก� เป�าหมายที่ 1 
ขจัดความยากจน และเป�าหมายท่ี 9 นวัตกรรมและโครงสร�าง
พื้นฐานที่ดี ซ�่งสอดคล�องกับข�ดความสามารถและศักยภาพ
ของเราที่จะร�วมก�าวเดินสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม�ทิ้งใคร
ไว�ข�างหลัง
การผนวก SDGs เข�ากับกลยุทธ�ความย่ังยืนทำให�เราสามารถ
ระบุประเด็นในการสร�างผลกระทบเช�งบวกหร�ออย�างน�อย
ลดผลกระทบเช�งลบได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ อีกทั�งเราได�
เช�อ่มโยงประเด็นท่ีมีนัยสำคัญด�านความย่ังยืน (Materiality 
Issues) กับ SDGs เพื่อให�ทราบว�ากิจกรรมใดในห�วงโซ�
คุณค�าของซ�พีเอฟที่เหมาะสมที่สุดและสามารถสนับสนุน
เป�าหมายไม�ว�าจะเป�นทางตรงหร�อทางอ�อม

ซ�พีเอฟได�บูรณาการเป�าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนแห�ง
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เข�ากับการดำเนินงานด�านความย่ังยืนของเรา

โดยเปนการสนับสนุนทางตรง

13 เปาหมาย จาก 17 เปาหมาย

ภายใตกลยุทธความยั่งยืน 3 เสาหลักไดแก
อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำปาคงอยู

นอกจากน้ี ซีพีเอฟยังดําเนินธุรกิจสอดคลองกับแนวทางขอตกลงแหงสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact: UN Global Compact)
ในฐานะสมาช�กภายใต�หลักสากล 10 ประการ และเพ่ือเป�นการขับเคล่ือนภาคธุรกิจของไทย
ให�ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการดังกล�าว เราจ�งร�วมเป�นหนึ่ง
ใน 15 องค�กรสมาช�กผู�ร�วมก�อตั�งสมาคมเคร�อข�ายโกลบอลคอมแพ็กแห�งประเทศไทย 
(Global Compact Network Thailand: GCNT)

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห�งสหประชาชาติ ของซีพีเอฟ

พ้ืนฐานการพัฒนา
อยางย่ังยืน

การเคารพสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติ
ดานแรงงาน

สังคมพ่ึงตน

ดินน้ําปาคงอยู

อาหารม่ันคง

กลยุทธ�ความยั่งยืน
ของซีพีเอฟ

สังคมพึ่งตน

อาหารมั่นคง

ดินน้ำปาคงอยู

นวัตกรรมอาหาร

สวัสดิภาพสัตว

การเขาถึงอาหาร
และความรู
เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

บุคลากร

คูคาธุรกิจ

ชุมชน

บรรจุภัณฑยั่งยืน

ผลกระทบส่ิงแวดลอม

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คํานึงถึง

ดูแล

สรางสรรค

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (UN SDGs) และหลักสากล 10 ประการ
ตามแนวทางขอตกลงแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact)

การกำกับดูแล
กิจการสูความยั่งยืน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติดานแรงงาน

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา 3 ประโยชน

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

1312 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ผลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป�าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห�งสหประชาชาติ
ของซีพีเอฟ ณ ป� 2563

การตอบสนองตอประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน

ประเด็นที่ผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจสูง ผู�บร�หารระดับสูงต�องให�ความสำคัญและมีการตอบสนองและ
บร�หารจัดการอย�างใกล�ช�ด

เป�นประเด็นที่ผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจปานกลาง มีการระบุหน�าที่ความรับผิดชอบของหน�วยงาน
เพื่อตอบสนองและบร�หารจัดการอย�างใกล�ช�ด 

เป�นประเด็นท่ีผู�มีส�วนได�เสียให�ความสนใจต่ำ การตอบสนองและบร�หารจัดการโดยว�ธ�การปฏิบัติงานประจำ
และเป�ดเผยข�อมูลเท�าที่จำเป�น

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

อานรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนและการสรางการมีสวนรวมกับ
ผูมีสวนไดเสียไดที่ www.cpfworldwide.com หัวขอ “ความยั่งยืน” เรื่อง “กระบวนการประเมิน

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน” และ “การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย”
กระบวนการ

ประเมินประเด็นสําคัญ
ดานความย่ังยืน

การสรางการ
มีสวนรวมกับ
ผูมีสวนไดเสีย

PLANET: การอนุรักษโลก

36%  ของปร�มาณการ
ดึงนํ�ามาใช�ต�อหน�วย
การผลิตลดลงเทียบกับ
ป�ฐาน 2558
42% สัดส�วนการนํา
นํ�ากลบัมาใช�ใหม�หร�อใช�
ซํ�าในป� 2563

99.9% ของ
ปร�มาณการใช�บรรจุภัณฑ�
พลาสติกที่มีคุณสมบัติ
สามารถใช�ซํ�า หร�อใช�ใหม� 
หร�อเป�นสินค�าใหม� หร�อ
ย�อยสลายได�

586,000 ตัน
คารบอนไดออกไซด 
(CO2) เทยีบเท�าปร�มาณ
ก�าซเร�อนกระจกทีส่ามารถ
ลดและกักเก็บได�ต�อป�

2,388 ไร พืน้ที่
ป�าชายเลนทีไ่ด�รบัการ
อนรุกัษ�และฟ��นฟู

7,691 ไร พื้นที่
ป�าบกที่ได�รับการ
อนุรักษ�และฟ��นฟู
รวมถงึการปลกูไม�ยนืต�น
ในสถานประกอบการ

PEOPLE: การสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

51,234 ราย
ของเกษตรกร
ผู�ประกอบการรายย�อย 
และกลุ�มเปราะบางได�รบั
การส�งเสร�มอาช�พและ
คุณภาพช�ว�ต

1,433,075 ราย
ของเด็ก เยาวชน รวมถึง
ผู�บร�โภคสามารถเข�าถึง
อาหารและการเร�ยนรู�
หร�อทักษะเกี่ยวกับ
อาหาร

35%
ของผลติภัณฑ�ใหม�
มุ�งเน�นสขุโภชนาการ 
สขุภาพ และสขุภาวะทีดี่

100% ของผู�บร�หาร
และพนักงานผ�าน
การอบรมพัฒนาความรู� 
และความเข�าใจเกีย่วกบั
ความยั่งยืน

48:52
จํานวนพนักงานชาย
ต�อพนักงานหญิง
35:43 ค�าเฉล่ียเวลา
ฝ�กอบรมพนักงานชาย
ต�อพนักงานหญิง

PROSPERITY: การสรางความเจริญกาวหนา

2.85 ลานกิกะจูล
มาจากการใช�
พลังงานหมุนเว�ยน

2,243 ลานบาท
เป�นค�าใช�จ�าย
ด�านการว�จัยและ
พัฒนา

มีการตรวจประเมินสถานะ
ด�านสิทธ�มนุษยชนอย�างรอบด�าน
ทั่วทั�งองค�กร และครอบคลุม
ห�วงโซ�อุปทาน ส�งเสร�ม
การจ�างงานในช�วงโคว�ด-19 
สนับสนุนการเติบโตของ
ผู�ประกอบการรายย�อย

755 ราย
ของการจ�างงานผู�พิการ

96%  ของเสีย
ที่เกิดข�้นถูกนํากลับมา
ใช�ประโยชน�

PEACE: การสรางสันติภาพ
ดำเนินนโยบายด�านสิทธ�มนุษยชน ซ�่ง
สอดคล�องกับแนวทางสหประชาชาติว�าด�วย
การดำเนินธุรกิจและสิทธ�มนุษยชน (UN Guiding 
Principle on Business and Human Rights: 
UNGP) ส�งเสร�มการยุติป�ญหาแรงงานบังคับ
และประณามการใช�แรงงานทาสและการค�า
มนุษย� ส�งเสร�มหลักการธรรมาภิบาลและ
ต�อต�านการคอร�รัปชัน

PARTNERSHIP: การเปนหุนสวนเพ่ือความรวมมือ
ร�วม “โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหาร
ที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดี (Food Reform for 
Sustainability and Health: FReSH)” โดย
มีสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
(World Business Council for Sustainable 
Development: WBCSD) และมูลนิธ�อีท 
(EAT Foundation) เป�นแกนนำสำคัญ รวมถึง
เป�นหนึ่งในบร�ษัทสมาช�กของกลุ�ม Seafood 
Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)

หมายเหตุ : ขอบเขตของผลการดําเนินงานครอบคลุมเฉพาะกิจการประเทศไทย
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ความสําคัญตอซีพีเอฟ

สูง

สูงต่ํา

ประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน ป� 2563

ดินน้ำปาคงอยูสังคมพึ่งตนอาหารมั่นคงพื้นฐานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

การกำกับดูแล การบร�หาร
ความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
สิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติ
ด�านแรงงาน

1

2

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สุขภาพและโภชนาการ
สวัสดิภาพสัตว�
คุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร
การส�งเสร�มการเข�าถึงอาหาร
การตลาดอย�างรับผิดชอบ
และฉลากผลิตภัณฑ�

3
4
5
6

7

การจัดการบรรจุภัณฑ�
การจัดการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การจัดการพลังงาน
การจัดการการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร
การจัดการน�ำ
การจัดการของเสีย
ความหลากหลายทางช�วภาพ
และระบบนิเวศ

12
13

14
15

16
17
18

การบร�หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
ความเป�นอยู�ที่ดี สุขภาพ
และความปลอดภัยพนักงาน
การจัดหาอย�างรับผิดชอบ
การพัฒนาและสนับสนุน
ชุมชน

8

9

10
11

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

1514 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

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


ขอบเขตผลกระทบและการตอบสนอง
ต�อประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ
สู�ความยั่งยืน

ดินน้ำปาคงอยู

สังคมพึ่งตน

พื้นฐานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

อาหารมั่นคง

หัวขอ

การกำกับดูแลการบร�หารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน การตอบสนองตอประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน
ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ส�งเสร�มให�พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด�วยจรรยาบรรณ
ธุรกิจท่ีดี บนพ้ืนฐานของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ค�านิยมพ้ืนฐาน 6 ประการ (CPF Way) และ 
จรรยาบรรณธุรกิจซ�พีเอฟ (CPF Code of Conduct)

สิทธ�มนุษยชน
และการปฏิบัติด�านแรงงาน

การเคารพสิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติ
ด�านแรงงาน

มุ�งเน�นการจัดการประเด็นด�านสิทธ�มนุษยชนในบร�ษัทและห�วงโซ�อุปทาน เช�น แรงงานบังคับ แรงงาน
ต�างด�าว และสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู�รับเหมาในสถานประกอบการ

นวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนพนักงานในทุกสายงานให�เป�นนวัตกร และสร�างวัฒนธรรมองค�กรแห�งนวัตกรรม เพื่อให�

องค�กรเป�นสถานท่ีแบ�งป�นความรู� เกิดความคิดสร�างสรรค�อันนำไปสู�การเป�นองค�กรแห�งนวัตกรรม

บุคลากร
การบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล

สรรหา พัฒนา และรักษา “คนดี คนเก�ง” ขององค�กร ส�งเสร�มความเป�นผู�นำและการเติบโตในอาช�พ
ของพนักงาน สร�างให�เป�นองค�กรแห�งการเร�ยนรู�และพัฒนาศักยภาพแก�พนักงานทุกคนตลอดช�วงช�ว�ต
การทำงาน บนพ้ืนฐานการดำเนินงานเพ่ือความย่ังยืนและเป�น “บ�านแห�งความสุข” ของพนักงานทุกคน

บรรจุภัณฑ�ยั่งยืน

ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

การจัดการบรรจุภัณฑ� พัฒนาการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ�ย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยนตลอดห�วงโซ�คุณค�า 
เพ่ือลดขยะจากบรรจุภัณฑ� และเพ่ือส�งเสร�มการใช�วัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ�ท่ีเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม

ความหลากหลายทางช�วภาพ ความหลากหลายทางช�วภาพและระบบนิเวศ
สนับสนุนการประมงและการเกษตรอย�างย่ังยืน ท่ีสามารถตรวจสอบย�อนกลับได�ตลอดห�วงโซ�คุณค�า 
ตามนโยบายด�านการจัดหาอย�างยั่งยืนฯ ควบคู�ไปกับการปกป�องความหลากหลายทางช�วภาพผ�าน
โครงการซ�พีเอฟ ปลูก ป�น ป�อง ป�าชายเลน และโครงการซ�พีเอฟ รักษ�นิเวศ ลุ�มน�ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให�ความสำคัญกับการหาว�ธ�การลดผลกระทบและปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือสร�างผลกระทบให�น�อยท่ีสุดต�อสภาพแวดล�อมในอนาคต

คู�ค�าธุรกิจ การจัดหาอย�างรับผิดชอบ
สนับสนุนให�คู�ค�าดำเนินธุรกิจที่สอดคล�องตามนโยบายด�านการจัดหาอย�างยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
สำหรับคู�ค�าธุรกิจ และสร�างการมีส�วนร�วมและแลกเปลี่ยนความรู�กับคู�ค�าธุรกิจและผู�มีส�วนได�เสีย
ที่เก่ียวข�อง เพ่ือพัฒนาความร�วมมือทางธุรกิจท่ีได�ประโยชน�ร�วมกันและดำเนินงานอย�างย่ังยืน

ชุมชน การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน เสร�มสร�างคุณภาพช�ว�ตที่ดีของคนในชุมชนและกลุ�มเปราะบาง ผ�านการดำเนินโครงการต�างๆ
ตามกลยุทธ� “4 ผสานสู�ความยั่งยืน”

สวัสดิภาพสัตว� สวัสดิภาพสัตว� จัดการฟาร�มด�วยว�ธ�การที่การุณต�อสัตว� และสนับสนุนการใช�ยาปฏิช�วนะอย�างรับผิดชอบและ
สมเหตุสมผล

สุขภาพและโภชนาการ สร�างผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีข�้นโดยใช�เทคโนโลยีขั�นสูง

การเข�าถึงอาหารและความรู�
เพื่อการบร�โภคอย�างยั่งยืน

คุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร

เพ่ิมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยอาศัยการว�จัยและพัฒนาท่ีทันสมัยผ�านการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล ผ�านการรับรองโดยหน�วยงานอิสระ ควบคู�ไปกับการควบคุมคุณภาพโดยการ
ว�เคราะห�และประเมิน ระบบการตรวจสอบย�อนกลับ และการเร�ยกคืนสินค�า

การส�งเสร�มการเข�าถึงอาหาร การตลาดอย�างรับผิดชอบ
และฉลากผลิตภัณฑ�

สนับสนุนการเข�าถึงอาหารอย�างยั่งยืนในเด็ก เยาวชน และผู�บร�โภค พร�อมสื่อสารข�อมูลผลิตภัณฑ�
อย�างรับผิดชอบ

ความเป�นอยู�ที่ดี สุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน

ดูแลความปลอดภัยและส�งเสร�มความเป�นอยู�ที่ดีในสถานประกอบการให�กับพนักงานตามนโยบาย
ด�านความปลอดภัย อาช�วอนามัย สิ่งแวดล�อม และพลังงาน รวมทั�งทบทวนผลการดำเนินงานด�าน
ความปลอดภัยของซ�พีเอฟเป�นประจำทุกป� เพ่ือพัฒนาการจัดการกรณีฉุกเฉิน

การจัดการน�ำ ประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน�ำ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงด�านน�ำ และสนับสนุน
การนำน�ำกลับมาใช�ใหม� เพื่อลดการดึงน�ำมาใช�ในสถานประกอบการ

การจัดการของเสีย ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า ควบคู�ไปกับการลดการเกิดของเสีย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยน พร�อมทั�ง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการต�างๆ และสร�างคุณค�าจากของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิต

การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
เพิ่มมูลค�าให�กับอาหารที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิต และเสร�มสร�างความแข็งแรงให�กับการ
ดำเนินงานจากอาหารที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิต พร�อมทั�งพัฒนาบรรจุภัณฑ�อาหารที่สามารถ
ช�วยยืดอายุของอาหารได� เพื่อป�องกันไม�ให�เกิดขยะอาหาร

การจัดการพลังงาน ส�งเสร�มการเพิ่มประสิทธ�ภาพพลังงาน และการเพิ่มการใช�พลังงานหมุนเว�ยน
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ธุรกิจของซีพีเอฟ

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

1716 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



การตอบสนอง ฟ��นฟู และปรับตัวของซีพีเอฟ
ในภาวะโควิด-19

ซีพีเอฟใหความสําคัญกับการเล้ียง
ดวยระบบไบโอซีเคียวริต้ี (Bio-security)
ท้ังฟารมของซีพีเอฟและเกษตรกรในโครงการ
สงเสริมการเล้ียงสัตว ท่ีสามารถปองกันเช้ือโรค
เขาสูฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน
เล้ียงในระบบโรงเรือนปดท่ีควบคุมอุณหภูมิ
ดวยอาหารสัตวท่ีสามารถตรวจสอบท่ีมา
ของวัตถุดิบ โดยรับจากแหลงท่ีม่ันใจไดวา
ปลอดภัย ปลอดเช้ือโรคเทาน้ัน

ดูรายละเอียดในบท อาหารม่ันคง 

เพ่ือใหการเดินสายพานการผลิตอาหาร
ไดอยางตอเน่ือง ปองกันอาหารขาดแคลน
อันอาจนําไปสูปญหาในสังคม

ใหความรูเกษตรกรรายยอยและ
เกษตรกรในโครงการสงเสริม
การเล้ียงสัตวเก่ียวกับมาตรการเสริม
และแนวปฏิบัติท่ีเขมงวดเพ่ิมเติม
เพ่ือปองกันโควิด-19 รวมถึง
ASF สําหรับเกษตรกรเล้ียงสุกร
ปรับแผนการรับสินคาเพ่ือใหคูคา
สามารถขนสงไดในชวงเวลา
ท่ีรัฐบาลกําหนด และแนะนําแนวทาง
ปฏิบัติภายใตสถานการณโควิด-19
ริเร่ิมโครงการ Faster payment
ลดระยะเครดิตเทอมเหลือเพียง
30 วัน ใหแกคูคากวา 6,000 ราย
เพ่ือเพ่ิมการหมุนเวียนเงินทุน
ชวยเพ่ิมสภาพคลองและรักษางาน
ของลูกจางในกลุมคูคา

ส่ิงแวดลอม
(รอบโรงงานและฟารม)
ถึงแมจะมีวิกฤตภาวะโควิด-19 เรายังคงมุงม่ัน
บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
เราเขารวมโครงการสงพลาสติกกลับบาน เพ่ือรวม
บรรเทาผลกระทบจากขยะพลาสติกท่ีปริมาณเพ่ิมข้ึน
และยังมุงม่ันลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การใชพลังงาน การดึงน้ํามาใช การเกิดของเสีย 

ดูรายละเอียดในบท ดินน้ําปาคงอยู

พนักงาน
(สํานักงาน โรงงานและฟารม)
เราใหความสําคัญกับบุคลากร
อยางย่ิงยวดโดยยกระดับ
ความปลอดภัยของพนักงาน
ข้ึนสูระดับสูงสุด เพ่ือปองกัน
ไมใหพนักงานมีความเส่ียง
ในการติดเช้ือ

กําหนดแนวทางปฏิบัติตัวของพนักงาน
ท้ังในและตางประเทศ
ออกประกาศไมมีการเลิกจาง
เพ่ือสรางความเช่ือม่ัน
ติดตามตรวจสอบพนักงานท่ีกลับจากประเทศ
กลุมเส่ียง หรืออยูในขายท่ีจําเปนตองกักตัว 
เชิญนายแพทยผูเช่ียวชาญมาใหความรู
และเปนท่ีปรึกษา
อํานวยความสะดวกพนักงานสํานักงานและ
พนักงานในไลนผลิต ในการทํางานและ
การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 

ดูรายละเอียดในบท สังคมพ่ึงตน

ซีพีเอฟ เปนภาคธุรกิจรายแรก ๆ ท่ีมีสวนรวม
ในการชวยเหลือประชาชน ชุมชน และ สังคม ท่ีเดือดรอน
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิค-19

เร่ิม “โครงการสงอาหารจากใจ รวมตานภัยโควิด-19” 
ประกาศไมข้ึนราคาสินคาสรางความม่ันใจเร่ืองความม่ันคง
ทางอาหาร
แบงเบาภาระของผูบริโภคชวงวิกฤต
แจกอาหารอุนรอนพรอมทานดวยรถ CPF Food Truck 
บริจาคมอบอาหาร ตลอดจนของใชจําเปนใหแกผูเดือดรอน

ดูรายละเอียดในบท อาหารม่ันคง และสังคมพ่ึงตน

CPF’s Operations

(Feed)

Smallholder Farmers*
& Suppliers CPF’s Operations

(Farm)

CPF’s Operations

(Food)

Communities & Consumers

ดูรายละเอียดในบท สังคมพ่ึงตน

* Smallholder Farmers หมายถึง กลุมของเกษตรกรรายยอยท่ีมีท่ีดิน
  เปนของตนเอง มีพ้ืนท่ีทํากินไมเกิน 50 ไร, ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
  สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

1918 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



การดำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

2120 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ภาพรวมการดำเนินงาน
ด�านความยั่งยืน

นวัตกรรมอาหาร รอยละ 30 ของผลิตภัณฑใหมเปนผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขโภชนาการ
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี ภายในป 2563 21% 69% 90% 100%

บรรลุเป�าหมาย ต้ังแต�ป� 2562

100%

สวัสดิภาพสัตว รอยละ 100 ของสัตวไดรับการเล้ียงดูท่ีสอดคลองกับหลักอิสระ 5 ประการ
และมีการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบและสมเหตุสมผล เร��มมีเป�าหมายเป�นป�แรก

On track On trackOn track

รอยละ 100 ของฟารมสุกรแมพันธุอุมทองมุงสูระบบการเลี้ยง
แบบคอกขังรวม ภายในป 2568 สำหรับกิจการประเทศไทย
และ ป 2573 สำหรับกิจการตางประเทศ

ฟารมไกไขในกิจการประเทศไทยเลี้ยงแบบปลอยอิสระในโรงเรือน
มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 5 ลานฟองตอป

นําร�องที่ฟาร�มวังสมบูรณ�
จังหวัดสระบุร� และจะให�ผลผล�ต

ครั้งแรกในเดือนมีนาคม
ป� 2562

มีเจาหนาที่สวัสดิภาพสัตวกำกับดูแลดานฟารมไกเนื้อในทุกประเทศ
(Poultry Welfare Officer: PWO) ภายในป 2563 100% 100%

100%

2559 2560 2561 2562 2563

เร��มดําเนินงานตามเป�าหมาย
ป� 2563

อาหารมั่นคง

บุคลากร รอยละ 100 ของผูนำและพนักงานผานการอบรมพัฒนาความรู
และความเขาใจเพื่อความยั่งยืน ภายในป 2563

100%

100%

100%

100% 100%

คูคาธุรกิจ รอยละ 100 ของคูคาธุรกิจหลักในกลุมวัตถุดิบอาหารสัตว เครื่องปรุง
และบรรจุภัณฑไดรับการตรวจประเมินดานความยั่งยืน ภายในป 2563

ชุมชน 50,000 รายของเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย และกลุมเปราะบาง
ไดรับการสงเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต ภายในป 2563

บรรจุภัณฑยั่งยืน

ผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ของเป�าหมายป� 2563 ของเป�าหมายป� 2563

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ บรรลุเป�าหมาย ต้ังแต�ป� 2561

100%

การเขาถึงอาหาร
และความรู
เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

ตามเป�าหมาย
300,000 ราย

61%
ตามเป�าหมาย
300,000 ราย

74%
ตามเป�าหมาย
300,000 ราย

79% 97%**
ตามเป�าหมาย
300,000 ราย

ของเป�าหมายป� 2563
59% ของเป�าหมายป� 2568***

99%
ของเป�าหมายป� 2563

32% ของเป�าหมายป� 2568

62%****

100%

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

1,300,000 รายของเด็ก เยาวชน รวมถึงผูบริโภค สามารถเขาถึงอาหาร
และการเรียนรูหรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรูดานการโภชนาการ
และการบริโภคอยางยั่งยืน ภายในป 2563

47%
ของเป�าหมายป� 2563

7% 50%

23% 60%

99.99% อยู�ในระหว�าง
เก็บข�อมูล 99.9% อยู�ในระหว�าง

เก็บข�อมูลประกาศเป�าหมาย
บรรจ�ภัณฑ�ยั่งยืน

100% 63%

41% 28%33% 7% 43% 15%*

กําลังการผล�ตรวม
5 ล�านฟองต�อป�

100%

* เน่ืองจากมีการปรับวิธีการเก็บขอมูล     ** มีการปรับเปาหมายจาก 300,000 ราย เปน 1,300,000 ราย     *** ต้ังเปาหมายป 2568 ในป 2562
**** สาเหตุจากคาสัมประสิทธ์ิท่ีใชในการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชไฟฟา อางอิงจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในป 2563 สูงกวา

   คาท่ีใชในการคํานวณป 2562 และบริษัทมีการปรับลักษณะธุรกิจเปนอาหารพรอมรับประทานท่ีมีความเขมขนในการใชพลังงานตอหนวยการผลิตสูงกวา
   ธุรกิจอาหารสัตวและธุรกิจเล้ียงสัตวและแปรรูป

100%

เร��มมีเป�าหมายเป�นป�แรก
94%

86%

84%

27% 53%

51% 72% 80%

สําหรับกิจการประเทศไทย สําหรับกิจการต�างประเทศ

รอยละ 100 ของบรรจุภัณฑพลาสติกท่ีนำมาใชบรรจุอาหารสามารถนำกลับมาใชซ้ำ
หรือนำมาใชใหม หรือนำไปผลิตเปนสินคาใหม หรือยอยสลายได ภายในป 2568
สำหรับกิจการประเทศไทย และ ป 2573 สำหรับกิจการตางประเทศ

9,000 ไรของพื้นที่ปาชายเลนและปาตนน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตรของประเทศ
รวมถึงพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการไดรับการอนุรักษ ปกปอง และฟนฟู
ภายในป 2563

รอยละ 15 และรอยละ 25 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ทางตรงและทางออมตอหนวยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปฐาน 2558
ภายในป 2563 และป 2568 ตามลำดับ

กําลังการผล�ตรวม
12 ล�านฟองต�อป�

บรรลุเป�าหมาย ต้ังแต�ป� 2562

24%

100%

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

2322 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



พื้นฐานการพัฒนา
อย�างยั่งยืน

“ซีพีเอฟกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนตามโครงสร�าง
การกำกับดูแลด�านความยั่งยืน เพื่อใหการดำเนินงาน
มุงไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค�กร”

“คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานและคนงาน
ทุกคนรับทราบและเข�าใจถึงนโยบายและข�อปฏิบัติ
เพื่อการต�อต�านคอร�รัปชัน ในการปฏิบัติงานของตนเอง”

“ซีพีเอฟไดทบทวนและดำเนินกระบวนการตรวจประเมิน
สถานะด�านสิทธิมนุษยชนอย�างรอบด�าน (Human Rights
Due Diligence) ครอบคลุมทุกกลุ�ม รวมถึงกลุมผูเปราะบาง
(Vulnerable Group) ครอบคลุมทุกสายธุรกิจในกิจการ
ประเทศไทยและหวงโซอุปทาน”

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

2524 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ความมุ�งมั่น:
พัฒนาองค�กรอย�างยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ
สู�ความยั่งยืน

การดำำาเนิินิงานิ

เพ่ื่�อให้ธุ้รุกิจิเติบิโติได้้อย่า่งย่่�งย่น่ สามารถสร้างผลกิระทบเชิงิบวกิและลด้ผลกิระทบเชิงิลบจากิ 
กิารด้ำาเนินธุุรกิิจ ซีีพีื่เอฟจึงมุ่งม่�นสร้างพ่ื่�นฐานกิารกิำากิ่บดู้แลกิิจกิารอย่่างเป็็นระบบและ 
ครอบคลุมท่�ง 3 มิติิ คอ่ มิติิเศรษฐกิิจ สง่คม และสิ�งแวด้ล้อม ในทุกิระด้่บติ่�งแต่ิระด้่บนโย่บาย่
และระด่้บกิารด้ำาเนินงานภาย่ในองค์กิร อีกิท่�งให้้ความสำาค่ญกิ่บกิารส่�อสารอย่่างถูกิต้ิองและ
โป็ร่งใสท่�งภาย่ในและภาย่นอกิองค์กิร เพื่่�อให้้เกิิด้กิารมีส่วนร่วมในกิารมุง่สูเ่ป็้าห้มาย่เด้ีย่วกิน่ 

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”
เร่ื่�อง “การื่กำากับดููแลกิจการื่สูู่�ความยัั่�งย่ั่น”

อ่่านรายละเอี่ยดเกี่ี�ยวกี่ับกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ที่ี�
www.cpfworldwide.com

“กี่ารกี่ำากัี่บดูแลกิี่จักี่าร”

“กี่ารต่่อ่ต้่านทุี่จัริต่คอ่ร์รัปชััน”

“ปัจัจััยความเสีี่�ยง”
ในเล่มรายงานประจัำาปี 2563

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

2726 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/foundation/sustainability_governance
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/foundation/sustainability_governance/SD_governance
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/foundation/sustainability_governance/anti_corruption
https://www.cpfworldwide.com/th/investors/annual


โครงสร�างการกำกับดูแล
ด�านความยั่งยืน
ของซีพีเอฟ

การบริหารจัดการโดยคณะทำงานหรือหนวยงานภายใน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะผูบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจัดการ

สำนักทรัพยากรบุคคล

สำนักเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดลอม และพลังงาน

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ

สำนักลงทุนสัมพันธและตลาดทุน

สำนักสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ

สำนักความรับผิดชอบตอสังคม
และการพัฒนาอยางยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคม
และการพัฒนาอยางยั่งยืน

คณะกรรมการเทคโนโลยีและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารความเสี่ยงองคกร

• การดูแลสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติดานแรงงาน
ตลอดหวงโซอุปทาน

• การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การพัฒนาบุคลากรใหเปน

คนดีคนเกง
• การดูแลและสรางความผูกพันกับ

พนักงาน
• การสงเสริมความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน
• การพัฒนาคูคาธุรกิจใหเติบโต

ไปดวยกัน
• การสงเสริมความเปนอยูที่ดี

แกคนในสังคม
• การสงเสริมการเขาถึงอาหาร

และความรูดานโภชนาการและ
การบริโภคอยางยั่งยืน

• การเตรียมความพรอมและ
การบริหารจัดการดานอาหาร
ในภาวะวิกฤต

• การดูแลสวัสดิภาพสัตวและ
ใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ
และสมเหตุสมผล

• การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

• การกำหนดแนวทางจัดการ
ดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร
อยางรับผิดชอบ

• การสงเสริมการทำการเกษตร
และการประมงที่ยั่งยืน

• การบริหารทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

• การใชพลังงานหมุนเวียน
• การพัฒนาบรรจุภัณฑที่ยั่งยืน
• การพัฒนาผลิตภัณฑยั่งยืน
• การลดการสูญเสียอาหาร

และขยะอาหาร
• การปลูกปาทั้งในและนอก

สถานประกอบการ
• การตรวจสอบยอนกลับสินคา

แบบดิจิทัล

• การดำเนินธุรกิจดวยความใสใจ
ในการสรางคุณคารวมกับ
ผูมีสวนไดเสีย

• การใหความสำคัญกับคุณภาพ
และมาตรฐานความปลอดภัย
อาหาร

• การมุงเนนในการผลิตสินคาดี
มีคุณภาพเพื่อสงตอคุณคา
ทางอาหารที่ดีใหกับผูบริโภค

• การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ที่เติมเต็มความตองการดานตาง ๆ
ของผูบริโภค

• การสรางสรรคนวัตกรรม
ดานการผลิตและการดำเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

• การนำระบบดิจิทัลมาใช
(Digitalization)
เพื่อยกระดับการดำเนินงาน

• การมองหาโอกาสในการลดตนทุน
ในการผลิตสินคาอยางตอเนื่อง

• กำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง
การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่ดี

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

2928 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ความมุ�งมั่น:
เคารพสิทธิมนุษยชนและมีแนวทางปฏิบัติด�านแรงงาน

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ด�านแรงงาน

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “การื่เคารื่พสิู่ทธิิมนุษยั่ชน”

กี่ารอ่บรมแบบ
Remote Interactive

Training

การดำำาเนิินิงานิ

การเคารพและผดุำงไว้้ซ่ึ่�งสิิทธิิมนุิษยชนิ

• ในปี็ 2563 พื่น่กิงานของซีีพีื่เอฟได้้ร่บ 
กิารอบรมด้้านสิทธุิมนุษย่ชินครอบคลุม 
สถานป็ระกิอบกิารของซีีพื่ีเอฟท่�วป็ระเทศ 
ในห้ลากิห้ลาย่ห้ล่กิสูติร อาทิ สิทธุิมนุษย่ชิน 
กิฎห้มาย่แรงงาน อาชีิวอนาม่ย่และความป็ลอด้ภ่ย่ 
และธุรรมาภิบาลข่�นพ่ื่�นฐาน ท่�งในรูป็แบบ 
ทางไกิล ติอบสนองต่ิอวิถีป็กิติใิห้ม ่และรปู็แบบ 
ออนไลน์ ด้่งนี�

นอกิจากินี� สถานป็ระกิอบกิารของซีีพีื่เอฟในป็ระเทศไทย่ 
ย่่งได้้ร่บกิารร่บรองมาติรฐานแรงงานไทย่ (มรท.) 8001  
กิว่า 190 แห้่ง โด้ย่สถานป็ระกิอบกิารผลิติเพื่่�อกิารส่งออกิ 
ได้้รบ่กิารรบ่รองครบ 100% แลว้ และกิำาลง่ขอกิารรบ่รองเพื่ิ�ม
สำาห้ร่บสถานป็ระกิอบกิารที�เห้ล่อเพ่ื่�อย่กิระด่้บอุติสาห้กิรรม
ไทย่และคงไวซึ้ี�งสิทธุมินุษย่ชินที�บรษิท่ติระห้นก่ิและให้ค้วาม
สำาค่ญมาติลอด้ (ด้รูาย่ละเอีย่ด้เพิื่�มเติมิในรายงานประจำำาปี 

2563 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ))

• ซีีพีื่เอฟให้้ความสำาค่ญเป็็นอย่่างย่ิ�งกิ่บเร่�องชิ่องทาง
กิารส่�อสารและกิารร้องเรีย่นติ่าง ๆ ของพื่น่กิงาน
คณะกิรรมกิารสวส่ดิ้กิารป็ระจำาสถานป็ระกิอบกิารถอ่เป็็น
อีกิห้น่�งชิอ่งทางในกิารส่�อสารระห้ว่างพื่นก่ิงานและบริษท่
ซึี�งเป็็นกิารสง่เสรมิให้เ้กิดิ้ความติระห้นก่ิและความเคารพื่
ถ่งสิทธุิมนุษย่ชินอย่่างเท่าเทีย่มกิ่นในพื่น่กิงานทุกิคน
ทุกิระด่้บ และทุกิเชิ่�อชิาติิ เพ่ื่�อมีส่วนร่วมในกิารแสด้ง

การอบรมด้ำานิ
สิิทธิิมนุิษยชนิ

พนัิกงานิ
คนิไทย

พนัิกงานิ
คนิต่่างด้ำาว้

ระยะเวลาอ่บรมรวม (ชัั�วโมง)

จัำานวนพนักี่งาน (คน)

ระยะเวลาอ่บรมรวม (ชัั�วโมง)

ร้อ่ยละกี่ารอ่บรมเทีี่ยบกัี่บ
พนักี่งานทัี่�งอ่งค์กี่ร (%)

จัำานวนพนักี่งาน (คน)

48

289

93,369

87

62,246

349

13,886

13

9,257

กี่ารอ่บรมในรูปแบบที่างไกี่ล

กี่ารอ่บรมในรูปแบบอ่อ่นไลน์

ข้อ่งพนักี่งานได้รับกี่ารอ่บรม
ด้านสิี่ที่ธิิมนุษยชัน100%

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

3130 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/foundation/human_rights


ภาษาไที่ยภาษาเมียนมาภาษากี่ัมพูชัา

มุมมอง ความเห้็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรีย่นต่ิางๆ  
ผ่านติว่แทนที�ได้้รบ่กิารเล่อกิติ่�งเข้ามา อน่�ง บรษิท่ได้้จ่ด้ให้้
มีจำานวนกิรรมกิารในคณะกิรรมกิารฯ เพิื่�มขึ�นจากิจำานวน 
ข่�นติำ�าที�กิฎห้มาย่กิำาห้นด้ไว ้ซึี�งกิำาห้นด้ให้ส้งูสดุ้ไม่เกินิ 17 คน 
ต่ิอสถานป็ระกิอบกิารแติล่ะแห้ง่ เพ่ื่�อให้ม้คีวามเห้มาะสม 
กิ่บขนาด้ของสถานป็ระกิอบกิารแติ่ละแห้่ง รวมท่�ง
ครอบคลุมกิลุ่มความห้ลากิห้ลาย่และกิลุ่มเป็ราะบาง 
ในด้้านเพื่ศ เชิ่�อชิาติ ิศาสนา และผูบ้กิพื่รอ่งทางรา่งกิาย่ และ
ห้ากิคณะกิรรมกิารฯ ที�ได้้รบ่กิารเลอ่กิต่ิ�งไม่ได้ค้รอบคลุม
กิลุม่เป็ราะบางด่้งกิลา่ว บริษท่ย่ง่จด่้ให้้มีคณะอนกุิรรมกิาร
สว่สด้ิกิารป็ระจำาสถานป็ระกิอบกิารให้้ครอบคลุมมา
ทำาห้น้าที�ร่บฟังปั็ญห้าและข้อเสนอแนะของพื่น่กิงาน 
ในกิลุ่มเป็ราะบางเห้ล่าน่�นเพ่ื่�อนำาเสนอป็ระเด้็นต่ิางๆ  
ไป็ย่ง่คณะกิรรมกิารฯ ก่ิอนจะมีกิารป็ระชุิมรว่มกิบ่ผูบ้ริห้าร
ที�เป็็นติ่วแทนของบริษ่ทอีกิด้้วย่

• ในช่ิวงกิารแพื่ร่ระบาด้ของโรคติิด้เชิ่�อโควิด้-19 ซีีพีื่เอฟ
ได้้เพิื่�มนโย่บาย่กิารดู้แลพื่นก่ิงาน เพ่ื่�อให้เ้กิดิ้ความม่�นใจ
และความป็ลอด้ภ่ย่สูงสุด้ ด้่งนี�
• ไม่มีนโย่บาย่เลิกิจ้างพื่น่กิงาน
• สน่บสนุนอาห้ารให้้ก่ิบเพ่ื่�อนพื่น่กิงานกิลุ่มที�ต้ิองเฝ้้าระว่ง
• มอบคูป็องแบบอิเล็กิทรอนิกิส์ สำาห้ร่บพื่น่กิงาน/

คู่สมรส/บุติร ที�ได้้ร่บผลกิระทบจากิกิารแพื่ร่ระบาด้
เพ่ื่�อซ่ี�ออาห้ารและเคร่�องด่้�มที�ร้านจำาห้น่าย่สินค้าใน
เคร่อบริษ่ท

• ให้้เงินกิู้ย่่มค่าเล่าเรีย่นบุติรโด้ย่ไม่คิด้ด้อกิเบี�ย่เป็็น
ระย่ะเวลา 24 เด้่อน สูงสุด้ไม่เกิิน 100,000 บาท

• สน่บสนุนค่าร่กิษาพื่ย่าบาลจากิโรคติิด้เชิ่�อโควิด้-19
• สำาห้ร่บแรงงานติ่างด้้าว ในชิ่วงกิารแพื่ร่ระบาด้

ของโรคติดิ้เชิ่�อโควิด้-19 ซีีพีื่เอฟได้้เพื่ิ�มมาติรกิารติ่างๆ
ในกิารดู้แล ด้่งนี�
• ร่วมกิ่บห้น่วย่งานสาธุารณสุขภาย่ในพ่ื่�นที�ให้้ความรู้

ความเข้าใจกิบ่แรงงานต่ิางด้้าวที�พ่ื่กิในห้อพ่ื่กิพื่นก่ิงาน
ในกิารป็้องกิ่นตินเองจากิโรคติิด้เชิ่�อโควิด้-19 อาทิ 
กิารเวน้ระย่ะห้า่งทางกิาย่ภาพื่ กิารใชิห้้นา้กิากิอนาม่ย่  
เจลฆ่่าเชิ่�อ กิารเฝ้า้ระว่งบคุคลภาย่นอกิเขา้มาย่ง่ห้อพ่ื่กิ

• สำารวจห้อพ่ื่กิแรงงานติ่างด้้าวด้้านมาติรกิาร
ความป็ลอด้ภ่ย่จากิโรคติดิ้เชิ่�อโควิด้-19 ติา่งๆ ป็รบ่ให้้
สาย่เดิ้นรถร่บส่งแรงงานระห้ว่างห้อพ่ื่กิและ 
สถานป็ระกิอบกิารของบริษ่ทมีความถี�มากิขึ�น  
เพ่ื่�อเว้นระย่ะห้่างระห้ว่างติ่วบุคคลภาย่ในรถร่บส่ง 
ทำาความสะอาด้ฆ่่าเช่ิ�อภาย่ในรถทุกิรอบร่บส่ง  
รวมถง่ทำาความสะอาด้ห้อพ่ื่กิคร่�งให้ญ่ (Big Cleaning) 
ทุกิๆ ส่ป็ด้าห์้ 

• ป็ฏิบิต่ิติิามแนวทางกิารบรหิ้ารจด่้กิารกิารทำางานของ
แรงงานติา่งด้้าว ติามมติคิณะรฐ่มนติร ีในกิารขย่าย่
กิรอบระย่ะเวลากิารอนุญาติทำางานห้ล่งวาระกิาร 
จา้งงานครบและแรงงานไม่สามารถเดิ้นทางออกินอกิ
ราชิอาณาจ่กิรได้้ เน่�องจากิสถานกิารณโ์ควดิ้-19 เชิน่ 
กิารติรวจสุขภาพื่ กิารต่ิออายุ่ใบอนุญาติทำางานและ 
ลงติราวีซ่ีา

กี่ารให้ความรู้เกี่ี�ยวกัี่บกี่ารแพร่ระบาดข้อ่งโรคต่ิดเชัื�อ่โควิด-19

• นอกิจากินี� ซีีพีื่เอฟย่่งส่งเสริมสิทธิุในกิารเข้าถ่งอาห้าร
คุณภาพื่และป็ลอด้ภ่ย่กิบ่แรงงานติา่งด้า้วทกุิคน แมไ้มใ่ช่ิ
พื่นก่ิงานของบริษท่ โด้ย่บรษิท่ได้้มอบอาห้ารให้ก้ิบ่มลูนิธุิ
เครอ่ขา่ย่สง่เสริมคณุภาพื่ชีิวิติแรงงาน (Labour Protection

ส่ี่วนหนึ�งข้อ่งมาต่รกี่ารป้อ่งกี่ันกี่ารแพร่ระบาดข้อ่งโรคติ่ดเชืั�อ่โควิด-19

ซีพีเอ่ฟสี่่งมอ่บอ่าหารให้มูลนิธิิเครอื่ข้่ายส่ี่งเสี่ริมคุณภาพชัีวิต่แรงงาน

Network Foundation: LPN) ภาย่ใต้ิโครงกิาร “CPF 
ส่งอาห้ารจากิใจ ร่วมติ้านภ่ย่โควิด้-19” เพ่ื่�อแจกิจ่าย่ 
ให้แ้รงงานต่ิางด้้าวในพ่ื่�นที�ติา่งๆ ที�ติอ้งกิก่ิติว่เพ่ื่�อควบคุม
กิารแพื่ร่ระบาด้ของโรคติิด้เชิ่�อโควิด้-19 อีกิด้้วย่

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

3332 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



การบริหารคว้ามหลากหลาย

ซีพีื่ีเอฟกิำาห้นด้นโย่บาย่และแนวป็ฏิิบต่ิทิี�ส่งเสริมว่ฒนธุรรม
กิารทำางานแบบมีส่วนร่วมและเคารพื่ในความแติกิติ่างและ
ความห้ลากิห้ลาย่ภาย่ในองค์กิร เชิ่น นโย่บาย่กิารบริห้าร
ความห้ลากิห้ลาย่และย่อมร่บความแติกิต่ิาง นโย่บาย่ด้้าน
กิารจ้างและกิารบริห้ารแรงงาน และนโย่บาย่เร่�องกิารเล่อกิ
ป็ฏิิบ่ติิและกิารล่วงละเมิด้ เป็็นต้ิน โด้ย่คำาน่งถ่งความรู้ 
ท่กิษะ และป็ระสบกิารณ์ที�แติกิต่ิางของพื่น่กิงานเป็็นสำาค่ญ
ไม่เล่อกิป็ฏิิบ่ติิห้ร่อล่วงละเมิด้ในเร่�องเชิ่�อชิาติิ ส่ญชิาติิ  
เผ่าพ่ื่นธุุ ์สีผิว ต้ินติระกูิล ศาสนา สถานะทางสง่คม เพื่ศ อายุ่ 
ความพื่ิกิารห้ร่อทุพื่พื่ลภาพื่ แนวคิด้ทางกิารเมอ่ง ติลอด้จน
สถานภาพื่กิารสมรส เพื่ี�อให้้เกิิด้ป็ระโย่ชิน์สูงสุด้ท่�งติ่อกิาร
ด้ำาเนินธุุรกิิจและพื่น่กิงาน

ในป็ ี2563 ซีพีื่เีอฟได้้ทบทวนกิระบวนกิารติรวจป็ระเมนิสถานะ 
ด้้านสิทธิุมนุษย่ชินอย่่างรอบด้้าน (Human Rights Due 
Diligence) ซึี�งเป็็นกิารทบทวนที�กิระทำาอย่่างต่ิอเน่�อง
เป็็นป็ระจำาทุกิป็ี ครอบคลุมทุกิกิลุ่มรวมถ่งกิลุ่มความ
ห้ลากิห้ลาย่และกิลุ่มผู้เป็ราะบางทางเชิ่�อชิาติิและศาสนา 
ผู้บกิพื่ร่องทางร่างกิาย่ และเด้็กิ เป็็นต้ิน ซีึ�งครอบคลุม
กิจิกิารของบริษท่ท่�วป็ระเทศ โด้ย่ป็ระเด็้นด้้านสิทธิุมนษุย่ชิน
ที�สำาค่ญ (Salient Human Rights Issues) ท่�ง 7 ป็ระเด้็น
ได้้แก่ิ สภาพื่กิารจ้างงาน สุขภาพื่และความป็ลอด้ภ่ย่ 
ของพื่น่กิงาน สุขภาพื่และความป็ลอด้ภ่ย่ในชุิมชิน ข้อมูล
ส่วนบุคคล กิารใช้ิแรงงานผิด้กิฎห้มาย่ (เชิ่น แรงงานเด็้กิ  
แรงงานบง่ค่บ และแรงงานต่ิางด้้าว) ในห่้วงโซีอุ่ป็ทาน สขุภาพื่ 
และความป็ลอด้ภ่ย่ของคู่ค้าและผู้ร่บเห้มา มาติรฐานกิารครองชีิพื่ 

• ในปี็ 2563 บริษท่ได้้รบ่ข้อร้องเรยี่นผา่นศนูย่ ์Labour Voices
Hotline by LPN จำานวน 1 เร่�อง เกิี�ย่วกิบ่ความกิง่วลใจ
ของพื่น่กิงานเร่�องสิทธุิและสว่สด้ิกิารอ่นพื่ง่ได้้ ห้ล่งจากิ
ส่บห้าสาเห้ตุิพื่บว่ามาจากิความเข้าใจที�คลาด้เคล่�อน
จงึชิี�แจงและให้ค้วามม่�นใจว่าพื่นก่ิงานจะได้้รบ่กิารป็ฏิบิต่ิิ
ต่ิออย่่างถูกิติ้องและเที�ย่งธุรรม

มูลนิธิิเครือ่ข้่ายสี่่งเสี่ริมคุณภาพชัีวิต่แรงงานเข้้าเยี�ยมแรงงานต่่างด้าวในหอ่พักี่ข้อ่งบริษัที่

• ปี็ 2563 เป็็นปี็ที� 3 ของความรว่มม่อระห้วา่งซีพีื่เีอฟและ
มูลนิธิุเคร่อข่าย่ส่งเสริมคุณภาพื่ชีิวิติแรงงาน (Labour 
Protection Network Foundation: LPN) ที�ได้เ้ดิ้นห้นา้ 
ทำากิจิกิรรมติา่งๆ อย่า่งต่ิอเน่�อง ได้้แก่ิ กิารรบ่เร่�องร้องเรีย่น 
ผ่านศูนย์่ Labour Voices Hotline by LPN กิารอบรม
ด้้านสิทธุิมนุษย่ชินและสิทธุิแรงงานในรูป็แบบทางไกิล
(Remote Interactive Training) รวมถ่งกิารเย่ี�ย่ม
แรงงานต่ิางด้้าวในห้อพ่ื่กิและให้ค้วามรู้ความเขา้ใจเร่�อง
กิารป้็องกิ่นสุขภาพื่และมาติรกิารติ่างๆ ที�จะป้็องก่ิน 
กิารแพื่ร่ระบาด้ของโรคติิด้เชิ่�อโควิด้-19

และความป็ลอด้ภ่ย่ของชุิมชินในห้ว่งโซีอ่ปุ็ทาน สำาห้รบ่ป็ระเด้น็
ข้อมูลส่วนบุคคล ซีีพีื่เอฟและบริษ่ทย่่อย่ให้้ความสำาค่ญกิ่บ
กิารคุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคลของบคุลากิร ลกูิค้า คูค้่าธุรุกิจิ 
และพ่ื่นธุมิติรทางธุุรกิิจ โด้ย่มุ่งม่�นที�จะป็กิป็้องข้อมูล 
ส่วนบคุคลจากิกิารถูกินำาไป็ใช้ิในทางที�ไมถู่กิต้ิองติามกิฎห้มาย่
และร่กิษาข้อมูลด่้งกิล่าวให้้ป็ลอด้ภ่ย่ติามมาติรฐานสากิล 
ท่�งนี� บรษิท่ได้้กิำาห้นด้เร่�องกิารคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลไว้ใน
จรรยาบรรณธุรุกิจิและนโยบายว่่าด้ว้่ยกิารคุุ้้มคุ้รองข้้อมลู
ส่ว่่นบคุุ้คุ้ล โด้ย่ในปี็นี� ซีีพื่เีอฟและบรษิท่ย่อ่ย่ในป็ระเทศไทย่
ได้น้ำานโย่บาย่นี�ไป็ป็ฏิบิต่ิิแล้ว โด้ย่กิารจ่ด้ติ่�งคณะกิรรมกิาร
ขบ่เคล่�อนโครงกิารและคณะทำางานคุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคล
เพ่ื่�อให้้ม่�นใจว่าซีีพีื่เอฟและบริษ่ทย่่อย่ท่�งห้มด้ได้้ด้ำาเนินกิาร
ให้้บรรลุว่ติถุป็ระสงค์ด้่งกิล่าวข้างต้ิน 

ในกิิจกิารป็ระเทศไทย่ ย่่งเปิ็ด้โอกิาสและสน่บสนุนให้้
พื่น่กิงานทุกิคน ทุกิระด่้บ ทุกิเชิ่�อชิาติิ ได้้มีส่วนร่วมแสด้ง 
มุมมอง ความเห้น็ ข้อเสนอแนะ รวมท่�งเร่�องรอ้งเรีย่นติา่งๆ 
ผ่านช่ิองทางที�ห้ลากิห้ลาย่ รวมถง่ผา่นติว่แทนพื่นก่ิงานที�ได้ร้บ่ 
กิารเลอ่กิติ่�งเป็็นคณะกิรรมกิารและคณะอนกุิรรมกิารสวส่ดิ้กิาร
ป็ระจำาสถานป็ระกิอบกิาร โด้ย่ในป็ ี2563 พื่นก่ิงานของบรษิท่ 
ได้้ร่บผลป็ระโย่ชิน์จากิกิารป็ร่บป็รุงติามข้อเสนอแนะกิ่บ 
ติ่วแทนบริษ่ทแล้วร้อย่ละ 74 ของพื่น่กิงานในกิิจกิาร
ป็ระเทศไทย่ท่�งห้มด้ 

การต่รว้จประเมินิสิถานิะด้ำานิสิิทธิิมนุิษยชนิอย่างรอบด้ำานิ

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

3534 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/diversity_and_inclusion.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/employment_and_labour_management.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/discrimination_and_harassment.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/code_of_conduct_th.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/privacy_data_th


อาหารมั่นคง

ฟารมไกไขในกิจการประเทศไทย
เลี้ยงแบบปลอยอิสระในโรงเรือน
ดวยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

การเรียกคืนสินคาที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพของสาธารณชนเปน

35%

ผลิตภัณฑใหมในประเทศไทยเปนผลิตภัณฑ
ที่มุงเนนสุขโภชนาการ สุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

100%

1,433,075

ฟารมไกเนื้อในทุกประเทศ มีเจาหนาที่
สวัสดิภาพสัตวกำกับดูแลดานฟารมไกเนื้อ

43%
กิจการในประเทศไทย

15%*
กิจการในตางประเทศ

*เนื่องจากมีการปรับวิธีการเก็บขอมูล

เด็ก เยาวชนและผูบริโภคในประเทศไทย
ไดรับการสงเสริมใหเขาถึงอาหารและการเรียนรู
หรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรูดานโภชนาการ
และการบริโภคอยางยั่งยืน

*สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 5 ลานฟองตอป

ราย

7* ลานฟองตอป

0 (ศูนย)

ฟารมสุกรแมพันธุอุมทอง
ไดรับการเลี้ยงดูในระบบคอกขังรวม

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

3736 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



เป�าหมายเชิงกลยุทธ� (ประเทศไทย) ผลการดำเนินงาน

ความมุ�งมั่น:
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด�านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

นวัตกรรมอาหาร

ร�อยละ 30 ของผล�ตภัณฑ�ใหม�เป�นผล�ตภัณฑ�ที่มุ�งเน�นสุขโภชนาการ
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี ภายในป� 2563 35%

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “นวััตกรื่รื่มอาหารื่”

1.	กลุ่่�ม	 Innovation	 แลุ่ะ	Wellness	 Food	 and	
Beverages	 เป็็นนวััตกรรมและการวิัจััยพััฒนาตลอด
ห่่วังโซ่่การผลิตตั�งแต่อาห่ารสััตว์ั ฟาร์มป้็องกันโรค  
ตลอดจันอาห่ารและเคร่�องด่�ม รวัมถึงึแนวัคิด “กินิอาหาร 

ให้เป็็นยา (Food as a Medicine)” ด้วัยการเพิั�ม 
สัารอาห่ารจัากธรรมชาติที่่�ชว่ัยบำำารงุสัขุภาพัและเสัริมสัร้าง 
ภูมิคุ้มกันให่้ร่างกาย อาที่ิ  

•  ห่มูชวีัา: ห่มูไขมันด่ ม่โอเมก้า 3 (ดูรายละเอย่ดเพิั�มเติม
ในบทสวััสดิิภาพสัตว์ั)

การดำำาเนิินิงานิ

ผลิุ่ตภััณฑ์์เพ่ื่�อสุ่ขภัาพื่ท่ี่�ด่ำกว่�า

ธุรกิจัอาห่ารเป็็นห่นึ�งในธุรกิจัที่่�ต้องป็รับำตัวัตามพัฤติกรรมผู้บำริโภคที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ตามสัภาวัะแวัดล้อมและสัังคม  
โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งสัภาวัะการแพัร่ระบำาดของโรคติดเช่�อโควัดิ-19 ที่ำาให่ผู้บ้ำริโภคใส่ัใจัสุัขภาพัและควัามป็ลอดภัยอาห่ารมากข้�น 
ซี่พ่ัเอฟจ้ังได้นำานวัตักรรมและเที่คโนโลยข่ั�นสูังมาใชใ้นกระบำวันการผลิตเพั่�อตอบำโจัที่ย์สังัคมวิัถึป่็กตใิห่ม่ (New Normal) น่�  
ด้วัยแนวัคิดอาหารเพ่�อวัันพร่�งน้� (Food for Tomorrow) 3 กลุ่ม ได้แก่

•  ชิคเก้นริบำ: นวััตกรรมเพิั�มมูลค่าผลิตภัณฑ์์ร่วัม
(Co-Product) ดว้ัยการตดัแบำบำพัเิศษ (Special Cut)
• นวััตกรรมการตัดแต่งเน่�อไกส่ัว่ันห่ลังตัดแต่งแบำบำ

พัิเศษ เจ้้าแรกิและเจ้้าเดิ้ยวัในเมื่องไทย

• ที่านง่าย ที่านเพัลิน กระดูกเด่ยวั คล้ายปี็กกลางผ่า
• เน่�อเยอะ เตม็คำา นุม่ฉำ�า เห่มอ่นเน่�อไกส่ัว่ันสัะโพัก
• เมนูไห่นก็ง่าย ไม่วั่าจัะ ต้ม ผัด แกง ที่อด

• เล่�ยงในระบำบำ Biosecurity High Tech Farming
• เล่�ยงด้วัยโป็รไบำโอติก ป็ลอดภัยจัากยาป็ฏิชิีวันะ
• ไม่ใช้ฮอร์โมนเพ่ั�อเร่งการเจัริญเติบำโต
• เล่�ยงด้วัยธัญพั่ชเป็็นห่ลัก
• ม่ที่ั�งแบำบำสัด แบำบำพัร้อมป็รงุ และแบำบำพัร้อมที่าน
• อร่อย ล่ม ปี็ก

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

3938 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/food/food_innovation


• เคร่�องด่�มสัุขภาพั INNO We-ness: สัามารถึรักษาคุณค่าที่างอาห่ารที่่�อุณห่ภูมิห้่องป็กติได้ 1 ป็ี

เครื�อ่งดื�มเสรมิอ่าหาร ดีป ด้วย
สารสกัี่ด แอ่ล-ธีีอ่ะนิน 200 มกี่. 
และคาโมมายล์ ช่่วยปรับคลื�น
สมอ่งทีี่�ย่ง่เหยิงจัากี่ความเครียด
ให้ผ่่อ่นคลาย ส่งผ่ลให้หลับลึกี่
และยาวนานขึ้�น

หลับลึกี่ ตืื่�นสดชื่�น

เครื�อ่งดื�ม ไอ่ เอ็่ม ยู มีเบต้ื่า-กี่ลูแคน 3,800 มกี่.
เข้้มข้้นจัากี่ธีรรมช่าติื่ ช่่วยเสริมภููมิค้่มกัี่นให้ร่างกี่าย

และช่่วยกี่ระต้่ื่นกี่ารที่ำางานข้อ่งเม็ดเลือ่ดข้าวให้แข็้งแรง

เครื�อ่งดื�มเสริมอ่าหาร เฟรช่  
ทีี่�ผ่สานพลัง Boost สมอ่ง  
ด้วยสารสกัี่ดคาเที่ชิ่น (จัากี่ 
ช่าเข้ียว) ช่่วยให้สมอ่งตื่ื�นตื่ัว  
และมีวิตื่ามิน 5 ช่นิด (วิตื่ามิน B1 
3 6 12 และ C สูง) ช่่วยบำาร่ง 
สื�อ่ประสาที่และสมอ่ง

2. กลุ่่�ม	Ready-To-Eat	Food	 เพั่�อตอบำสันองการใช้
ชีวัิตที่่�เร่งรีบำในสัังคมเม่องและชีวัิตวัิถึ่ป็กติให่ม่ ซ่ีพัเ่อฟ
นำาเสันออาห่ารพัรอ้มที่านที่่�เห่มาะสัำาห่รบัำการรับำป็ระที่าน
ที่่�บำ้าน ง่ายต่อการอุน่ รสัชาติด่ ป็ลอดภัยและป็ลอดเช่�อ
ด้วัยมาตรฐานการผลิตระดับำโลก ที่ั�งอาห่ารม่�อห่ลักและ

อาห่ารที่านเล่น เมนูเพ่ั�อสุัขภาพัที่่�ที่ำาจัากผักแท้ี่ 100% 
ไม่เติมนำ�าตาล ไม่ใสั่ผงชูรสั อาทิี่ ซุ่ป็ข้าวัโพัดและ 
ซุ่ป็ฟักที่อง CP Veg It Up! ที่่�นำาระบำบำ UHT Aseptic1 ซ้่�งเป็็น 
ระบำบำป็ลอดเช่�อ 100% มาใช ้เพ่ั�อชว่ัยคงคณุคา่สัารอาห่าร 
เห่ม่อนที่ำาสัดให่ม่ๆ

3. กลุ่่�ม	 Fresh	Destination	Meat ด้วัยโป็รต่นจัาก
เน่�อสัตัวัเ์ป็็นวัตัถึดุบิำห่ลกัในเมนูอาห่ารของป็ระชากรโลก
การเลอ่กผลติภณัฑ์ข์องสัดป็ระเภที่เน่�อสัตัวัเ์พ่ั�อป็รงุอาห่าร
และผลิตภัณฑ์์แป็รรูป็เพ่ั�อการบำริโภคในยุคสัังคมวัิถึ่
ป็กติให่ม่จ้ังต้องพิัถึ่พัิถึันมากข้�นในเร่�องมาตรฐาน
การผลิต ควัามสัะอาดและควัามป็ลอดภัย ซ่้�งซี่พ่ัเอฟ
มุ่งเน้นให่ค้วัามสัำาคัญในเร่�องคุณภาพัมาตลอด จัง้ไดเ้พิั�ม
ช่องที่างการจััดจัำาห่น่ายแบำบำพัาณิชย์อิเล็กที่รอนิกส์ัและ
การจัดัส่ังถึงึบำา้นเพั่�อส่ังมอบำอาห่าร “สดิ สะอาดิ ป็ลอดิภยั

ที่ำาจากฟัักที่องสุดำ

• ที่ำาจัากี่ผั่กี่แท้ี่ 100%
• ไม่เติื่มนำ�าตื่าล
• ไม่ใส่ผ่งชู่รส
• ไม่เจืัอ่สีสังเคราะห์
• ไม่ใส่วัตื่ถุ่กัี่นเสีย

ที่ำาจากข้าว่โพื่ดำหว่านิแท้ี่ๆ

• ปลอ่ดเชื่�อ่ 100% ด้วยระบบ
UHT Aseptic

• เก็ี่บทีี่�อ่่ณภููมิห้อ่งได้นาน 6 เดือ่น
• ลดกี่ารใช่พ้ลาสตื่กิี่ด้วยบรรจ่ัภูณัฑ์์
 ถุ้วยกี่ระดาษ
• สนับสน่นกี่ารกิี่นแบบ 2:1:12

ลดพ่ง ลดโรค

ตรวัจ้สอบย้อนกิลับได้ิ” ถึึงม่อผู้บำริโภค นอกจัากน่� 
ยังตอบำสันองพัฤติกรรมผู้บำริโภคที่่� ซ่่�ออาห่ารสัด
ด้วัยมุมบำุชเชอร์ที่่�สัามารถึเล่อกสิันค้าและป็ริมาณ 
ได้ด้วัยตัวัเอง อ่กที่ั�งยังม่อาห่ารสัดห่ลากห่ลายชนิด  
โดยเฉพัาะเน่�อห่ม ูเป็็ด ไก ่ไข่ และอาห่ารที่ะเลที่่�ป็ลอดภยั
ได้มาตรฐานจัากซี่พ่ัเอฟ ม่ผักสัดและผลไม้จัากฟาร์ม
ของเกษตรกรจัากทุี่กภูมิภาคและเคร่�องป็รุงนานาชนิด 
“สนิค้า้ค้รบ จ้บในท้�เดิย้วั” สัอดรับำกับำวิัสัยัที่ศันก์ารเป็็น  
“ค้รัวัของโลกิท้�ยั�งย่น” 

1 UHT Aseptic เป็็นระบำบำการบำรรจุัอาห่ารท่ี่�ผ่านการฆ่่าเช่�อด้วัยควัามร้อน ระดับำ Ultra High Temperature (UHT) ท่ี่�อุณห่ภูมิเกิน 133 องศาเซ่ลเซี่ยสั ไม่น้อยกว่ัา 1 วิันาท่ี่  
ที่ำาให้่ป็ลอดเช่�อในระดับำ Commercial Sterilization ซ้่�งไม่ม่จุัลินที่รีย์สัามารถึเจัริญเติบำโตได้อ่กในระห่ว่ัางการเก็บำและการขนส่ังท่ี่�อุณห่ภูมิป็กติ และบำรรจุัในบำรรจุัภัณฑ์์ท่ี่�ป็ลอดเช่�อ 
โดยการบำรรจุัจัะต้องกระที่ำาภายใต้สัภาวัะท่ี่�ป็ลอดเช่�อ ของระบำบำการบำรรจุัแบำบำป็ลอดเช่�อ; ศูนย์เคร่อข่ายข้อมูลอาห่ารครบำวังจัร www.foodnetworksolution.com, องค์การ 
ส่ังเสัริมกิจัการโคนมแห่่งป็ระเที่ศไที่ย www.dpo.go.th, ภาควิัชาเที่คโนโลย่การบำรรจุัและวััสัดุ สัำานักงานเศรษฐกิจัอุตสัาห่กรรม www.packaging.oie.go.th

2 2:1:1 เป็็นการกำาห่นดป็ริมาณอาห่ารท่ี่�เห่มาะสัม โดยการแบ่ำงสััดส่ัวันของจัานออกเป็็น 4 ส่ัวันเท่ี่าๆ กัน และแบ่ำงป็ระเภที่อาห่ารท่ี่�ใส่ัในจัานเป็็นผัก 2 ส่ัวัน ข้าวัห่ร่อแป้็ง 1 ส่ัวัน
และเน่�อสััตว์ั 1 ส่ัวัน, สัำานักงานกองทุี่นสันับำสันุนการสัร้างเสัริมสุัขภาพั (สัสัสั.)

สด สะอาด ปลอดภััย
มัั่�นใจได้ด้วยมั่าตรฐาน

ปศุุสัตว์ OK

อ่าหารสดทีี่�ม่มบ่ช่เช่อ่ร์

DEEP

IMU

บูสท์ี่สมอ่ง คืนความสดชื่�น

เปลี�ยนภููมิแพ้ เป็นภููมิพร้อ่ม

FRESH

• นวััตกรรมเน่�อจัากพัช่ (PLANT-TEC Innovation):
ด้วัยควัามมุ่งมั�นวิัจััยและพััฒนาของศูนยว์ัจิัยัและพััฒนา
อาห่ารซี่พ่ัเอฟในการคดิค้นเที่คนคิการสัรา้งรสัสัมัผัสั
เสัม่อนเน่�อสัตัว์ั โดยผสัานควัามรว่ัมม่อกบัำผูเ้ชี�ยวัชาญ
ในต่างป็ระเที่ศ คัดเล่อกวััตถุึดิบำห่ลากห่ลายชนิด

ผ่านกระบำวันการผลิตและเที่คโนโลย่ที่่�ทัี่นสัมัย  
จันกลายเป็็นผลิตภัณฑ์์เน่�อจัากพ่ัช (Plant-based  
Meat) ในห่ลากห่ลายรูป็แบำบำ อาทิี่ นักเก็ต เบำอร์เกอร์  
และเน่�อบำดจัากพ่ัช

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

4140 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



* เท่ี่ยบำจัาก ป็ริมาณสัารอาห่ารท่ี่�แนะนำาให้่บำริโภคต่อวััน สัำาห่รับำคนไที่ยอายุตั�งแต่ 6 ปี็ข้�นไป็ (Thai Recommended Daily Intakes: Thai RDI) จัากควัามต้องการพัลังงานวัันละ 
2,000 กิโลแคลอรี�

อาหารสุดำท่ี่�ม่มบุ่ชเชอร์ด้ำว่ยนิว่ัตกรรมต้้แช�กระจายคว่ามเย็นิ

• กี่ระจัายความเย็นรอ่บทิี่ศที่าง เนื�อ่น่่มฉ่ำำ�า ไม่แห้งติื่ดถุาด ไม่เป็นนำ�าแข็้ง
• ลด CO

2
 ในบรรยากี่าศด้วย R-290 รื่ายแรื่กของไทย

• ประหยัดพลังงานกี่ว่าเดิม 50%
• ยืดอ่าย่กี่ารใช้่งานได้นานขึ้�น 40%
• ลดกี่ารสูญเสียพื�นทีี่� ด้วยช่่อ่งเก็ี่บสต๊ื่อ่กี่ด้านล่าง
• ตัื่�งเวลาเปิด-ปิดอั่ตื่โนมัติื่ได้

นอกจัากน่� ซี่พ่ัเอฟยังร่วัมสันับำสันุนให่้ผู้บำริโภคม่สุัขภาพัด่ด้วัยการพััฒนาผลิตภัณฑ์์ที่่�มุ่งเน้นสัุขโภชนาการ สัุขภาพัและ 
สัุขภาวัะที่่�ด่กวั่าด้วัยผลิตภัณฑ์์ที่่�ม่ป็ริมาณโซ่เด่ยมและไขมันอิ�มตัวัลดลง โดยม่รายละเอ่ยดของผลิตภัณฑ์์ในป็ี 2563 ดังน่�

ประเภัที่
จำานิว่นิ

(ผลิุ่ตภััณฑ์์) ตัว่อย�างผลิุ่ตภััณฑ์์

โซเด่ำยมลุ่ดำลุ่ง
(น้อ่ยกี่ว่า 600 
มิลลิกี่รัมต่ื่อ่
หนึ�งหน่วยบริโภูค*)

11

23

7

ไขมันิอิ�มตัว่ลุ่ดำลุ่ง
(ไม่เกิี่น 3 กี่รัม
ต่ื่อ่หนึ�งหน่วยบริโภูค*)

โซเด่ำยม
แลุ่ะไขมันิอิ�มตัว่ลุ่ดำลุ่ง

ข้้าวหน้าเนื�อ่
สไตื่ล์ญี�ป่�น

ข้้าวลาบไก่ี่

ข้้าวไรซ์์เบอ่ร์รี�
ไก่ี่กี่ะหลำ�านำ�าปลา   

สปาเก็ี่ตื่ตีื่�
คาโบนาร่า

ข้้าวคล่กี่กี่ะเพรา
ไส้กี่รอ่กี่

ข้้าวปลาผั่ด
ขึ้�นฉ่่ำาย

ซ่์ปข้้าวโพด

ข้้าวแกี่ง
เขี้ยวหวานไก่ี่

ข้้าวกี่ะเพราก้่ี่ง

คุุณร้้หรือไมั่่ ??
คุวรบริโภัคุเนื�อสัตว์อย่างไรให้ปลอดภััยในช่่วง Lockdown3 

ผู้เชี�ยวัชาญด้านควัามป็ลอดภัยอาห่ารให่้ควัามเห่็นตรง
กันว่ัา “การป็ฏิิบัำติตามห่ลักสุัขลักษณะท่ี่�ด่ด้านอาห่าร
ป็ลอดภัย” สัามารถึป็้องกันได้ที่ั�งโรคอาห่ารเป็็นพัิษและ 
โควัิด-19 ซ้่�งองค์การอนามัยโลกได้สัรุป็ไว้ั 5 ขั�นตอน 
สัำาคัญ ค่อ 1) รักษาควัามสัะอาด ควัรล้างม่อก่อน ห่ลัง 
และระห่ว่ัางการเตรียมอาห่ารป็ระเภที่เน่�อสััตว์ัดิบำ  
2) แยกระห่วั่างอาห่ารดิบำและอาห่ารป็รุงสัุก ควัรวัาง
เน่�อสััตว์ัสัดให้่ห่่างจัากผลิตภัณฑ์์พัร้อมบำริโภคและ
อาห่ารป็ระเภที่อ่�นที่ั�งระห่ว่ัางการเล่อกซ่่�อและอุป็กรณ์

ที่่�ใช้ในการป็รุง 3) ให้่ควัามร้อนอาห่ารอย่างที่ั�วัถึึง 
ต้องให้่ควัามร้อนจันอุณห่ภูมิใจักลางอาห่ารสูังกว่ัาท่ี่�กำาห่นด  
4) เก็บำรกัษาอาห่าร ณ อุณห่ภูมิที่่�เห่มาะสัม ควัรเล่อกซ่่�อ
เน่�อสัตัว์ัที่่�จัำาห่นา่ยในชั�นวัางที่่�ควับำคมุควัามเยน็ (อณุห่ภูมิ
5 oC ห่ร่อตำ�ากว่ัา) เก็บำในกระเป๋็าเก็บำควัามเย็นระห่ว่ัางเดินที่าง
5) ใช้นำ�าและวััตถุึดิบำที่่�สัะอาดและป็ลอดภัย เล่อกซ่่�อ
เน่�อสััตว์ัสัดและผลิตภัณฑ์์เน่�อสััตว์ัแป็รรูป็จัากแห่ล่ง
ที่่�เช่�อถึ่อได้ ได้รับำมาตรฐาน GMP ม่ลักษณะ กลิ�น สั่
เป็็นป็กติ ห่ากม่ฉลากควัรดูวัันผลิตและวัันห่มดอายุ

ซี่พ่ัเอฟมุ่งมั�นสันับำสันุนให้่เกิดวััฒนธรรมองค์กรแห่่งนวััตกรรมที่่�เน้นการพััฒนาและส่ังเสัริมนวััตกรรมที่ั�วัที่ั�งองค์กรอย่าง
เป็็นระบำบำและม่ป็ระสัิที่ธิภาพัสัูงสัุดที่ั�งต่อตัวัพันักงานและบำริษัที่ เพ่ั�อเตรียมพัร้อมรับำการเป็ล่�ยนแป็ลงที่างธุรกิจัและควัาม
ต้องการของผู้บำริโภค

การเสุริมสุร้างวั่ฒนิธรรมองค์กรแห�งนิวั่ตกรรม

นำระบบการจัดการและบริหาร
นวัตกรรม BRITISH STANDARD
BS 7000-14 มาใชในองคกรเพื่อชวย
วางแผนโครงการและสรางโอกาส
เกิดนวัตกรรมในองคกรมากขึ้น

พัฒนาสูมาตรฐาน ISO 560026 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
และขอเสนอแนะในการพัฒนาและยังคงรักษากรอบแนวคิดในการปฏิบัติ
ดานการจัดการนวัตกรรมอยางเปนระบบแกองคกร ซึ่งเปนมาตรฐาน
ที่มีเปาหมายในการจัดเตรียมองคกรใหมีแนวทางและกระบวนการ
ที่ทำใหองคกรไดรับประโยชนมากที่สุดจากโครงการนวัตกรรม
ขององคกรอยาง CEO Awards และการพัฒนาบุคลากรใหเปน
นวัตกรขององคกร เปนตน

จัดการอบรมเสริมสราง
การรับรูและการนำมาตรฐานสากล
CEN/TS 16555  ไปใชแกพนักงาน
ในองคกร รวมถึงไดมีการตรวจประเมิน
ภายในดวยมาตรฐานดังกลาว

จะจัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม
ขององคกรชุดใหม เพื่อความคลองตัว
ในการบริหารจัดการนวัตกรรมองคกร
เชิงกลยุทธในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร

2556 2558 2563 2564

3 ผศ.ดร. จิัตศิริ ราชตนะพัันธ์ุ อาจัารย์ป็ระจัำาภาควิัชาวิัที่ยาศาสัตร์และเที่คโนโลย่การอาห่าร คณะอุตสัาห่กรรมเกษตร มห่าวิัที่ยาลัยเกษตรศาสัตร์, ห่นังส่ัอพิัมพ์ัป็ระชาชาติธุรกิจั
4  ระบำบำ BS 7000-1 ค่อ มาตรฐานป็ระเที่ศอังกฤษเพ่ั�อการบำริห่ารจััดการนวััตกรรมท่ี่�สันับำสันุนให้่เกิดนวััตกรรมให่ม่ภายในองค์กร โดยกลุ่ม BSI
5 มาตรฐาน CEN/TS 16555 ค่อ มาตรฐานสัห่ภาพัยุโรป็เพ่ั�อการจััดการนวััตกรรมและสันับำสันุนให้่เกิดควัามคิดสัร้างสัรรค์ โดย European Committee for Standardization 

(CEN) ซ้่�งต่อมาได้ม่การร่างเป็็นมาตรฐานระดับำสัากล ISO 56002 
6 มาตรฐาน ISO 56002 ค่อ มาตรฐานการจััดการนวััตกรรมเป็็นท่ี่�ยอมรับำในระดับำสัากล

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

4342 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



คว่ามร�ว่มม่อเพ่ื่�อนิวั่ตกรรม

ซี่พ่ัเอฟม่ควัามร่วัมม่อกับำภาคส่ัวันต่างๆ ทัี่�งในป็ระเที่ศ 
และตา่งป็ระเที่ศเพ่ั�อสัรา้งสัรรคส์ัิ�งให่ม่ และสัามารถึแสัวังห่า 
ผลป็ระโยชน์เชิงพัาณิชย์และสัังคมได้ด้วัย ได้แก่
• ภาค้รัฐ อาทิี่ 

• ผลิตภัณฑ์เ์คร่�องด่�มสัขุภาพั ไอ เอม็ ยู, ดป่็ และเฟรช
ด้วัยควัามร่วัมม่อกับำสัถึาบำันวัิจััยวิัที่ยาศาสัตร์และ
เที่คโนโลยแ่ห่ง่ป็ระเที่ศไที่ย เพ่ั�อที่ดสัอบำป็ระสัทิี่ธภิาพั
และป็ริมาณในการออกฤที่ธิ�ต่อร่างกายในระดับำห้่อง
ป็ฏิิบัำติการ ระดับำเซ่ลล์ และระดับำคลินิกของการใช้
สัารสัำาคัญในมนุษย์

ซี่พ่ัเอฟจััดอบำรมเพ่ั�อสัร้างการตระห่นักรู้ด้านมาตรฐาน 
การบำรหิ่ารจััดการนวัตักรรมและสัง่เสัรมิการยกระดบัำนวัตักรรม
ภายในองค์กรสัู่การจัดที่ะเบำ่ยนอนุสัิที่ธิบัำตรและสัิที่ธิบัำตร
แก่พันักงาน เช่น การอบำรมเชิงป็ฏิิบำัติการระบำบำการจััดการ
นวัตักรรม ISO 56002:2019 การอบำรมการยกระดับำผลงาน 
นวััตกรรมเพั่�อต่อยอดห่ร่อยกระดับำผลงานที่่�ตนเอง 
ได้สัร้างข้�นมาแล้วัให่้เกิดผลลัพัธ์ที่่�สูังข้�น เกิดป็ระโยชน์ต่อ 
ผูม่้สัว่ันได้เสัย่ในจัำานวันที่่�มากข้�น เป็็นตน้ อก่ที่ั�งยงัม่โครงการ 
เพ่ั�อสันับำสันุนให้่เกิดนวััตกรรมให่ม่ในห่ลากห่ลายรูป็แบำบำ ได้แก่
• โครงการสัร้างสัรรค์นวััตกรรมให่ม่ตามกรอบำ 3i: 

Improvement, Invention และ Innovation โครงการ
พัอใจัวัันเด่ยวั และกรอบำการให้่คะแนนรายบุำคคล (iScore) 
เพ่ั�อเป็็นการตอบำแที่นและให้่รางวััลแก่ผู้ท่ี่�ได้คิดค้นสิั�งให่ม่
ให้่แก่องค์กร

บำรรจุัภณัฑ์ไ์ขตุ่�นคลาสัสัคิชนดิถ้ึวัย ซ่้�งเนน้รปู็ที่รงให่ม่
สัวัยงาม เป็็นเอกลกัษณ ์โดยเสัรมิเร่�องควัามแข็งแรง
ของถึว้ัยชว่ัยป็ระคองสันิคา้ขณะขนสัง่ และยังสัามารถึ
นำาเข้าไมโครเวัฟได้ 

การสุ�งเสุริมให้เกิดำการสุร้างสุรรค์นิวั่ตกรรมใหม�ในิองค์กร

• ปี็ 2563 โรงงานผลิตอาห่ารสััตวั์บำก บำางนา กรุงเที่พัฯ 
ได้รับำรองมาตรฐาน ISO 56002 ที่ำาให่บ้ำรษัิที่เป็็นองค์กร
แรกของป็ระเที่ศไที่ยที่่�ได้รับำรองระบำบำการบำริห่ารจััดการ
นวััตกรรมด้วัยมาตรฐานสัากล จัากสัถึาบำันรับำรอง
มาตรฐานไอเอสัโอ

 อ่กที่ั�ง โรงงานอาห่ารสัำาเร็จัรูป็ ห่นองจัอก กรุงเที่พัฯ
เป็็นโรงงานผลิตอาห่ารรายแรกและอยู่ระห่วั่างการ 
เขา้รว่ัมกิจักรรมพััฒนาการจััดการนวััตกรรมขององคก์ร
อย่างเป็็นระบำบำตามมาตรฐานสัากล ISO 56002 ซ่้�งจััด
โดยสัำานกังานเศรษฐกจิัอุตสัาห่กรรมและสัถึาบัำนรับำรอง
มาตรฐานไอเอสัโอ

• ผลิตภัณฑ์์โป็รต่นที่างเล่อกจัากพ่ัช (Plant-based
Protein)
- ด้วัยควัามร่วัมม่อกับำจัุฬาลงกรณ์มห่าวัิที่ยาลัย

เพ่ั�อพััฒนาโมเลกุลกลิ�นเลย่นแบำบำเน่�อ
- ด้วัยควัามร่วัมม่อกับำมห่าวัิที่ยาลัยแม่ฟ้าห่ลวัง

เพั่�อพััฒนาเสัน้ใยที่ดแที่นโป็รต่นจัากเน่�อสัตัว์ัด้วัย
เส้ันใยโป็รต่นจัากเห็่ด

• ภาค้เอกิชน อาที่ ิการพััฒนาขบำวันการผลิตโป็รตน่ที่างเลอ่ก
จัากพัช่ร่วัมกับำบำริษัที่ ดูป็องท์ี่ และ ADM เป็็นต้น

• โครงการแบำง่ป็นัองค์ควัามรูแ้ละแลกเป็ล่�ยนป็ระสับำการณ์
สัำาห่รบัำนวัตักรรมภายในองค์กรกบัำเครอ่เจัรญิโภคภัณฑ์์
ในงานมห่กรรมบำัวับำาน

• การยกระดับำนวััตกรรมในองค์กรสัู่การจัดสัิที่ธิบำัตรและ
อนุสิัที่ธิบัำตรสัะสัม ณ ป็ี 2563 แล้วัที่ั�งห่มด 336 ฉบัำบำ

ตัว่อย�างสิุที่ธิบัุตรออกแบุบุผลิุ่ตภััณฑ์์

i1 : กี่ารปรับปร่ง
ปรับปร่งเพื�อ่ให้ได้สภูาวะทีี่�ดี
สมำ�าเสมอ่ยาวนานขึ้�น ลดปัญหา
ลดกี่ารใช้่ที่รัพยากี่ร

ซี์พีเอ่ฟสามารถุพัฒนานวัตื่กี่ร
ตื่ามแนวที่าง TRIZ ในอ่งค์กี่รแล้ว

i2 : กี่ารสร้างใหม่
สร้างสิ�งประดิษฐ์์หรือ่วิธีีกี่ารใหม่
ด้วยอ่งค์ความรู้ภูายใน /
เครือ่ข่้ายภูายนอ่กี่

i3 : นวัตื่กี่รรม
ม่่งข้ยายผ่ล เพิ�มประโยช่น์ให้ลูกี่ค้า
สร้างรายได้เพิ�มและธ่ีรกิี่จัใหม่

ผ่ลงาน

ผ่ลงาน

ผ่ลงาน

ผ่ลงาน

รวมทัี่�งสิ�น

8,626

8,752

92

34

จัากี่เป้าหมาย 1,000 คน
ภูายในปี 2563

1,047

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

4544 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



เป�าหมายเชิงกลยุทธ� ผลการดำเนินงาน

100%
เป�าประสงค� ผลการดำเนินงาน

ความมุ�งมั่น:
ดำเนินธุรกิจตามหลักสวัสดิภาพสัตว�และการใช�ยาปฏิชีวนะ
อย�างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล

สวัสดิภาพสัตว� 
ร�อยละ 100 ของสัตว�ท่ีเล�ย้งได�รับการเล�ย้งดูตามหลักอิสระ 5 ประการ
และภายใต�การใช�ยาปฏิชีวนะอย�างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล

100%

100%

ร�อยละ 100 ของฟาร�มไก�เนื้อในทุกประเทศ มีเจ�าหน�าที่
สวัสดิภาพสัตว�กำกับดูแลด�านฟาร�มไก�เนื้อ ภายในป� 2563

43%
ร�อยละ 100  ฟาร�มสุกรแม�พันธุ�อ��มท�องได�รับการเล�้ยงดูในระบบคอกขังรวม 

     กิจการในต�างประเทศ ภายในป� 2571

ฟาร�มไก�ไข�ในกิจการประเทศไทยเล�้ยงแบบปล�อยอิสระในโรงเร�อน
ด�วยกำลังการผล�ตเพ��มข�้น 5 ล�านฟองต�อป�
     ป� 2563 มีกำลังการผล�ตรวม 12 ล�านฟอง
     (เพ��มข�้น 7 ล�านฟองจากป� 2562)

15%*

*เนื่องจากมีการปรับว�ธีการเก็บข�อมูล

หลักอิสระ 5 ประการเป�นการเล�ย้งดูสัตว�ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว�ข้ันพ�น้ฐาน ให�สัตว�มีความเป�นอยู�ท่ีเหมาะสม มีสุขอนามัยท่ีดี
มีที่อยู�สะดวกสบาย ได�รับอาหารและน้ำอย�างเพ�ยงพอ ส�วนเป�าประสงค�เป�นการเล�้ยงสัตว�ที่สอดคล�องตามหลักอิสระ 5 ประการ
ที่สูงกว�า (Higher Welfare) หลักการขั้นพ�้นฐานทั่วไป 

     กิจการในประเทศไทย ภายในป� 2568

การดำำาเนิินิงานิ

การเลุ่่�ยงสัุตว์่ตามหลัุ่กสุวั่สุดิำภัาพื่สัุตว์่

•	 ประเด็ำนิสุำาคัญท่ี่�ใสุ�ใจ ซ่ีพ่ัเอฟมุ่งมั�นดำาเนินธุรกิจั 
ที่่�การุณต่อสััตวั์ตามแนวัป็ฏิิบำัติสัากล “ห่ลักอิสัระ 5 
ป็ระการ” ที่ั�งในฟาร์มของบำริษัที่และฟาร์มของเกษตรกร
โครงการสัง่เสัรมิการเล่�ยงสัตัวัม์าโดยตลอด นอกจัากการ
ป็ระกาศนโยบำายสัวััสัดภิาพัสัตัวั ์การจััดตั�งคณะกรรมการ
สัวัสััดภิาพัสัตัว์ัที่ั�วัโลก การกำาห่นดเป้็าห่มายระยะยาวัดา้น
สัวัสััดภิาพัสัตัว์ั การจััดที่ำาคูม่่อและมาตรฐานการดำาเนิน
งานด้านสัวััสัดิภาพัสััตวั์ที่่�ครอบำคลุมธุรกิจัการเล่�ยงสััตวั์
ทีุ่กป็ระเภที่และในทุี่กป็ระเที่ศที่่�บำริษัที่ม่กิจัการอยู่แล้วั 
ยังให่้ควัามสัำาคัญกับำป็ระเด็นต่างๆ ดังน่�

• ระบบสังเกิตกิารณ์์ทางไกิล นอกจัากระบำบำกล้อง
วังจัรปิ็ด (CCTV) ที่่�ใช้เพั่�อสัังเกตอาการผิดป็กติ
เบำ่�องต้นของสััตว์ัและอุป็กรณ์ภายในฟาร์มแล้วั
ในปี็ 2562 ซี่พ่ัเอฟได้พัฒันานวัตักรรมระบำบำ Smart Farm
ซ้่�งเป็็นระบำบำควับำคุมที่างไกลผ่านระบำบำคอมพัวิัเตอร์
ที่่�สัามารถึนำาขอ้มูลมาวิัเคราะห์่ได ้เชน่ การวัดัป็รมิาณ
แอมโมเน่ย และควัามร้อนในตัวัไก่ ส่ัวันในปี็ 2563
ได้นำาระบำบำ Birdoo Smart Eyes ซ่้�งเป็็นการควับำคุม
ที่างไกลแบำบำอัตโนมัติมาใช้ในฟาร์มไก่เน่�อ เพั่�อช่วัย
สัังเกตข้อมูลเบำ่�องต้น เช่น นำ�าห่นักไก่ การกินนำ�า
และอาห่าร เป็็นต้น ซ่้�งสัามารถึแสัดงผลผ่าน
แอป็พัลิเคชันบำนม่อถึ่อ และนำามาวิัเคราะห์่ สัั�งการ
และพัยากรณผ์ลลัพัธ์ที่่�จัะเกิดข้�นได้อยา่งรวัดเรว็ัและ
ที่นัตอ่การเป็ล่�ยนแป็ลงของตลาดผูบ้ำรโิภค อก่ที่ั�งยัง
นับำเป็็นรายแรกิของป็ระเทศไทยที่่�นำาเที่คโนโลย่น่�
มาใช้ในการติดตามสัวัสััดิภาพัสัตัว์ัแบำบำ Real-Time
สั่งผลให่้ป็ระสิัที่ธิภาพัในการผลิตด่ข้�น

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “สวััสดิิภาพสัตว์ั”

• ระบบกิารป้็องกิันโรค้ทางชีวัภาพ ซ่ีพัเ่อฟให้่ควัาม
สัำาคญักบัำการบำรหิ่ารจัดัการระบำบำป้็องกนัโรคภายใน
ฟาร์มเป็็นอย่างมาก ทัี่�งในฟาร์มของบำริษัที่และฟาร์ม
ของเกษตรกรโครงการส่ังเสัริมการเล่�ยงสััตวั์ ที่ำาให่้
มั�นใจัได้วัา่ฟารม์เล่�ยงสัตัวัท์ี่ั�งห่มดป็ลอดภัยจัากโรค
ระบำาดสัตัวัแ์ละโรคตดิเช่�อโควัดิ-19 โดยแบำง่มาตรการ
ป้็องกันโรคดังน่� 

 ด้านสัภาพัแวัดลอ้ม: โรงเรอ่นเล่�ยงสัตัวัม่์โครงสัรา้ง
ที่่�แข็งแรง มก่ารพ่ันยาฆ่่าเช่�อโดยรอบำ โรงเรอ่น
เป็็นระบำบำปิ็ดที่่�ควับำคุมอุณห่ภูมิอยา่งเห่มาะสัมและ
แยกพ่ั�นท่ี่�เล่�ยงสััตว์ัและพ่ั�นท่ี่�อยู่อาศัยอย่างชัดเจัน 

 ด้านบุำคคล: ผู้ที่่�จัะเข้าภายในฟาร์มต้องผ่านการ
ฆ่่าเช่�อและกรอกข้อมูลก่อนเข้าออกทีุ่กครั�ง

 ด้านสัตัวั:์ สัตัวัต์อ้งได้รับำการเล่�ยงดูตามห่ลักอิสัระ 
5 ป็ระการ ได้รบัำการที่ำาวััคซ่นี ได้รบัำนำ�าและอาห่าร
จัากแห่ล่งที่่�สัามารถึตรวัจัสัอบำที่่�มาของวัตัถึดิุบำได้ 
และม่การป็้องกันสััตวั์พัาห่ะเข้าภายในฟาร์ม

 ด้านวััตถุึ: สััมภาระ สิั�งของ และยานพัาห่นะทุี่กชนิด
จัะต้องได้รับำการฆ่่าเช่�อก่อนเข้าเขตฟาร์ม
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• กิารเล้�ยงส่กิรตามืหลักิ 3Ts (No Testicles, No Teeth Clipping and No Tail Docking) บำริษัที่มค่วัามมุ่งมั�น
ในการลด ละ เลิกการเป็ล่�ยนแป็ลงที่างกายภาพัของสุักรในรูป็แบำบำของการตอนเพัศผู้ การตัด/กรอฟัน และ
การตัดห่าง นอกจัากน่�ยังได้เข้าร่วัมโค้รงกิาร 3Ts-Alliance (Teeth, Tails and Testicles) ที่่�ดำาเนินการโดย
World Animal Protection ตั�งแต่ป็ี 2562 เพ่ั�อร่วัมลดควัามเจ็ับำป็วัดของสัุกรในอุตสัาห่กรรมสัุกรของโลก และในปี็
2563 ได้ยกเลิกการกระที่ำาดังกล่าวัไป็แล้วัดังน่�

โดยกิจัการในป็ระเที่ศมาเลเซ่่ยและไต้ห่วัันได้ยกเลิกการตัด/กรอฟันลูกสุักรแล้วั ร้อยละ 100 ตั�งแต่ปี็ 2562 และในปี็ 2563 น่�
ป็ระเที่ศมาเลเซ่่ยไดย้กเลกิการตดัห่างลูกสักุรแลว้ักวัา่ ร้อยละ 98 นอกจัากน่� กิจัการในป็ระเที่ศไที่ยไดย้กเลกิการตดัใบำหู่ 
ลูกสัุกรไป็แล้วักวั่า ร้อยละ 67 ของลูกสัุกรที่ั�งห่มดมาตื่รกี่ารป�อ่งกัี่นโรค ASF ข้อ่งธ่ีรกิี่จัส่กี่รซี์พีเอ่ฟ

• กิารตรวัจ้ป็ระเมืิน เน่�องจัากสัถึานการณ์การแพัร่
ระบำาดของโรคติดเช่�อโควัิด-19 ในป็ีน่� ซี่พั่เอฟได้รับำ
การตรวัจัป็ระเมินในรปู็แบำบำที่างไกล (Remote Audit)
ที่ั�งจัากลกูค้า บุำคคลที่่�สัาม (Third Party) และบำริษัที่เอง
อันสั่งผลด่ต่อสัวััสัดิภาพัของสััตว์ัในการลดการ
บำาดเจั็บำและโรคภัย ลดควัามเส่ั�ยงในการป็นเป้็�อน
ระห่วั่างการตรวัจัป็ระเมิน โดยตั�งเป้็าที่่�จัะเป็ล่�ยน
รปู็แบำบำการตรวัจัป็ระเมินฟาร์มที่ั�งห่มดของบำริษทัี่และ
ของเกษตรกรในโครงการส่ังเสัริมการเล่�ยงสััตวั์เป็็น
แบำบำออนไลน์ในอ่ก 2 ปี็ข้างห่น้า เพั่�อร่วัมส่ังเสัริม
สัวััสัดิภาพัสััตวั์ที่่�ด่ต่อสััตวั์ในฟาร์ม

• กิารอบรมืและให้ค้วัามืร้้ดิา้นโรค้ระบาดิสัตวั ์นอกจัาก
ระบำบำการป้็องกันโรคที่่�ด่แล้วั บำุคลากรที่่�เก่�ยวัข้อง
และเกษตรกรในโครงการส่ังเสัริมการเล่�ยงสัตัว์ัทุี่กคน

จัะได้รับำการถึ่ายที่อดควัามรู้เก่�ยวักับำการป้็องกัน
โรคระบำาดในสััตว์ัครอบำคลุมทีุ่กชนิดสััตว์ัที่่�บำริษัที่
ดำาเนินกิจัการอยู่ โดยเฉพัาะอย่างยิ�งโรค ASF 
(African Swine Fever) ที่่�บำริษัที่แลกเป็ล่�ยนองค์
ควัามรู้กับำธุรกิจัสุักรในทุี่กป็ระเที่ศรวัมถึึงเกษตรกร 
ภายนอกโครงการฯ ด้วัย และทำาให้ป็ระเทศไทย 

เป็็นหน่�งในภม้ืภิาค้เอเชียท้�ไมื�ไดิรั้บผลกิระทบจ้ากิโรค้ 

ASF1 (ดูรายละเอ่ยดเพิั�มเติมในบทช่มืชน) นอกจัากน่�  
ยังให่้ควัามรู้ในการป็้องกันโรคติดเช่�อโควัิด-19  
กับำผูเ้ก่�ยวัข้องในการเล่�ยงสัตัว์ัทุี่กคน เพ่ั�อให่มั้�นใจัว่ัา 
สััตวั์ทุี่กตัวัที่่�ออกจัากฟาร์มของบำริษัที่สัะอาดและ
ป็ลอดภัย

กิจการในประเทศไทย
3,327,899 ตัว

กิจการในประเทศไทย

8,404 ตัวไมตัด/กรอฟน

ไมตัดหาง

กิจการในตางประเทศ
มาเลเซีย และไต�หวัน

กิจการในตางประเทศ
มาเลเซีย และไต�หวัน

ไมตอนเพศผู

กิจการในประเทศไทย
989,237 ตัว

กิจการในตางประเทศ
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย

และฟ�ลิปป�นส� 

มาตื่รกี่ารเฝ้้าระวัง ASF และโควิด-19
สู่ฟาร์มเลี�ยงสัตื่ว์วิถีุใหม่

1 อ้างอิงข้อมูลจัากสัถึานการณ์การระบำาดของโรค ASF ณ วัันท่ี่� 31 ธันวัาคม 2563 โดยองค์การโรคระบำาดสััตว์ัระห่ว่ัางป็ระเที่ศ (OIE): https://rr-asia.oie.int/en/projects/asf/
situational-updates-of-asf/
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• การสุ�งเสุริมสุวั่สุดิำภัาพื่สัุตว์่ในิห�ว่งโซ�ค่ณค�า เพ่ั�อควัามมั�นใจัในการป็ฏิิบำัติที่่�การุณต่อสััตว์ัของผู้บำริโภค ซ่ีพ่ัเอฟ
ได้ป็ระเมินผลการดำาเนินงานด้านสัวััสัดิภาพัสััตว์ัในผลิตภัณฑ์์ห่ลักของบำริษัที่ตลอดห่่วังโซ่่คุณค่าที่ั�วัโลก โดยพัิจัารณา
ปั็จัจััยที่ั�งด้านรูป็แบำบำโรงเรอ่น การเจัริญเติบำโต สัภาพัภูมิอากาศ รวัมถึึงการแสัดงพัฤติกรรมตามธรรมชาติที่่�แตกต่างกัน
ดังน่�

• นิวั่ตกรรมด้ำานิสุวั่สุดิำภัาพื่สัุตว์่ ซี่พ่ัเอฟให้่ควัามสัำาคัญกับำการวิัจัยัและพััฒนา เพั่�อชว่ัยยกระดับำการส่ังเสัรมิสัวัสััดิภาพั
สััตวั์ตลอดห่ว่ังโซ่่อุป็ที่านที่ั�วัโลก ในป็ี 2563 เราสัร้างสัรรค์นวััตกรรมที่่�ห่ลากห่ลาย อาทิี่

• โมืเดิลต้นแบบฟาร์มืไกิ�เน่�อออร์แกินิค้ ที่่�ได้รับำการ
รับำรองมาตรฐาน EU Organic รายแรกิของไทย

ที่่�ตำาบำลที่่ามะป็ราง อำาเภอแก่งคอย จัังห่วััดสัระบำุร่
ด้วัยการเล่�ยงแบำบำป็ล่อยอิสัระ (Free Range) ที่่�ไก่
สัามารถึออกสัูส่ันามห่ญา้ภายนอกโรงเร่อนได้ ม่อิสัระ
ในการแสัดงออกที่างพัฤติกรรมตามธรรมชาติและ
เล่�ยงแบำบำ Slow Growth ซ่ึ�งสั่งผลด่ต่อสัุขภาพัและ

จัากี่กี่ารเลี�ยงทีี่�ความหนาแน่นน้อ่ยกี่ว่า
หรือ่เท่ี่ากัี่บ 33 กี่กี่./ม.2, %ไก่ี่เนื�อ่

เป็ดเนื�อ่

ไก่ี่ไข่้

ส่กี่ร

ก้่ี่ง

จัากี่กี่ารเลี�ยงแบบปล่อ่ยอิ่สระ
ในโรงเรือ่น, ล้านฟอ่ง

จัากี่กี่ารเสริมสภูาพแวดล้อ่มที่างกี่ายภูาพ, %

จัากี่แม่ส่กี่รทีี่�เลี�ยงแบบคอ่กี่ขั้งรวม, %

จัากี่แม่พันธ์่ีก้่ี่งทีี่�ไม่ตัื่ดก้ี่านตื่า, ตัื่น

60

12

30

43

6,743

การสุ�งเสุริมสุวั่สุดิำภัาพื่สัุตว์่ กำาลัุ่งการผลิุ่ต*,**ผลิุ่ตภััณฑ์์จาก

* กำาลังการผลติตลอดห่ว่ังโซ่่คณุค่าการผลติของกจิัการป็ระเที่ศไที่ย, ** ร้อยละการผลติตลอดห่ว่ังโซ่่คณุค่าที่ั�วัโลกจัากไกเ่น่�อที่่�เล่�ยงที่่�ควัามห่นาแนน่นอ้ยกวัา่ห่รอ่เที่า่กบัำ 30 กก./ม.2 
อยูท่ี่่� รอ้ยละ 36 จัากเป็็ดเน่�อที่่�ม่การเสัรมิสัภาพัแวัดล้อมที่างกายภาพัอยูท่ี่่� รอ้ยละ 39 จัากไกไ่ขท่่ี่�เล่�ยงแบำบำป็ล่อยอสิัระในโรงเรอ่นอยูท่ี่่� รอ้ยละ 1 จัากแมส่ักุรที่่�เล่�ยงแบำบำคอกขงัรวัม
อยู่ที่่� ร้อยละ 25 และจัากแม่พัันธุ์กุ้งที่่�ไม่ตัดก้านตาอยู่ที่่� ร้อยละ 20

อารมณ์ของไก่ ที่ำาให้่ไก่ไม่เจ็ับำป่็วัย และได้รับำอาห่าร 
ที่่�ผลิตจัากวััตถึุดิบำท่ี่�เป็็นออร์แกนิค 100% และ 
ไม่ผ่านการตัดแต่งที่างพัันธุกรรม (Non GMOs)  
ไม่ม่การใชส้ัารเคม่สังัเคราะห่ใ์นการกำาจััดวัชัพัช่และ 
แมลงภายในฟาร์มเล่�ยง รวัมถึึงไม่ม่การใชย้าป็ฏิชิว่ันะ 
ตลอดการเล่�ยงดู ซ่ึ�งบำริษัที่จัะถึ่ายที่อดองค์ควัามรู้น่� 
สัู่เกษตรกรในอนาคต

ข้อมูลไก่เน่�อมาจัากการรวับำรวัมข้อมูลป็ระเที่ศไที่ย กัมพูัชา อินเด่ย มาเลเซี่ย ฟิลิป็ปิ็นส์ั โป็แลนด์ ไต้ห่วััน และตุรก่ ข้อมูลไก่ไข่มาจัากการรวับำรวัมข้อมูลป็ระเที่ศไที่ย ข้อมูลสุักรมาจัาก 
การรวับำรวัมข้อมูลป็ระเที่ศไที่ย กัมพูัชา ลาวั มาเลเซี่ย ฟิลิป็ปิ็นส์ั เวีัยดนาม และไต้ห่วััน ข้อมูลกุ้งมาจัากการรวับำรวัมข้อมูลป็ระเที่ศไที่ย เวีัยดนาม และอินเด่ย

•	 การวั่ดำผลุ่การสุ�งเสุริมสุวั่สุดิำภัาพื่สัุตว์่	 (Welfare	Outcome	Measures:	WOMs)	ป็ศุสััตวั์ที่่�ได้รับำการ
จััดการที่่�ด่สั่งเสัริมให้่สััตว์ัม่สัุขภาพัที่่�ด่ที่ั�งร่างกายและจัิตใจั ซ่่พ่ัเอฟจัึงม่วัิธ่วััดผลการสั่งเสัริมสัวััสัดิภาพัป็ศุสััตว์ัที่่�เล่�ยง 
ที่ั�งในกิจัการป็ระเที่ศไที่ยและกิจัการต่างป็ระเที่ศเพ่ั�อป็ระเมินว่ัาสััตว์ัเห่ล่าน่�ได้รับำสัวััสัดิภาพัขั�นสูังตามห่ลักสัวััสัดิภาพัสััตว์ั  
ดังน่�

อั่ตื่รากี่ารมีชี่วิตื่ระหว่างข้นส่ง
(Transport Livability), % 99.79 99.80 99.80

99.88 99.89 99.90

24.89 28.86 60.03

100 100 100

2561 2562 2563

อั่ตื่รากี่ารมีชี่วิตื่ระหว่างข้นส่ง
(Transport Livability), %

กี่ารเสริมสภูาพแวดล้อ่มเพื�อ่ให้ส่กี่รหย่านม-ข่้น
ได้แสดงพฤติื่กี่รรมตื่ามธีรรมช่าติื่
(Enrichment in Wean to Finish Pigs), %

ก้่ี่งได้รับกี่ารเลี�ยงตื่ามมาตื่รฐ์าน
กี่ารปฏิิบัติื่ฟาร์มเลี�ยงสัตื่ว์นำ�าทีี่�ดี
(Best Aquaculture Practices, BAP), %

การวั่ดำผลุ่
การสุ�งเสุริมสุวั่สุดิำภัาพื่สัุตว์่	(WOMs) ผลุ่การดำำาเนิินิงานิ

ไก่ี่เนื�อ่

ไก่ี่ไข่้

ส่กี่ร

ก้่ี่ง

การประเมั่ินผลการดำาเนินงานด้านสวัสดิภัาพสัตว์
ในผลิตภััณฑ์์หลักของบริษััทตลอดห่วงโซ่่คุุณคุ่า

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

5150 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



สะพานเลื�อ่นอ่ัตื่โนมัตื่ิ
เที่คโนโลยชี่ีวภูาพ

เพื�อ่ไม่ตื่ัดก้ี่านตื่าแม่พันธี่์กี่่้ง

• นวััตกิรรมืเทค้โนโลย้ชีวัภาพ เพ่�อไมื�ตัดิก้ิานตา

แมื�พันธ์ุ่์ก้่ิง ซ่ีพ่ัเอฟพััฒนาสัารชีวัโมเลกุลที่่�ม่ควัาม
จัำาเพัาะเพ่ั�อพััฒนารังไข่ของแม่พัันธุ์กุ้งให่้สัามารถึ
วัางไขไ่ดร้วัดเรว็ัข้�น จ้ังไมม่่ควัามจัำาเป็็นตอ้งตัดกา้น
ตาแม่พัันธุ์กุ้งเพ่ั�อเร่งการวัางไข่ อันเป็็นการสัร้าง
ควัามยั�งยน่และเพิั�มมลูค่าให่ก้บัำอตุสัาห่กรรมการผลิต
กุง้ของไที่ย และคงไวั้ซ่้�งสัวัสััดิภาพัอันพึังม่ของสััตว์ั

• สะพานเล่�อนอัตโนมัืติ ในการเคล่�อนย้ายสัุกรข้�น
รถึขนสัง่จัำาเป็็นตอ้งเคล่�อนยา้ยที่ล่ะตวััเพ่ั�อชั�งนำ�าห่นัก
และเดินข้�นที่างลาดชันเพั่�อข้�นรถึขนสัง่ ที่ำาให่ส้ักุรเกดิ
ควัามกลวััและควัามเครยีดจัากการต้องเดินตวััเด่ยวั
และเดินข้�นที่่�สัูง สั่งผลให่้สุักรห่ยุดเดินห่ร่อห่ันห่ลัง
กลับำ ซี่พ่ัเอฟจ้ังได้พัฒันาระบำบำสัะพัานเล่�อนอัตโนมัติ
ที่่�ช่วัยให้่สัุกรเคล่�อนที่่�ข้�นรถึขนสั่งด้วัยควัามรวัดเร็วั
ยิ�งข้�น ลดควัามเครียดท่ี่�เกิดจัากการเดินและจัาก
ควัามร้อนสัะสัมระห่ว่ัางการเคล่�อนย้ายให่้ลดตำ�าลง
สั่งผลด่ต่อสัวััสัดิภาพัสััตว์ัและคุณภาพัของเน่�อสุักร
อ่กที่ั�งช่วัยลดเวัลาในการที่ำางานของพันักงานอ่กด้วัย

ซี่พ่ัเอฟมุ่งมั�นผลติอาห่ารที่่�ม่ควัามป็ลอดภัย มคุ่ณภาพั และ
อย่างยั�งย่นด้วัยการใช้ยาป็ฏิชิีวันะด้วัยควัามรับำผิดชอบำและ
สัมเห่ตุสัมผล เป็็นห่ลักป็ฏิิบำัติห่นึ�งเด่ยวัทีุ่กกิจัการป็ศุสััตวั ์
ในที่กุป็ระเที่ศ ตลอดที่ั�วัที่ั�งฟาร์มเล่�ยงสัตัวัข์องบำริษทัี่และของ
เกษตรกรในโครงการส่ังเสัริมการเล่�ยงสััตวั์ โดย

• ป็ราศจัากการใชย้าป็ฏิชิวีันะที่่�ผ่านการรับำรองให่ใ้ชเ้ฉพัาะ
ในคนเที่่านั�น (Human-Only Antibiotics)

• ป็ราศจัากการใช้ยาป็ฏิิชีวันะที่่�ผ่านการรับำรองให่้ใช้
ที่ั�งในคนและสัตัว์ั (Shared-Class Antibiotics) ที่่�สัำาคัญ
ที่างการแพัที่ย์ของมนุษย์ เพ่ั�อวััตถุึป็ระสังค์เร่งการ 
เจัริญเติบำโต (Growth Promotor)

• ป็ราศจัากการใช้ฮอร์โมน เพั่�อวััตถึุป็ระสังค์เร่งการ
เจัริญเติบำโต (Growth Promotor)

โดยในปี็ 2563 ม่ควัามก้าวัห่น้าด้านการใช้ยาป็ฏิิชีวันะ 
อย่างรับำผิดชอบำ ดังน่�

• ใช้ยาป็ฏิิชีวันะเพ่ั�อการรักษาเป็็นห่ลัก โดยเล่อกใช้ยา
ป็ฏิชีิวันะสัำาห่รบัำสัตัวัเ์ท่ี่านั�น (Animal Only) เป็็นอันดบัำแรก
และภายใต้การดูแลของสััตวัแพัที่ย์

• ผลิตภัณฑ์์ห่มูสัดภายใต้ช่�อ “หมื้ชีวัา” ได้รับำการรับำรอง
จัาก NSF วั่าป็ราศจัากยาป็ฏิิชีวันะ 100% ตลอดการ
เล่�ยงดู (Raised Without Antibiotics: RWA)

• การเล่�ยงกุง้โดยงดใช้ยาป็ฏิชิวีันะตั�งแต่ป็ ี2545 การเล่�ยง
ไกไ่ข่โดยงดใช้ยาป็ฏิชิวีันะตั�งแต่ปี็ 2558 และการได้รับำการ
รับำรองการเล่�ยงโดยไม่ใช้ยาป็ฏิิชีวันะตลอดการเล่�ยงดู
ของไก่เน่�อและห่มูในป็ี 2561 และ 2563 ตามลำาดับำ
อันเป็็นการแสัดงถึึงควัามมุ่งมั�นของบำริษัที่ที่่�ม่มา
อย่างต่อเน่�อง

กี่ารเลี�ยงไกี่่ไข้่แบบ Free Range
ณ หมู่บ้านเกี่ษตื่รกี่รรมหนอ่งหว้า

ผ่งแป้งพ่นตื่ัวลกูี่ส่กี่รหย่านม เพื�อ่ลดกี่ารต่ื่อ่สู้หลังหย่านม

• กิารลดิพฤติกิรรมืกิารต�อส้ใ้นล้กิสก่ิรท้�มืาอย้�รวัมืฝูง้

หลังหย�านมื ด้วัยลูกสักุรจัากห่ลากห่ลายแม่เม่�อนำามา
อยูร่วัมกันในโรงเรอ่นสัำาห่รับำเล่�ยง จัะแสัดงพัฤตกิรรม
การต่อสัู้กันตามธรรมชาติเพัราะไม่เคยพับำเจัอกัน
มาก่อน พัฤติกรรมดังกล่าวัก่อให้่เกิดควัามเครียด
ที่างจัิตใจัและบำาดแผลที่างร่างกายต่อลูกสัุกร เพ่ั�อ
เป็็นการจััดลำาดับำที่างสัังคม บำริษัที่พััฒนานวััตกรรม
การละลายพัฤติกรรมในลูกสุักร โดยใช้สัารที่่�ม่กลิ�น
พัน่ตัวัสุักรให่ม่้กลิ�นเด่ยวักัน และยอมรบัำที่่�จัะรวัมฝูงูกนั
ได้เร็วัยิ�งข้�น เช่น สัารสักัดจัากสัมุนไพัรในรูป็แบำบำผง
และนำ�ายาฆ่่าเช่�อที่่�ม่กลิ�นและสัามารถึพ่ันตัวัสัุกร
ได้อย่างป็ลอดภัย เป็็นต้น

• กิารเค้ล่�อนย้ายส่กิรดิ้วัยระบบทางเดิิน Walkway

ภายในฟาร์มื ด้วัยเวัลาเคล่�อนย้ายสุักรสัำาห่รับำการขนส่ัง
มักก่อให่เ้กิดควัามกลัวัและส่ังผลให่เ้กิดควัามเครยีด
สัะสัมในสุักร ซี่พ่ัเอฟจัง้ได้พััฒนารปู็แบำบำที่างเดินท่ี่�ม่
ควัามเห่มาะสัมตามพัฤติกรรมการเดินด้วัยกันเป็็น
กลุ่มและอยากรูอ้ยากเห็่นของสักุรที่่�ช่วัยลดควัามกลัวั
และควัามเครียดในการเคล่�อนย้ายสุักรแที่นรูป็แบำบำ
เดมิ ซ้่�งชว่ัยเพิั�มป็ระสัทิี่ธภิาพัในการที่ำางาน ป็ระห่ยัด
ที่รัพัยากรและเวัลาในการขนสั่งได้ด้วัย

ระบบที่างเดิน Walkway

การใช้ยาปฏิิช่ว่นิะอย�างรับุผิดำชอบุแลุ่ะสุมเหต่สุมผลุ่

โมเดลตื่้นแบบฟาร์มไก่ี่เนื�อ่อ่อ่ร์แกี่นิค

• กิารเล้�ยงไกิ�ไข�แบบป็ล�อยอิสระในโรงเรอืน (Cage-

Free) และแบบป็ล�อยอิสระ (Free Range) จัาก
ควัามเชี�ยวัชาญด้านการเล่�ยงไก่ไข่แบำบำ Cage-Free
ซี่พ่ัเอฟได้ถึ่ายที่อดองค์ควัามรู้และเที่คโนโลย่การ
เล่�ยงให้่กับำกจิัการในตา่งป็ระเที่ศ อาที่ ิป็ระเที่ศมาเลเซ่ยี
และลาวัเพ่ั�อเป็็นโครงการนำารอ่งในป็ระเที่ศต่างๆ และ
แบ่ำงปั็นวิัธีการป็ฏิิบำัติท่ี่�ด่ (Best Practices) ให้่กับำ
กรมป็ศสุัตัวัเ์พ่ั�อพััฒนามาตรฐานการเล่�ยงไกไ่ขแ่บำบำ
Cage-Free พัรอ้มเพิั�มมูลคา่ให่ก้บัำอุตสัาห่กรรมการ
ผลิตไข่ไก่ในป็ระเที่ศไที่ย และพััฒนาองค์ควัามรู้น่�
สัู่การเล่�ยงไก่ไข่แบำบำ Free Range และถ่ึายที่อดให่้
กับำกลุ่มเกษตรกรท่ี่�ห่มู่บำ้านเกษตรกรรมห่นองห่ว้ัา
จั.ฉะเชิงเที่รา เพั่�อนำาร่องการผลิตไข่ไก่แบำบำ Free
Range และได้รบัำการรับำรองมาตรฐานป็ศุสัตัว์ัอินที่รีย์
(Organic Livestock) สัำาห่รบัำระบำบำการผลติไก่ไขแ่ละ
ไข่ไก่อินที่รีย์ จัากกรมป็ศุสััตวั์ กระที่รวังเกษตรและ
สัห่กรณ์ ในป็ี 2563

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

5352 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



คุุณร้้หรือไมั่่ ??
สารเร่งเนื�อแดง กลุ่มั่เบต้าอะโกนิสต์ 3

เป็็นสัารอันตรายตามป็ระกาศของกระที่รวังเกษตรและ
สัห่กรณ์ พั.ศ. 2545 และป็ระกาศกระที่รวังสัาธารณสุัข 
พั.ศ. 2546 ที่่�ห้่ามมิให่้ใช้ในกระบำวันการเล่�ยงสััตวั์ 
อย่างเด็ดขาด ซ่้�งสัอดคล้องกับำสัห่ภาพัยุโรป็ (อ่ยู) และ 
อก่ห่ลายป็ระเที่ศ เช่น รัสัเซี่ยและจัีน เพั่�อป็กป็้องควัาม
ป็ลอดภัยด้านอาห่ารแกป่็ระชากรของป็ระเที่ศอยา่งถึงึที่่�สัดุ  
ห่ากผู้บำริโภค (โดยเฉพัาะผู้ม่โรคป็ระจัำาตัวั) รับำป็ระที่าน
อาจัม่ควัามเสั่�ยงและเกิดอันตรายต่อสัุขภาพัได้ เช่น  
เกิดอาการห่วััใจัเตน้ผดิป็กต ินอนไม่ห่ลับำ คล่�นไส้ัอาเจัยีน
เป็็นอันตรายต่อสัตรีม่ครรภ์ ซ้่�งสัารกลุ่มน่�ม่คุณสัมบัำต ิ
ที่นตอ่ควัามร้อนที่ั�งในนำ�าเด่อดที่่� 100 องศาเซ่ลเซี่ยสัและ

ในนำ�ามันที่่� 260 องศาเซ่ลเซี่ยสั การต้ม อบำ ที่อด ห่ร่อ
ใช้ไมโครเวัฟ ไม่สัามารถึเป็ล่�ยนแป็ลงควัามเข้มข้นของ
สัารกลุ่มน่�ได้ ที่ั�งน่� สัารกลุม่เบำต้าอะโกนิสัต์ ถึ่อเป็็นยา 
ในที่างการแพัที่ยท์ี่่�ชว่ัยขยายห่ลอดลมในผูป้็ว่ัยโรคห่อบำห่ด่ 
และห่ลอดลมอักเสับำ เม่�อถูึกนำาไป็ผสัมในอาห่ารสัำาห่รับำ
เล่�ยงสัุกรเพั่�อเป็็นสัารเร่งเน่�อแดง จัะกระตุ้นให้่ม่การ
ใช้พัลังงานจัากไขมัน ลดการสัะสัมของไขมัน เพิั�มการ
สัะสัมโป็รต่นในกล้ามเน่�อ เพั่�อให้่ม่เน่�อแดงเพิั�มข้�น  
อย่างไรก็ตาม การใช้สัารเร่งเน่�อแดงในอุตสัาห่กรรม 
การเล่ �ยงสัุกรในป็ระเที่ศไที่ยป็ัจัจัุบำัน ถึ่อเป็็นเร่ �อง 
ผิดกฎห่มายและมโ่ที่ษค่อนข้างสัูง

3 ผศ.น.สัพั.ดร.ที่ิลดิสัร์ รุ่งเร่องกิจัไกร คณะสััตวัแพัที่ยศาสัตร์ จุัฬาลงกรณ์มห่าวิัที่ยาลัย, ห่นังสั่อพัิมพ์ัป็ระชาชาติธุรกิจั2 ผศ.น.สัพั.ดร.ที่ิลดิสัร์ รุง่เร่องกิจัไกร คณะสััตวัแพัที่ยศาสัตร์ จัุฬาลงกรณ์มห่าวัิที่ยาลัย, ป็ระชาชาติธุรกิจัออนไลน์

หม้ช่ว่า	หม้ไขมันิด่ำ	ม่โอเมก้า	3

คุุณร้้หรือไมั่่ ??
การบริโภัคุเนื�อไก่ไมั่่ได้ทำาให้โตไวกว่าปกติ 2

อุตสัาห่กรรมการผลิตไก่เน่�อของไที่ยม่ตลาดห่ลักอยู่ใน
สัห่ภาพัยโุรป็และญ่�ปุ่็น ซ่้�งเคร่งครัดเร่�องมาตรฐานควัาม
ป็ลอดภัยอาห่ารสังูมาก และม่ข้อกำาห่นดห้่ามใช้ฮอร์โมน
เร่งการเจัริญเติบำโตในอาห่าร การเล่�ยงไก่เน่�อของไที่ย
ในระดับำอุตสัาห่กรรมจั้งต้องป็ฏิิบำัติตามมาตรฐานการ 

ส่ังออกอยา่งเครง่ครดั ที่ำาให้่ป็ระเที่ศไที่ยมก่ฎห่มายควับำคมุ 
การใช้ฮอร์โมนในการผลติไกเ่น่�อมาตั�งแตเ่ด่อนมิถึนุายน
ปี็ พั.ศ. 2529 ดังนั�น จั้งไม่ม่เห่ตุให่้ต้องกังวัลวั่า  
บุำตรห่ลานที่่�ที่านเน่�อไก่จัะได้รับำฮอร์โมนตกค้างในไก ่
ห่รอ่ที่ำาให่้เด็กม่ร่างกายที่่�เจัริญเติบำโตไวักวั่าป็กติ

 ป็ราศจัากการใช้ยาป็ฏิิชีวันะตลอดการเล่�ยงดู ตั�งแต่เกิดจันถึึงสิั�นสัุด 
การเล่�ยง (RWA) ได้รับำการรับำรองจัาก NSF ป็ระเที่ศสัห่รัฐอเมริกา  
ช่วัยลดโอกาสัเกิดเช่�อด่�อยาถึ่ายที่อดจัากสััตวั์สัู่คน

 คัดสัายพัันธุ์พิัเศษที่่�ให่้คุณภาพัเน่�ออร่อย นุ่มนวัลกวั่าเน่�อห่มูป็กติ
เล่�ยงในฟารม์ระบำบำป็ดิที่่�ม่การป้็องกนัโรคอยา่งเขม้งวัด โรงเรอ่นป็รบัำอากาศ
ด้วัยการระเห่ยของนำ�า ส่ังผลให้่ห่มูชีวัาอยู่อย่างสัุขสับำาย แข็งแรง ไม่ป่็วัย 
เล่�ยงในระบำบำคอกขงัรวัม ที่ำาให้่แมห่่มอุู้มที่อ้งม่อสิัระในการเคล่�อนไห่วัและ
ม่ป็ฏิิสััมพัันธ์กับำสัุกรตัวัอ่�นได้อย่างธรรมชาติ ตามห่ลักสัวััสัดิภาพัสััตวั์
0% สัารเร่งการเจัริญเติบำโต, 0% ฮอร์โมน, 0% สัารเร่งเน่�อแดง 
เล่�ยงด้วัยสัุดยอดอาห่ารธรรมชาติ (Super Feed) ที่่�อุดมด้วัยโอเมก้า  
ที่ั�งสัาห่ร่ายที่ะเลธรรมชาติ เมล็ด Flax Seed และนำ�ามันป็ลาที่ะเลลึก 

 ม่โอเมก้า 3
 ป็ระโยชน์ของโอเมก้า 3 ชว่ัยลดระดับำไตรกล่เซ่อไรด์ในเล่อด ลดควัามเส่ั�ยง 

ตอ่โรคห่วััใจั บำำารงุสัายตาและการมองเห่น็ เสัรมิพัฒันาการและลดควัามเสั่�อม 
ของสัมอง เสัริมภูมิคุ้มกันให่้ร่างกาย 
ได้รบัำรางวัลัสัดุยอดนวััตกรรมอาห่าร จัากงานแสัดงสันิคา้อาห่ารระดบัำโลก 
THAIFEX-Anuga Asia 2020

2545 2558 2561 2563

งดใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง
กับฟารมบริษัททั้งหมด

ไดรับการรับรองเลี้ยงโดยไมใชยาปฏิชีวนะ
ตลอดการเลี้ยงดู โดย NSF

งดใชยาปฏิชีวนะในไกไขทั้งหมด
ในระยะใหผลผลิต

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

5554 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ความมุ�งมั่น:
ส�งเสริมการเข�าถึงอาหาร และการเรียนรู�หรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร
ความรู�ด�านโภชนาการและการบริโภคอย�างยั่งยืน

การเข�าถึงอาหารและ
ความรู�เพื่อการบริโภค
อย�างยั่งยืน

1,300,000 ราย ของเด็ก เยาวชน
รวมถึงผู�บร�โภค สามารถเข�าถึงอาหาร
และการเร�ยนรู�หร�อทักษะเกี่ยวกับอาหาร
ความรู�ด�านโภชนาการและการบร�โภคอย�างยั่งยืน
ภายในป� 2563 (ประเทศไทย)

ไม�มีเหตุการณ�เร�ยกคืนส�นค�า
ที่ส�งผลกระทบต�อสุขภาพของสาธารณชน

1,433,075

การเร�ยกคืนเป�น  0 (ศูนย�)

ราย

เป�าหมายเชิงกลยุทธ� ผลการดำเนินงาน

1 AI Compartment (Avian Influenza Compartment) มาตรฐานคอมพัาร์ที่เมนที่์
ป็ลอดโรคไข้ห่วััดนกในสััตว์ัป็ีกของกรมป็ศุสััตวั์

2 FAMI QS (Feed Additives and Pre-Mixtures Quality System) ระบำบำการจััดการ
คุณภาพัและควัามป็ลอดภัยสั่วันผสัมอาห่ารสััตว์ั

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “การื่เข้าถึึงอาหารื่และควัามร้้ื่เพ่�อการื่บริื่โภคอย่างยั�งย่น”

3 โรงงานผลิตอาห่าร ครอบำคลุมตั�งแต่โรงงานอาห่ารแป็รรูป็กึ�งป็รุงสัุกและป็รุงสัุก และโรงงานอาห่ารสัำาเร็จัรูป็ (อาห่ารพัร้อมรับำป็ระที่าน)

การดำำาเนิินิงานิ

การยกระดัำบุค่ณภัาพื่แลุ่ะคว่ามปลุ่อดำภััยอาหาร
ตลุ่อดำกระบุว่นิการ

•	 การรับุรองมาตรฐานิสุากลุ่ด้ำานิค่ณภัาพื่แลุ่ะ 
คว่ามปลุ่อดำภััยอาหาร	ในิปี	2563

• โรงงานอาห่ารสัตัว์ับำก: GMP, HACCP, ISO 9001 และ
AI Compartment1 (เฉพัาะฟาร์มสั่งออก)

• โรงงานอาห่ารสััตวั์นำ�า: GMP, HACCP และ BAP
(เฉพัาะโรงงานอาห่ารกุ้ง)

• โรงงานส่ัวันผสัมล่วังห่น้า (Pre-Mixed): FAMI QS2

• ฟาร์มไก่ไข่ ไก่เน่�อ เป็็ด และสุักร: GAP
• ฟาร์มไก่เน่�อและเป็็ดสั่งออก: Genesis GAP/

Lloyd’s Register Poultry Scheme
• ฟาร์มกุ้ง: GAP/CoC กรมป็ระมง และ BAP

(เฉพัาะฟาร์มสั่งออก)
• โรงงานแป็รรูป็เน่�อสััตวั์ขั�นพั่�นฐาน: GMP

• โรงงานแป็รรูป็เน่�อสััตว์ัขั�นพ่ั�นฐานไก่และเป็็ดส่ังออก:
HACCP, ISO 9001, Genesis GAP/Lloyd’s Register Poultry
Scheme และ BRC Global Standard for Food Safety

• โรงงานผลิตอาห่าร3 : GMP
• โรงงานอาห่ารแป็รรูป็ จัากเน่�อไก่ ไข่ เป็็ด ห่มู และกุง้
 ส่ังออก: HACCP และ ISO 9001
• โรงงานผลิตอาห่าร จัากเน่�อไก่ เป็็ด ไข่ และกุง้ สั่งออก:

BRC Global Standard for Food Safety

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูปธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจอาหาร

ทุกโรงงานและฟารม
ไดรับการรับรองมาตรฐานครบ 100%

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

5756 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/food/food_knowledge


•	 การรับุรองมาตรฐานิอาหารซ่พ่ื่เอฟั
มืาตรฐานอาหารซีีพ้เอฟ เป็็นมาตรฐานการดำาเนินงาน
ดา้นระบำบำบำรหิ่ารคุณภาพั อาห่ารป็ลอดภยั และการผลิต
อาห่ารที่่�ยั�งยน่ ภายใต้วัิสััยที่ัศน์ “ครัวัของโลก” ที่่�มุ่งมั�น
ผลติและจัำาห่น่ายอาห่ารไป็ที่ั�วัโลกด้วัยมาตรฐานเด่ยวักนั
โดยป็ระกาศใช้เด่อนสัิงห่าคม 2563 สัำาห่รับำผลิตภัณฑ์์
เน่�อสััตว์ัปี็ก ซ้่�งม่การนำามาป็ระยุกต์ใช้ในธุรกิจัไก่เน่�อ 
ส่ังออกโรงงานโคราช ตลอดห่ว่ังโซ่คุ่ณคา่ (ครอบำคลมุธรุกิจั 
อาห่ารสัตัวั ์ธุรกิจัเล่�ยงสัตัว์ัและแป็รรปู็ และธุรกิจัอาห่าร)  
เป็็นที่่�แรก (Pilot Model) และจัะขยายให่ค้รอบำคลมุธุรกจิั
ไกเ่น่�อสัง่ออกที่กุโรงงานและธุรกจิัเป็็ดเน่�อภายในป็ ี2565 

• การม่�งสุ้�วั่ฒนิธรรมคว่ามปลุ่อดำภััยอาหาร	(Food	Safety	Culture)

• ในปี็ 2563 ซี่พ่ัเอฟนำาระบำบำ
ตรวัจัสัอบำย้อนกลับำสัินค้า
แบำบำดจิัทัิี่ลในห่ว่ังโซ่่คณุคา่
ของซี่พ่ัเอฟมาใช้เป็็นผล
สัำาเร็จัในผลิตภัณฑ์์ไข่ไก่

• ปี็ 2564 มแ่ผนขยายการดำาเนินงานระบำบำตรวัจัสัอบำ
ย้อนกลับำสัินค้าแบำบำดิจิัทัี่ลในห่่วังโซ่่คุณค่าของ
ซี่พ่ัเอฟให้่ครอบำคลุม ร้อยละ 100 ในกลุ่มธุรกิจัสุักร  
เป็็ดเน่�อ อาห่ารสัำาเร็จัรูป็ ซ่อสั ผลิตภัณฑ์์แป็รรูป็ไข่
และขนมป็ังของกิจัการในป็ระเที่ศไที่ย

อาห่ารที่่�ม่คุณภาพัและป็ลอดภัยมาจัากการควับำคมุกระบำวันการ
ผลติที่่�ได้มาตรฐานในระดับำสัากลอยา่งเครง่ครดั เพั่�อเป้็าห่มาย 
สูังสุัดค่อ ไม่ม่การเรียกค่นสัินค้าอันเน่�องมากจัากปั็ญห่า
คุณภาพัและควัามป็ลอดภัย และในป็ี 2563 ซ่ีพัเ่อฟยังคง
บำรรลุเป้็าห่มายไดอ้ย่างตอ่เน่�อง กล่าวัคอ่ การเรียกค่นสันิค้า 
ที่่�สัง่ผลกระที่บำตอ่สัขุภาพัของสัาธารณะชนเป็็นศนูย ์อย่างไร
ก็ตามช่วังเด่อนพัฤษภาคมของปี็ ได้ที่ำาการเพัิกถึอน4  
นำ�าด่�มตรา “ซ่พ่ีัเฟรชมาร์ที่” ที่่�วัางขายอยูป่็ระมาณ 3,000 ขวัด  
ท่ี่�ได้ว่ัาจ้ัางบำริษัที่คู่ค้าธุรกิจัรับำจ้ัางผลิตเน่�องจัากคู่ค้าธุรกิจัท่ี่�รับำจ้ัาง
ผลิตใช้เคร่�องห่มายมาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสัาห่กรรม (มอก.) 
โดยไม่ได้แจ้ังให่้ที่ราบำและไม่ได้รับำอนุญาตจัากสัำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์์อุตสัาห่กรรม (สัมอ.) ซ่้�งตาม 
ข้อเที่็จัจัริงผลิตภัณฑ์์ป็ระเภที่นำ�าด่�มได้รับำการรับำรองจัาก
สัำานักงานมาตรฐานอาห่ารและยา (อย.) จัากกระที่รวัง
สัาธารณสัุขก็เพ่ัยงพัอแล้วั ไม่ม่ควัามจัำาเป็็นต้องแสัดง
เคร่�องห่มาย มอก. ที่ั�งน่� นำ�าด่�มที่ั�งห่มดที่่�เพิักถึอน 
มิได้สั่งผลกระที่บำต่อสัุขภาพัของสัาธารณะชนแต่อย่างใด
นอกจัากนั�น บำริษัที่ตระห่นักด่วั่าคู่ค้าธุรกิจัค่อห่่วังโซ่่สัำาคัญ 
ในการนำาเสันอผลิตภัณฑ์์ที่่�ม่คุณภาพั บำนพ่ั�นฐานของการ
ดำาเนินธุรกิจัด้วัยควัามรับำผิดชอบำต่อสัังคมและสัิ�งแวัดล้อม 
ซ่ีพั่เอฟจั้งม่นโยบายดิ้านกิารจ้ัดิหายั�งย่นและแนวัป็ฏิิบัติ 

สำาหรบัค้้�ค้า้ธุ่์รกิิจ้ เพั่�อให่มั้�นใจัวัา่คู่คา้ของบำรษิทัี่ฯ ไดป้็ฏิิบำตั ิ
ตามนโยบำายดังกล่าวั รวัมถึึงผลิตและรับำรองคุณภาพั
สิันค้าถึูกต้องตามมาตรฐาน ระเบำย่บำห่ร่อขั�นตอนต่างๆ ที่่�
กฎห่มายกำาห่นดและตามที่่�ได้ระบุำไว้ัในสััญญาซ่่�อขายสิันค้า  
(ดูรายละเอ่ยดเพิั�มเติมในบทค้้�ค้้าธุ์่รกิิจ้) 

 ด้วัยซี่พ่ัเอฟเล็งเห่็นควัามสัำาคัญด้านคุณภาพัและ 
ควัามป็ลอดภยัอาห่าร จัง้ได้กำาห่นดกลยทุี่ธแ์ละแนวัที่าง
การดำาเนินงานด้านคุณภาพัและควัามป็ลอดภัยอาห่าร 
ให้่สัอดคล้องกับำนโยบำายคุณภาพัซี่พ่ัเอฟ เพั่�อ 
ป็ลูกฝูังวััฒนธรรมและที่ัศนคติที่่� ด่ด้านคุณภาพั 
และควัามป็ลอดภัยอาห่ารให้่บุำคลากรในองค์กร 

4 การเพิักถึอนสัินค้า ห่มายถึึง การนำาสิันค้าออกจัากจุัดจัำาห่น่ายห่ร่อจัุดจััดเก็บำสัินค้า เน่�องจัากปั็ญห่าที่่�ไม่เห่มาะสัมที่างด้านควัามป็ลอดภัยอาห่ารห่ร่อคุณภาพั 
การเรียกค่นสัินค้า ห่มายถึึง การนำาสิันค้าคน่จัากผู้บำริโภคที่่�ไม่เห่มาะสัมที่างด้านควัามป็ลอดภัยอาห่ารห่ร่อคุณภาพั

ขั�นตอนการเพิกถอนและการเรียกคืุนสินคุ้า

การบันทึกขอมูลเพิกถอน / การเรียกสินคาคืนสินคา

ตองเปนขอมูลเกี่ยวของดานความปลอดภัยอาหาร
ดานกฏหมาย และดานคุณภาพ ที่แสดงถึงสินคาที่ไมเหมาะสม

ทีมเพิกถอน / เรียกคืนสินคาพิจารณาการเพิกถอน / เรียกคืนสินคา

การรับขอมูลปญหาสินคา / การรองเรียน

การดำเนินการกับสินคาที่เพิกถอน / เรียกคืน
• ภายในประเทศ ตองเพิกถอน / เรียกคืนภายใน 24 ชั่วโมง
• ตางประเทศ ตองเพิกถอน / เรียกคืนภายใน 1 เดือน

การกำหนดรายชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได
กรณีที่มีการเพิกถอน / เรียกคืนสินคา เพื่อดำเนินการพิจารณา

ตรวจสอบและแจงผูเกี่ยวของทราบ

การเรียกคืนสินคา
• ระดับ Controlled Recovering
• ระดับ Trade Recall
• ระดับ Retail Recall
• ระดับ Public Recall

การเพิกถอนสินคา

การพิจารณาและตรวจสอบขอมูลปญหาสินคา

•	 ระบุบุตรว่จสุอบุย้อนิกลัุ่บุสิุนิค้าแบุบุดำิจิทัี่ลุ่ 
ของซ่พ่ื่เอฟั

โดยบำริษัที่ได้สัร้างควัามตระห่นักรู้ด้านคุณภาพัและ 
ควัามป็ลอดภัยอาห่ารให้่กับำพันักงานในองค์กรมาอย่าง
ต่อเน่�อง และในป็ ี2563 น่� ไดเ้ริ�มโครงการ “การป็ลกูฝูงั 
วััฒนธรรมควัามป็ลอดภัยอาห่าร” กับำสัายธุรกิจัไก่เน่�อ
ส่ังออกเป็็นท่ี่�แรกและม่แผนนำาโครงการไป็ป็ระยุกต์กับำ
ทุี่กสัายธุรกิจัในองค์กรอย่างที่ั�วัถึึง

ข้อ่งสายธ่ีรกิี่จัในประเที่ศไที่ย
นำาระบบตื่รวจัสอ่บ
ย้อ่นกี่ลับสินค้าแบบดิจิัทัี่ล
ข้อ่งซี์พีเอ่ฟมาใช้่ได้สำาเร็จั

85%

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

5958 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/quality_policy_th.pdf


วัฒนธีรรมความปลอ่ดภูัยอ่าหาร

ผู้่บริหารซ์ีพีเอ่ฟร่วมรณรงค์ปลกูี่ฝั้งวัฒนธีรรมความปลอ่ดภัูยอ่าหาร

กิี่จักี่รรม Food Safety Day

ตื่ัวอ่ย่างกี่ล่่มอ่าหารเพื�อ่ส่ข้ภูาพ

กี่ารประกี่วดกี่ารล้างมือ่

กี่ารประกี่วด Food Safety 
Ambassador

โครงกี่ารเลี�ยงไก่ี่ไข่้เพื�อ่อ่าหารกี่ลางวันนักี่เรียน

กี่ารติื่ดตื่ามผ่ล โครงกี่ารเลี�ยงไก่ี่ไข่้เพื�อ่อ่าหาร
กี่ลางวันนักี่เรียน แบบอ่อ่นไลน์

การสุ�งเสุริมการเข้าถึึงอาหารแลุ่ะคว่ามร้้ด้ำานิ
โภัชนิาการเพ่ื่�อการบุริโภัคอย�างยั�งย่นิ

• การขยายโอกาสุแลุ่ะสุร้างกระบุว่นิการเร่ยนิร้้
ในิการเข้าถึึงอาหาร
“โค้รงกิารเล้�ยงไกิ�ไข�เพ่�ออาหารกิลางวัันนักิเรียน” ซ่้�ง
ซี่พ่ัเอฟมุ่งสัง่เสัรมิกระบำวันการเรยีนรู้และการสัร้างที่กัษะ
ในด้านการผลิตอาห่าร และ/ห่ร่อด้านการบำริโภคท่ี่�ถูึก
ห่ลักโภชนาการและป็ลอดภัย เพ่ั�อสันับำสันุนให่้เด็กและ
เยาวัชนม่โอกาสัในการเข้าถึึงอาห่ารและร่วัมบำรรเที่า
ภาวัะทีุ่พัโภชนาการ

 ซ่พ่ีัเอฟ และมลูนธิเิจัรญิโภคภณัฑ์์พััฒนาชวิีัตชนบำที่ ดำาเนิน
โครงการเล่�ยงไก่ไขเ่พั่�ออาห่ารกลางวันันกัเรยีนมาตั�งแต่ 
ปี็ 2532 โดยสัง่มอบำโอกาสัในการเขา้ถึึงโป็รตน่คณุภาพั
ให้่แกเ่ดก็และเยาวัชนอยา่งที่ั�วัถึงึ ที่ั�งเด็กนักเรยีนในเมอ่ง 
โรงเรียนชายขอบำ เด็กไที่ยและเด็กต่างด้าวั โดยม่แผน
สันับำสันนุ 20-25 โรงเรยีนต่อปี็ ปี็น่�เป็น็ปี็ที่่� 31 มโ่รงเรยีน
เข้าร่วัมโครงการรวัม 880 โรงเรยีน ในชว่ังการแพัรร่ะบำาด
ของโรคตดิเช่�อโควิัด-19 บำรษัิที่นำาเที่คโนโลยม่าตอ่ยอดให่้ 
โครงการ ช่วัยรักษาระยะห่่างที่างสัังคมเพ่ั�อลดการแพัร่
ระบำาด ดว้ัยการที่ำาระบำบำ Chatbot เพ่ั�อรายงานขอ้มลูของ
โรงเรียนที่ั�วัป็ระเที่ศผ่านแอป็พัลิเคชันไลน์และกูเกิลชีต 
เช่น จัำานวันไก่ อาห่ารสััตว์ั ผลผลิตไข่ไก่ รายงานการเล่�ยง
ต้นทีุ่นและรายได้จัากการจัำาห่น่ายผลผลิตไข่ไก่ เพั่�อให่้
โรงเรียนสัามารถึสัานต่อด้วัยตนเองได้ 

• การสุนัิบุสุน่ินิให้ผ้บุ้ริโภัคม่สุ่ขภัาพื่แลุ่ะสุ่ขภัาว่ะท่ี่�ด่ำขึ�นิ
• โรคไม่ติดต่อเร่�อรัง (NCDs) คร่าชีวัิตป็ระชากรโลก

เฉล่�ย 41 ลา้นคนตอ่ปี็ ห่รอ่เที่ย่บำเท่ี่ารอ้ยละ 71 ของการ
เสัย่ชีวิัตที่ั�วัโลก โดย 3 ใน 4 ของผูเ้สัย่ชวิีัตอยูใ่นกลุม่
ป็ระเที่ศรายไดน้อ้ยและรายได้ป็านกลาง สัาเห่ตุห่นึ�ง
ของการเสัย่ชวิีัตมาจัากการรบัำป็ระที่านอาห่ารที่่�ไม่ถูึก
ห่ลักโภชนาการ ส่ังผลให้่ควัามดันโลหิ่ตสูัง นำ�าห่นักเกิน
นำ�าตาลและไขมันในกระแสัเลอ่ดสังู และ 4.1 ล้านคน
ที่่�เสั่ยชีวิัตมาจัากการบำริโภคโซ่เด่ยมที่่�มากเกินไป็
จ้ังได้ม่ควัามพัยายามตั�งเป้็าลดการเสั่ยชีวิัตจัาก
โรคไม่ติดต่อเร่�อรังลง 1 ใน 3 ภายในปี็ 25735  
สัำาห่รับำป็ระเที่ศไที่ยพับำควัามสัูญเสั่ยที่างเศรษฐกิจั
200,000 ล้านบำาที่ต่อปี็ จัากการเสั่ยชีวัิตด้วัยกลุ่ม
โรคไม่ติดตอ่เร่�อรัง ในปี็ 25526 ที่ำาให่ซ้่พ่ีัเอฟเลง็เห็่นถึงึ
ควัามสัำาคัญของการม่สุัขภาพัและสัุขภาวัะที่่�ด่ของ
ป็ระชากรโลก โดยในปี็ 2563 บำริษัที่ได้รว่ัมสันบัำสันนุ
การเข้าถึงึอาห่ารเพ่ั�อสัขุภาพักับำผูบ้ำริโภคอย่างต่อเน่�อง
กว่ัา 1,000,000 คน และมก่ารวัิจััยและพััฒนาสิันค้า
เพั่�อสัุขภาพัจัำานวันกว่ัา 19 รายการ อาที่ิ ห่มูชีวัา
ไข่ขาวัพัร้อมที่าน และข้าวัไรซ์่เบำอร์รี�ไก่กะห่ลำ�านำ�าป็ลา

5 อ้างอิงข้อมูลจัากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร่�อรัง ณ วัันที่่� 31 ธันวัาคม 2563 โดยองค์การ
อนามัยโลก (WHO): https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
noncommunicable-diseases

6  อ้างอิงข้อมูลจัากกลุ่มโรค NCDs ณ วัันท่ี่� 31 ธันวัาคม 2563 โดยสัำานักงาน
กองที่นุสันับำสันุนการสัร้างเสัริมสัขุภาพั: https://www.thaihealth.or.th/microsite/
categories/5/ncds/2/173/176-กลุ่มโรค+NCDs.html

7 สัญัลักษณโ์ภชนาการ “ที่างเลอ่กสัขุภาพั” เป็็นสัญัลักษณ์อย่างงา่ยตอ่ผู้บำรโิภคในการ
เล่อกซ่่�อผลิตภัณฑ์์ที่่�ม่คุณค่าโภชนาการที่่�ด่กว่ัา ออกโดยมูลนิธิสั่งเสัริมโภชนาการ  
ในพัระราชปู็ถัึมภ์สัมเด็จัพัระเที่พัรัตนราชสัดุา เจ้ัาฟา้มห่าจักัรีสัริินธร รัฐสัม่าคณุากร
ปิ็ยชาติ สัยามบำรมราชกุมารี

• นอกจัากน่� ซ่่พ่ัเอฟยังพััฒนาผลิตภัณฑ์์เพ่ั�อสัุขภาพั
เค้ร่�องดิ่�มื ไอ เอ็มื ย้ ที่่�ม่เบำต้า-กลูแคน 3800 มก.
เข้มข้นจัากธรรมชาติ ม่ป็ระสิัที่ธิภาพัในการที่ำาลายเช่�อโรค
และสัิ�งแป็ลกป็ลอม โดยมผ่ลการวัจิัยัรองรับำ ร้อยละ 96
ภูมิแพ้ัด่ขึ�นใน 14 วััน โดยได้รับำสััญลักษณ์ “เค้รื�องหมืาย

ทางเล่อกิส่ขภาพ7” สัร้างควัามมั�นใจัต่อผู้บำริโภค
ที่่�ใสัใ่จัในสัขุภาพัและง่ายตอ่การพิัจัารณาเลอ่กซ่่�อ โดย
ในป็ ี2563 น่� เคร่�องด่�ม ไอ เอม็ ยู เป็็นผลิตภัณฑ์ท์ี่่�ได้
รบัำเคร่�องห่มายที่างเลอ่กสัขุภาพัน่�เพัิ�มขึ�นจัากป็ทีี่่�แลว้ั

เครื�อ่งดื�ม ไอ่ เอ่็ม ยู

ค่ณสิริพงศ์ อ่ร่ณรัตื่นา
ประธีานผู้่บริหารฝ้�ายปฏิิบัติื่กี่าร

ธ่ีรกิี่จัสัตื่ว์บกี่

Food Safety on Tour
ค่ณเจัษฎา เลข้จิัตื่ร 

ผู้่ช่่วยกี่รรมกี่ารผู้่จััดกี่าร
โรงงานอ่าหารแปรรูป มีนบ่รี 2

ค่ณภูาณ่วัตื่ร เนียมเปรม
รอ่งกี่รรมกี่ารผู้่จััดกี่ารอ่าว่โส

สายธ่ีรกิี่จัไก่ี่เนื�อ่ครบวงจัรส่งอ่อ่กี่

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

6160 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://drive.google.com/file/d/1AExUh70mfo4Cf_Je6aDboBoSRltHXM7O/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UO7S_SlnjkCCYOVG_vr1013h89Kdb_ZA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1zQozqaaxU3Kj64FGecqSuJ3K_iCzJeOK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1KJfJJkQJoDC-zGTl4FY2e7dfVtPbs8Jb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1iIepHzDzPjkgOdsb23fLeWL3wZb9aqsJ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XpCnl4JzEc9XSf4jxpzzma6nxU_JKKcp/view?usp=drivesdk
https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/sustainability-1485
https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/sustainability-1410


กิี่จักี่ารซี์พีเอ่ฟในประเที่ศตื่�าง ๆ ทีี่�ร�วมสนับสน่นภูารกิี่จั “CPF ส่งอาหารื่จากใจ ร่ื่วัมต้านภัยโควิัดิ-19”

•	 การเตร่ยมคว่ามพื่ร้อมแลุ่ะการบุริหารจัดำการด้ำานิอาหารในิภัาว่ะวิ่กฤต

 จัากสัถึานการณ์การแพัร่ระบำาดของโรคติดเช่�อโควิัด-19 
ตั�งแตป่็ลายปี็ 2562 สัูก่ารติดเช่�อกวัา่ 82 ลา้นคนที่ั�วัโลก  
ณ 31 ธันวัาคม 2563 และยังคงแพัร่ระบำาดอยา่งตอ่เน่�อง 
ในปั็จัจัุบำัน สัำาห่รับำป็ระเที่ศไที่ย กลุ่มคนที่่�ม่ควัามเส่ั�ยง 
ในการแพัร่กระจัายเช่�อไวัรัสัน่�จัำาเป็็นต้องกักตัวัเพ่ั�อลด 
ควัามเสั่�ยงในการแพัร่กระจัายเช่�อให่้ผู้อ่�น ขณะที่่� 
คนอ่กกลุ่มห่นึ�ง แมไ้มไ่ด้ถึกูกกัตวััแตก็่ได้รบัำควัามเด่อดร้อน 
จัากการแพัร่ระบำาดน่�เน่�องด้วัยไมส่ัามารถึป็ระกอบำอาชีพั 
ไดต้ามป็กติ สัง่ผลให่ก้ารดำารงชพีัยากลำาบำากข้�น ซี่พ่ัเอฟ 
ตระห่นักด่วั่า ปั็จัจััยสัำาคัญปั็จัจััยห่นึ�งที่่�จัะสันับำสันุน 
ให้่โลกก้าวัข้ามวัิกฤตครั�งน่�ค่อ การสัร้างควัามมั�นคง 
ที่างอาห่าร จ้ังได้มุ่งมั�นที่ำาภารกิจั “CPF สั่งอาห่าร
จัากใจั ร่วัมต้านภัยโควิัด-19” เพ่ั�อมอบำอาห่ารให้่ 
ผู้ที่่�ได้รับำผลกระที่บำจัากวิักฤตการแพัร่ระบำาดของ 
โรคติดเช่�อโควิัด-19 น่� โดยภารกิจัน่�เป็็นการสั่งมอบำ
อาห่ารให่้กับำ

• ผูเ้ฝู้าระวััง (โดยกระที่รวังสัาธารณสัุข) 20,000 คน
• โรงพัยาบำาล 200 แห่่งที่ั�วัป็ระเที่ศ และบำุคลากร

ที่างการแพัที่ย์และครอบำครัวั 20,000 ครอบำครัวั
• ช่วัยค่าครองชีพัชมุชนแออัดในกรุงเที่พัฯ และจัังห่วัดั

อ่�นๆ กว่ัา 100 ชุมชน ดว้ัยการมอบำอาห่ารให่ผู้เ้ดอ่ดรอ้น
44,000 คน จัำาห่น่ายผลิตภัณฑ์์อาห่ารราคาพัิเศษ 
6 ล้านชิ�น และมอบำอาห่ารให่กั้บำอาสัาสัมัครสัาธารณสัขุ
ป็ระจัำาห่มู่บำ้าน (อสัม.) 1 ล้านคน 

นอกจัากน่� กิจัการในต่างป็ระเที่ศที่่�บำริษัที่ลงทุี่นห่ร่อ 
ม่สัำานักงานอยู่ ได้แก่ เวัียดนาม กัมพัูชา ลาวั ฟิลิป็ป็ินสั์ 
ตรุก ่สัห่รฐัอเมรกิา และรสััเซี่ย กร็ว่ัมมอบำอาห่ารสันบัำสันนุ
ให้่กบัำบำคุลากรที่างการแพัที่ยแ์ละผูเ้ด่อดรอ้นดว้ัยเช่นกนั

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

6362 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



สังคมพึ่งตน
100%

ผูนำและพนักงานผานการอบรมพัฒนาความรู
และความเขาใจเพื่อความยั่งยืนแลว

100%

คูคาธุรกิจหลักในกิจการประเทศไทย
ไดผานการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง
ดานความยั่งยืนสำหรับคูคาธุรกิจแลว

100%

คูคาธุรกิจหลักในกลุมวัตถุดิบอาหารสัตว เครื่องปรุง
และบรรจุภัณฑของกิจการประเทศไทย
ไดรับการตรวจประเมินดานความยั่งยืนแลว

51,234 ราย

เกษตรกรและผูประกอบการรายยอย
รวมถึงกลุมเปราะบางในประะเทศไทยไดรับการสงเสริมอาชีพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

6564 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ความมุ�งมั่น:
เป�นองค�กรแห�งการเรียนรู�และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

บุคลากร

เป�าหมายเชิงกลยุทธ� ผลการดำเนินงาน

ร�อยละ 100 ของผู�นำและพนักงานผ�านการอบรม
พัฒนาความรู�และความเข�าใจเพ�่อความยั่งยืน
ภายในป� 2563

100 %

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “บุุคลากรื่”

การดำำาเนิินิงานิ

การบริหารคนิดีำ-คนิเก่ง

พนัักงานัคืือทรััพยากรัสำำาคืัญในัการัขัับเคืลื่ื�อนัธุุรักิจไปสำ่� 
เป้าหมายแลื่ะนัำาพาองค์ืกรัไปสำ่�คืวามยั�งยนืั ซีีพเีอฟจึงยดึมั�นั
ดำาเนัินังานัตามวิสำัยทัศนั์แลื่ะแนัวทางการับรัิหารัทรััพยากรั
บุคืคืลื่ (ด่รัายลื่ะเอียดเพิ�มเติมในัรายงานประจำำาปี 2563  

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ) เพื�อดึงด่ดคืนัดี คืนัเก�ง  
เข้ัามาทำางานักับองคื์กรั (Attraction) รัักษาคืนัดี คืนัเก�ง  
ให้อย่�กับองค์ืกรั (Retention) แลื่ะการัสำรั้างให้พนัักงานั 
เกิดแรังจง่ใจในัการัทำางานัสำรั้างผลื่ลื่ัพธุ์ที�ดี 

การสรรหาคนิดีำ คนิเก่ง 
• ดำาเนิันังานัส่รรหาและคััดูเลือกบุคัลากรเชิิงรุก

(Proactive Recruitment) ที�มีศักยภาพส่ำง ผ�านัเคืรืัอขั�าย
ด้านัแรังงานัทั�งภาคืรััฐแลื่ะเอกชนั โดยมุ�งเน้ันัการั 
สำรั้างคืวามสัำมพันัธ์ุกับมหาวิทยาลื่ัย สำมาคืมศิษย์เก�า
ขัองมหาวิทยาลัื่ยชั�นันัำาทั�งในัแลื่ะต�างปรัะเทศ ตลื่อดจนั
การันัำาโคืรังการัเพื�อนัแนัะนัำาเพื�อนั (Referral Program) 
มาใช้ซีึ�งปรัะสำบคืวามสำำาเรั็จเป็นัอย�างมาก อีกทั�งได้เพิ�ม
ช�องทางสำื�อสำงัคืมออนัไลื่น์ั รัวมถึงึการัจัดการัแขั�งขันััเกม
ทางธุรุักิจต�างๆ 

• อีกทั�งยังช�วยลื่ดอัตรัาการัว�างงานัจากภาวะเศรัษฐกิจ
ตกตำ�าจากสำถึานัการัณ์์ดังกลื่�าวด้วยการัจ้างงานัเพิ�ม
8,000 อัตรัาในักิจการัปรัะเทศไทย

• ได้จัดโคัรงการ Chance

for Change ย้ายงานัภายในั
ส่ำ�งานัที�ใช� เปิดโอกาสำให้
พนักังานัสำมัคืรัเพื�อโอนัยา้ย
ตำาแหนั�งงานัภายในัองค์ืกรั
โดยพิจารัณ์าจากอายุงานั

• ด่แลื่ผลื่ตอบแทนัที�เป็นัธุรัรัมอย่�ในัรัะดับที�สำามารัถึ
แขั�งขัันัได้กับตลื่าดแรังงานัโดยเฉพาะกับอุตสำาหกรัรัม
ชั�นันัำา แลื่ะให้คืวามสำำาคืัญกับการับริัหารัผลื่งานั โดยนัำา 
รัะบบการักำาหนัดเป้าหมายการัปฏิิบัติงานัปรัะจำาปี 
ในัรัะดับบุคืคืลื่ซึี�งมตีวัชี�วัดผลื่การัปฏิิบติังานัที�คืรัอบคืลุื่ม
ถึึงเป้าหมายการัทำางานั เช�นั การัเงินั ลื่ก่ค้ืา บุคืลื่ากรั 
เป็นัตน้ั แลื่ะเป้าหมายการัพฒันัาคืวามยั�งยืนัขัององคืก์รั 
นัอกจากนัี� ยงัไดใ้หค้ืวามสำำาคืญักบัการัเป็นัคืนัดีตามแบบ
ฉบบัขัองซีีพเีอฟแลื่ะได้นัำาลัื่กษณ์ะพฤตกิรัรัมที�สำอดคืล้ื่อง 
กับคื�านิัยมองค์ืกรั (CPF WAY) มาใช้กับพนักังานัทุกรัะดับ 
เพี�อพิจารัณ์าแลื่ะให้รัางวัลื่แก�บุคืลื่ากรัอย�างเหมาะสำม

• ภายใตส้ำถึานัการัณ์โ์คืวดิ-19 เรัาไดอ้อกปรัะกาศเพื�อสำรัา้ง
คืวามเชื�อมั�นัแก�พนักังานัว�าจะไม่ม่่ก่ารเลิกจ้ำางพนกังาน

แม้่แต่่คันเดู่ยว

คืุณ์สำมบัติพื�นัฐานั คืวามรั่้คืวามสำามารัถึที�เหมาะสำมกับ
ตำาแหนั�งงานัที�ว�างลื่ง เพื�อบรัิหารัคืนัดีคืนัเก�งขัองเรัา
ให้ไดใ้ช้คืวามสำามารัถึแลื่ะศกัยภาพที�มีทำางานัที�ตรังสำาย
แลื่ะดึงด่ดให้ยังอย่�กับองคื์กรั ซีึ�งได้เรัิ�มดำาเนิันัโคืรังการั
ตั�งแต�เดือนัเมษายนัปี 2563 มีตำาแหนั�งงานัที�เปิดรัับ
จำานัวนั 190 ตำาแหนั�ง แลื่ะมีบุคืลื่ากรัให้คืวามสำนัใจ
โคืรังการัจำานัวนั 40 ตำาแหนั�งงานั คิืดเป็นัปรัะมาณ์
ร้ัอยลื่ะ 21 ขัองตำาแหนั�งงานัที�เปิดรัับทั�งหมด

การดึำงดูำดำและรักษาคนิดีำ คนิเก่ง

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

6766 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/social/people


• เป็นับริษััที่ไที่ยรายแรกท่ี่�ประกาศยกระดูับคัวาม่

ปลอดูภััยของพนักงานข้�นสู่่ระดูับสู่งสุ่ดูในชิ่วง

ส่ถานการณ์์แพร่ระบาดูของโรคัติ่ดูเช้ิ�อโคัวิดู-19 

ด้วยมาตรัการัป้องกันัที� เ ข้ัมงวดด้านัสำุขัอนัามัย 
คืำานึังถึึงคืวามปลื่อดภัยขัองพนัักงานัในัการัเดินัทาง 
เพื�อเขั้ามาปฏิิบัติงานัเป็นัหลื่ัก แลื่ะมาตรัการัดังกลื่�าว
ได้ใช้เป็นัแนัวทางปฏิิบัติทั�งกิจการัในัปรัะเทศแลื่ะ 
ต�างปรัะเทศ ทำาให้เรัายังสำามารัถึสำ�งมอบคืวามมั�นัคืง 
ทางอาหารัในัช�วงวิกฤตได้อย�างต�อเนัื�อง

• ภายใต้สำถึานัการัณ์์โคืวิด-19 ซีีพีเอฟได้ด่แลื่แลื่ะอำานัวย
คืวามสำะดวกใหพ้นัักงานัผ�านันัโยบายแลื่ะโคืรังการัต�างๆ  
เช�นั นัโยบายทำางานัจากที�บ้านัได้โดยไม�ถึือเป็นัวันัลื่า 
(Work from Home) การัจดัสำายด�วนั (Hot Line) เพื�อให้
คืำาปรักึษาพนักังานัตลื่อด 24 ชั�วโมง โคืรังการัสำ�งอาหารั
เพื�อเพื�อนัพนักังานัที�ตอ้งกักตวั คืป่องช�วยเหลื่อืพนักังานั 
ลื่ดคื�าคืรัองชีพ เงินัก่เ้ลื่�าเรีัยนับุตรั คื�ารักัษาพยาบาลื่เพิ�มเติม 
จากสำทิธุิ�ที�ได้รับัอย่�แล้ื่ว การัแจกอุปกรัณ์ป์อ้งกันัโรัคืตดิเชื�อ 
โคืวดิ-19 ถึงุยงัชีพ แลื่ะสำำาหรับัพนักังานัในัไลื่นัก์ารัผลิื่ต  

ตัวอ่ย่างมาตรกี่ารกี่ารรับมอื่ตอ่่กี่ารแพร่ระบาดข้อ่งโรคติดเชื้อ่โควิด-19 ในพื้นที่ี�ปฏิบัตกิี่าร

การพััฒนิาบุคลากร

ด้วยเป้าหมายสำ่�การัเป็นัองค์ืกรัแห�งการัเรัียนัรั่้แลื่ะพัฒนัา
ศักยภาพขัองบุคืลื่ากรั บรัษิทัจงึใหค้ืวามสำำาคัืญกบัการัพฒันัา
พนัักงานัในัทุกรัะดับให้มีคืวามร้่ั คืวามสำามารัถึ คืวามชำานัาญ 
สำนับัสำนุันัการัพฒันัาพนักังานัอย�างยั�งยืนั ได้แก� การั Up-skill 
Re-skill แลื่ะสำรั้าง New-skill ให้พรั้อมรัับสำถึานัการัณ์์ 
ทางธุรุักิจที�มีคืวามท้าทาย นัำาหลื่ัก Interactive Learning  
มาปรัะยุกตใ์ชโ้ดยเน้ันัใหพ้นักังานัทดลื่องทำาจรังิ เพื�อขับัเคืลืื่�อนั 
ให้ธุุรักิจสำามารัถึแขั�งขัันัในัรัะดับโลื่กได้ แลื่ะให้พนัักงานั
เติบโตไปกับองคื์กรัได้อย�างยั�งยืนั

• ได้วางกรัอบการัพัฒนัาบุคืลื่ากรัให้ตั�งอย่�บนัพื�นัฐานั
ขัองแนัวทางการัพัฒนัาผ่้นัำาแลื่ะกรัอบคืวามสำามารัถึ
เพื�อให้บุคืลื่ากรัมีภาวะผ้่นัำาที�เป็นัแบบอย�างที�ดีแลื่ะปล่ื่กฝััง
ให้ทุกคืนัในัองค์ืกรัยึดถึือแลื่ะปรัะพฤติปฏิบิัติในัคื�านัิยม
เดียวกันั สำรั้างภาวะผ่้นัำาให้กับบุคืลื่ากรัในัทุกรัะดับ
ให้มีศักยภาพ เพิ�มคืวามรั่้แลื่ะทักษะที�จำาเป็นัขัองแต�ลื่ะ
สำายธุุรักิจเพื�อใหบ้รัรัลุื่ตามเป้าหมายกลื่ยุทธ์ุขัององค์ืกรั
แลื่ะให้มีการัจัดตั�งศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)

ทัี่�งในประเที่ศและต่่างประเที่ศ เพื�อรัองรับัแลื่ะสำนับัสำนุันั
การัพฒันัาบคุืลื่ากรัในัสำายวิชาชพีขัองธุุรักจิใหเ้กดิคืวาม
ชำานัาญในังานั

• ในัป ี2563 ไดพ้ฒันัาเนัื�อหาแลื่ะแนัวปฏิบิตั ิ“จำรรยาบรรณ์

ธุุรกิจำ ซีีพ่เอฟ’’ (CPF Code of Conduct) ให้
ทันัสำมัยสำอดคืลื่้องกับสำถึานัการัณ์์ในัปัจจุบันัมากขัึ�นั
แลื่ะเปิดการัจัดอบรัมคืวามรั่พื้�นัฐานัด้านัคืวามยั�งยนืัขัอง
องคืก์รัแก�พนักังานัในักิจการัปรัะเทศไทยแลื่ะต�างปรัะเทศ
3 ภาษาด้วยกันั คืือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แลื่ะภาษา
เวียดนัาม ผ�านัสืำ�ออิเล็ื่กทรัอนิักส์ำ (e-Learning) ซึี�งสำามารัถึ
เขั้าเรีัยนัได้ทุกที�ทุกเวลื่า เพื�อสำรั้างพื�นัฐานัให้พนัักงานั
ทุกคืนัตรัะหนัักแลื่ะเขั้าใจถึึงการัดำาเนิันัธุุรักิจที�ยั�งยืนั

• สำนัับสำนัุนัแลื่ะเปิดโอกาสำให้ได้เรียนรู้ดู้วยต่นเองผ่่าน

ส่ื�ออิเล็กที่รอนิกส่์บนั Platform ขัององคื์กรัพันัธุมิตรั
อย�าง สำภาเศรัษฐกิจโลื่ก (The World Economic Forum: 
WEF) โดยไม�มีคื�าใช้จ�ายเฉพาะพนัักงานัซีีพีเอฟ เพื�อศึกษา
เทรันัด์การัทำาธุรุักิจทั�งในัแลื่ะนัอกอุตสำาหกรัรัมที�มคีืวาม
หลื่ากหลื่าย คืรัอบคืลุื่มทุกมิติ แลื่ะสำนัับสำนุันัให้ธุุรักิจ
สำามารัถึดำาเนิันัได้อย�างยั�งยืนั 

• เพื�อสำนับัสำนันุัเปา้หมายขัององค์ืกรั บรัษิทัไดจั้ดโคืรังการั
ทีุ่นการศึกษัาส่ำาหรับพนักงานและบุต่รของพนักงาน

เพื�อสำรั้างโอกาสำในัการัพัฒนัาบุคืลื่ากรัผ�านัรั่ปแบบ 
การัใหก้ารัศกึษาต�อในัรัะดับปรัญิญาตรัขีัึ�นัไป ทั�งสำถึาบนััในั 
แลื่ะต�างปรัะเทศ ในัสำาขัาที�เป็นัปรัะโยชน์ัต�อการัดำาเนิันัธุุรักิจ 
ทั�งในัปัจจุบันัแลื่ะอนัาคืต ซีึ�งเรัิ�มคืัดเลืื่อกผ่้เขั้ารั�วม
โคืรังการัปี 2563 เป็นัปีแรัก มีผ่้สำมัคืรัทั�งหมด 42 คืนั 
ผ�านัการัคัืดเลืื่อกตามเกณ์ฑ์บ์รัษัิทจำานัวนั 18 คืนั โดยใช้ 
งบปรัะมาณ์ปรัะมาณ์การัตลื่อดหลัื่กสำต่รั 25 ล้ื่านับาท

• ได้รั�วมกับสำถึาบันัผ่้นัำาขัองเคืรืัอเจรัิญโภคืภัณ์ฑ์์ดำาเนิันั
โคัรงการพัฒนาผู่้นำา เพื�อพัฒนัาศักยภาพขัองผ่้นัำาแลื่ะ
เตรีัยมคืวามพร้ัอมสำำาหรัับการัเปลีื่�ยนัแปลื่งขัองธุุรักิจ
รัวมถึึงเป็นัแรังสำำาคัืญในัการัขัยายธุุรักิจขัองซีีพีเอฟ
หรัือเปิดแนัวธุุรักิจในัรั่ปแบบใหม�ๆ ซีึ�งสำามารัถึสำร้ัาง
โอกาสำทางธุุรักิจ ผ่้เขั้าอบรัมได้รัับโอกาสำในัการัพัฒนัา
ศักยภาพทักษะทางธุุรักิจ คืวามเป็นัเถ้ึาแก� แลื่ะคืวาม
เป็นัผ่้นัำา ด้วยการัสำนัับสำนัุนัแลื่ะเปิดกว้างให้สำามารัถึใช้
ทรััพยากรัขัองบรัิษัทตามคืวามเหมาะสำมกับรั่ปแบบ
ที�ผ่้เขั้าอบรัมศึกษา ออกแบบ แลื่ะพัฒนัาขัึ�นั ภายใต้การั
ชี�แนัะจากผ่บ้ริัหารัรัะดบัสำง่ภายในัเคืรัอืฯ ตลื่อดรัะยะเวลื่า
ที�เข้ัารั�วมโคืรังการั แลื่ะเปิดโอกาสำให้มีการัแลื่กเปลีื่�ยนั
ปรัะสำบการัณ์ร์ั�วมกันัในักลืุ่�มบุคืลื่ากรัที�เข้ัารั�วมโคืรังการั
จากกจิการัทั�งในัแลื่ะต�างปรัะเทศ โดยในัปี 2563 มีผ่น้ัำา
เขั้ารั�วมโคืรังการัดังกลื่�าวปรัะมาณ์ 820 คืนั

• ไดพั้ฒนัาทกัษะแลื่ะศกัยภาพการัเป็นัผ่น้ัำาขัองบคุืลื่ากรัผ�านั
โคัรงการส่านอนาคัต่การศกึษัา CONNEXT-ED ที�ทำามา
อย�างต�อเนัื�อง ทำาให้เรัาได้รัับรัางวัลื่ผ่้ทำาคืุณ์ปรัะโยชนั์
ให้แก�กรัะทรัวงศึกษาธิุการั ปรัะจำาปี 2563 โดยการันัำา
องคื์คืวามรั่้ที�บุคืลื่ากรัชำานัาญมารั�วมพัฒนัาการัศึกษา
ขัองปรัะเทศไทย

• ในัขัณ์ะเดียวกันั ได้ส่่งเส่ริม่การเรียนรู้แก่นักศึกษัา

ที�สำนัใจหรัือต้องการัเรีัยนัรั่้งานัที�เกี�ยวขั้องกับธุุรักิจขัอง
ซีีพีเอฟโดยตรังทั�งในักิจการัปรัะเทศไทยแลื่ะต�างปรัะเทศ
เช�นั การัเลื่ี�ยงสำัตว์ การัเพาะพันัธุุ์สำัตว์ เป็นัต้นั เพื�อสำร้ัาง
บคุืลื่ากรัที�เชี�ยวชาญงานัเฉพาะทางแลื่ะขัยายฐานัทรัพัยากรั
บุคืคืลื่ที�บรัิษัทต้องการัเพิ�มขัึ�นั

• ภายใต้สำถึานัการัณ์์โคืวิด-19 ทำาให้ต้องเว้นัรัะยะห�าง
ทางสัำงคืมแลื่ะสำามารัถึดำาเนิันัธุุรักิจได้อย�างต�อเนัื�อง
จึงได้พฒันาและปรับเปล่�ยนแนวที่างการอบรม่สู่่รูปแบบ

ออนไลนเ์กอืบทั�งหมด ทั�งยงัเป็นัการัสำรัา้งคืวามคุ้ืนัเคืย
ให้บุคืลื่ากรัได้เรัียนัรั่ใ้นัรัป่แบบดิจิทัลื่

บริัษัทได้วางมาตรัการัคืวามปลื่อดภัยจากโรัคืติดเชื�อ 
โคืวิด-19 อย�างเคืรั�งคืรััดแลื่ะด่แลื่พนักังานัตั�งแต�เดินัทาง
มาทำางานัจนัเดนิัทางกลัื่บบ้านัได้อย�างปลื่อดภัย เป็นัต้นั
ดงันัั�นัจึงยังไม�มีการัรัายงานัพนัักงานัที�ติดเชื�อโคืวิด-19 
ณ์ ปี 2563 

• ได้รัับการัจัดอันัดับโดยนัิตยสำารั “ฟอร์ับส์ำ” เป็นั องคื์กรั
นายจำา้งยอดูเย่�ยม่ระดูบัโลกแหง่ป ี2020 (The World’s

Best Employer 2020) แลื่ะเป็นัอันัดับที� 1 ในัฐานัะบริัษัทไทย
ที�มีการัดำาเนันิังานัดา้นัทรัพัยากรัมนัษุย์ที�ตอบโจทยค์ืวาม
ต้องการัขัองพนัักงานัจากการัสำำารัวจในัหัวขั้อ
• คืวามต้องการัขัองพนัักงานัที�อยากจะชักชวนัเพื�อนั

แลื่ะญาติพี�นั้องให้เข้ัามาทำางานัด้วยกันั
• ภาพลื่ักษณ์ข์ัองบรัิษัทต�อสำาธุารัณ์ชนั
• บทบาทขัองบริัษทัที�มตี�อรัะบบเศรัษฐกจิขัองปรัะเทศ

แลื่ะโลื่ก
• โคืรังการัพัฒนัาทักษะพนัักงานั
• คืวามเท�าเทียมทางเพศ
• คืวามรัับผิดชอบต�อสำังคืม
• คืวามพึงพอใจที�มีต�อการัรัับมือการัแพรั�รัะบาดขัอง

โรัคืติดเชื�อโคืวิด-19

1 นัิตยสำารั “ฟอรั์บสำ์” รั�วมกับ Statista ได้สำำารัวจคืวามคืิดเห็นัพนัักงานัปรัะจำาแลื่ะชั�วคืรัาว 160,000 คืนัในั 58 ปรัะเทศทั�วโลื่ก เพื�อสำรัรัหาองคื์กรันัายจ้างยอดเยี�ยมรัะดับโลื่ก
แห�งปี 2020 โดยมีบริัษัทไทยติดอันัดับคืรัั�งนัี� 4 บรัิษัท ซีึ�ง ซีีพีเอฟ จัดอย่�ในัอันัดับที� 248 ถึือเป็นัอันัดับที� 1 ขัองไทย ด่เพิ�มเติมได้ที� https://www.forbes.com/lists/worlds-
best-employers/

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

6968 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



การสร้างความผููกพัันิกับพันัิกงานิ

ปี 2563 ถืึอเป็นัปีแห�งคืวามท้าทายแลื่ะจำาเป็นัที�ซีีพีเอฟต้องสำรั้างคืวามเข้ัาใจแลื่ะสำื�อสำารักับพนัักงานัอย�างสำมำ�าเสำมอ  
เพื�อสำรั้างคืวามผก่พันักับพนัักงานั ซีึ�งมีคืวามสำำาคืัญต�อการับรัิหารัทรััพยากรับุคืคืลื่แลื่ะการัดแ่ลื่พนัักงานัทั�งองคื์กรั บรัิษัท
มีการัปรัับปรุังการัดำาเนัินังานัด้านัการัสำื�อสำารัให้รัวดเรั็วแลื่ะทันัต�อเหตุการัณ์์ ผ�านัช�องทางที�หลื่ากหลื่ายให้เข้ัาถึึงพนัักงานั
ทุกคืนั เพื�อปรัะโยชนั์ขัองพนัักงานั แลื่ะปรัะโยชนั์ต�อองคื์กรั เช�นั

• กิจกรรมเพ่ั�อสร้างการมีส่วนิร่วมและความภาคภูมิใจให้กับพันัิกงานิทีี่�ได้ำเป็็นิส่วนิหนึิ�งในิฐานิะ Good Corporate
Citizen สำ�งมอบคืวามมั�นัคืงทางอาหารัในัสำภาวะวิกฤตรั�วมกับองค์ืกรั ผ�านัโคืรังการั “CPF สำ�งอาหารัจากใจรั�วมต้านั
ภยัโคืวดิ-19” ให้กับชุมชนัต�างๆ ผ้่มีรัายได้น้ัอย ตลื่อดจนัอาสำาสำมัคืรัสำาธุารัณ์สุำขัปรัะจำาหม่�บ้านั ด้วยรัถึ CPF Food Truck

• แคมเป็ญ CPF@Heart ปรัะกอบด้วย โคืรังการั CPF 
Love & Share แลื่ะ โคืรังการั CPF We Care ที�เปิด
เวทรีับัฟงัคืวามรั่ส้ำกึขัองพนักังานั แลื่ะชกัชวนัใหพ้นักังานั
มีสำ�วนัรั�วมในัการัปรัับเปลีื่�ยนัองคื์กรัให้ซีีพีเอฟเป็นับ้านั 
ที�มีคืวามสุำขัขัองพนักังานัทุกคืนั  รัวมไปถึงึการัสำ�งเสำรัมิให้ 
พนัักงานัรัับบทบาทเป็นัแบรันัด์แอมบาสำเดอรั์ในัการั 
สำ�งเสำริัมแลื่ะบอกต�อให้คืนัรัอบข้ัางเขัา้ใจแลื่ะเหน็ัขัอ้ดีขัอง
การัใช้สิำนัคื้าแลื่ะบรัิการัขัององค์ืกรั

• การติิดำติามและป็ระชาสัมพัันิธ์์แนิวที่าง
ป็ฏิิบัติิตินิและการป็ฏิิบัติิงานิ ทีี่�เหมาะสมกับ
สถานิการณ์์และความเสี�ยงในิช่วงการแพัร่
ระบาดำของโรคติิดำเช่�อโควดิำ-19 แก�พนักังานั
ทั�งทางอีเมลื่ ปรัะกาศภายในั แอปพลิื่เคืชันั
CPF Connect รัวมถึึงปรัะสำานักับหัวหนั้างานั
ทกุฝัา่ย เพื�อใหพ้นักังานัได้รับัทรัาบแลื่ะปฏิบัิตตินั
แลื่ะปฏิิบัติงานัได้อย�างปลื่อดภยั ทั�วถึึงทุกรัะดับ

• โครงการเพ่ั�อสิที่ธิ์ป็ระโยชน์ิของพันัิกงานิต่ิางๆ อาทิ 
โคืรังการัเบิกเงินัยมืสำวสัำดกิารักรัณ์ ีCOVID-19 โคืรังการั
กบัขัา้วเพื�อเพื�อนัพนักังานั สำ�วนัลื่ดจากการัเป็นัพนักังานั 
ซีีพีเอฟในัการัซืี�อสำินัค้ืาจากซีีพี เฟรัชมาร์ัท โคืรังการั  
“CPF จัดให”้ ใหพ้นักังานัไดท้ดลื่องสำนิัคืา้ใหม�ๆ  ก�อนัใคืรั 
หรืัอสิำทธิุปรัะโยชน์ัจากบริัษัทในัเคืรืัอเจริัญโภคืภัณ์ฑ์์ เป็นัต้นั

ภาพพนักี่งานจัิตอ่าสาในโครงกี่าร “CPF ส่งอ่าหารจัากี่ใจัร่วมต้านภัยโควิด-19” ในประเที่ศเวียดนาม

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

7170 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ความป็ลอดำภัยในิการที่ำางานิ 
ซีีพเีอฟจัดทำามาตรัฐานัการัปฏิบัิติงานั (Standard Operating Procedure: SOP) สำำาหรับังานัที�มีคืวามเสำี�ยงสำง่ เพื�อป้องกันั
อันัตรัายที�อาจเกิดขัึ�นัต�อพนัักงานั ผ่้รัับเหมา ชุมชนั แลื่ะผ่้มีสำ�วนัได้เสีำยที�เกี�ยวข้ัอง โดยงานัที�มีคืวามเสำี�ยงสำ่งปรัะกอบด้วย

นัอกจากนัี� การัปฏิิบตังิานัในังานัที�มคีืวามเสำี�ยงสำง่ งานัตดิตั�ง 
แลื่ะซี�อมบำารัุงเคืรัื�องจักรัแลื่ะอุปกรัณ์์ที�มีคืวามเสำี�ยงแลื่ะ 
มีคืวามสำำาคัืญต�อการัดำาเนัินังานั แลื่ะงานัที�มีการักำาหนัด
ให้ต้องขัออนัุญาตเข้ัาทำางานั ก�อนัปฏิบิัติงานัจำาเป็นัต้อง
• วิเคืรัาะห์อันัตรัาย (Job Hazard Analysis) แลื่ะกำาหนัด

มาตรัการัคืวบคืุมอันัตรัายที�อาจเกิดขัึ�นัทุกคืรัั�ง โดยผ่้ที�
ผ�านัการัอบรัมแลื่ะมีคืวามรั่ค้ืวามสำามารัถึตามข้ัอกำาหนัด
ขัอง CPF SHE&En Standard 

กี่ารที่ำางาน
ในทีี่�อั่บอ่ากี่าศ

กี่ารที่ำางาน
ในทีี่�สูง

กี่ารที่ำางานในนำ้า

กี่ารที่ำางาน
ในห้อ่งเย็น

กี่ารที่ำางาน
เกีี่�ยวกัี่บ
ความร้อ่น

กี่ารที่ำางาน
ทีี่�อ่าจัที่ำาให้เกิี่ด
อั่คคีภัย

กี่ารที่ำางาน
เกีี่�ยวกัี่บไฟฟ้า

กี่ารตัดแยกี่
แหล่งพลังงาน

กี่ารยกี่วัตถุุ

กี่ารที่ำางาน
กัี่บเครื�อ่งจัักี่ร

กี่ารขุ้ดดิน

การสร้างวัฒนิธ์รรมด้ำานิความป็ลอดำภัย
ถืึอว�าเป็นัคืวามท้าทายอย�างยิ�งสำำาหรัับซีีพีเอฟที�มีคืวาม 
มุ�งหวงัใหพ้นักังานัทกุคืนัภายในัองคืก์รัมคีืวามตรัะหนักัแลื่ะ 
ทัศนัคืติที�ดีกับคืวามปลื่อดภัย จนัเกิดเป็นัพฤติกรัรัมแลื่ะ
วัฒนัธุรัรัมคืวามปลื่อดภยัในัที�สุำด อย�างไรัก็ตาม ดว้ยสำภาวะ
ที�ซีีพีเอฟมีการัจัดจ้างพนัักงานัเป็นัจำานัวนัมาก มีคืวาม 
แตกต�างกนััทั�งทางดา้นัคืวามรั่ ้การัศกึษา สำงัคืม เชื�อชาตแิลื่ะ 
สำิ�งแวดล้ื่อม จงึตอ้งมกีารัวางแผนักลื่ยุทธ์ุในัการัปรับัเปลีื่�ยนั
วฒันัธุรัรัมคืวามปลื่อดภัยขัององค์ืกรัให้เหมาะสำมกบัยคุืสำมยั
ที�เปลื่ี�ยนัแปลื่งไป 
ปัจจุบันั การัดำาเนัินังานัสำร้ัางวัฒนัธุรัรัมคืวามปลื่อดภัย  
ถึก่ผนัวกเขัา้เป็นัสำ�วนัหนัี�งขัอง CPF SHE&En Standard โดย 
• สำร้ัางภาวะผ่้นัำาให้ผ่้บรัิหารัเข้ัาใจบทบาทหน้ัาที�แลื่ะการั

เป็นัตัวอย�างที�ดีด้านัคืวามปลื่อดภัย
• สำรั้างแรังจ่งใจโดยมอบรัางวัลื่แก�พนัักงานั เพื�อกรัะตุ้นั

การัมีสำ�วนัรั�วมขัองพนัักงานั

• มีการัตรัวจสำอบแลื่ะสำังเกตการัคืวามเสำี�ยงในัรัะหว�าง
ปฏิบัิติงานั

• มีนัโยบายแลื่ะกรัะบวนัการัให้พนัักงานัแลื่ะผ้่รัับเหมาสำามารัถึ
หยุดการัทำางานัขัองผ้่อื�นัแลื่ะปฏิิเสำธุการัปฏิิบัติงานัได้ 
รัวมถึงึการัรัายงานัคืวามเสำี�ยงแลื่ะอนััตรัายที�อาจเกดิขัึ�นั
(Near Miss Report) เมื�อพบเห็นัเหตุการัณ์์หรืัอสำภาพ
การัทำางานัที�ไม�ปลื่อดภัย 

รัวมทั�งกำาหนัดกฏิรัะเบียบคืวามปลื่อดภัยสำำาหรัับรัถึบริัการัรัับสำ�ง 
พนัักงานัแลื่ะหอพักพนัักงานัอีกด้วย

• เปิดโอกาสำให้มีการัแลื่กเปลื่ี�ยนัขั้อม่ลื่ ขั�าวสำารั คืวามรั่้
แนัวทางปฏิิบัติที�ดี การัจดักิจกรัรัมต�างๆ ที�เกี�ยวข้ัอง เช�นั
การัพ่ดคุืยคืวามปลื่อดภัยก�อนัเรัิ�มงานัปรัะจำาวันั (Safety
Talk) การัแลื่กเปลื่ี�ยนัคืวามรั่้ (Lesson Learned) ทั�งในั
รัะดับผ่บ้ริัหารัสำายธุรุักจิ ผ่ป้ฏิบิตังิานั แลื่ะผ่ร้ับัเหมา โดย
ข้ัอม่ลื่จะถึก่รัวบรัวมแลื่ะใชเ้ป็นัสำ�วนัหนัึ�งในัการันัำาเสำนัอต�อ
คืณ์ะกรัรัมการับรัหิารัจัดการัดา้นั SHE&En เพื�อทบทวนั
กลื่ยุทธุ์ เป้าหมาย แลื่ะแนัวทางปฏิิบัติเป็นัปรัะจำาทุกปี 

• นัอกจากนัี� ยังมีการัจัดนิัทรัรัศการัคืวามปลื่อดภัย
(Safety Week) การัสำรั้างพฤติกรัรัมคืวามปลื่อดภัย
ที�มาจากโคืรังการั “คืิดก�อนัทำา” “เพื�อนัช�วยเพื�อนั”  
แลื่ะ “การัสำังเกตการัณ์์ (Behavior-based Safety 
Observation)” โดยมีการัติดตาม ให้คืำาแนัะนัำา แลื่ะ
สำรั้างแรังจง่ใจในัเชิงบวก เป็นัต้นั

ผูลสำารวจผููกพัันิต่ิอองค์กรของพันัิกงานิป็ระจำาปี็ 2563 ดัำงแสดำงในิกราฟนีิ�

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน

รอยละของพนักงาน
ที่ตอบแบบสอบถาม

65%

71%

68%

95%

71%

32%

62%

 2560 2561 2562 2563

68%

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

7372 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ซีีพีเอฟกำาหนัดหลัื่กเกณ์ฑ์์ในัการัรัะบุคืวามต้องการัแลื่ะ 
จัดทำาแผนัการัฝักึอบรัมดา้นัคืวามปลื่อดภยัแลื่ะอาชีวอนัามยั
(Training Matrix) ที�จำาเป็นัสำำาหรัับพนัักงานัแลื่ะผ่ร้ัับเหมา
ให้เหมาะสำมกบัตำาแหนั�งงานั หรืัอกจิกรัรัมที�มคีืวามเสำี�ยงสำง่ 
หรัอืตรังตามปรัะเภทขัองงานัที�ตอ้งปฏิบัิต ิเพื�อพัฒนัาคืวามรั่ ้
คืวามสำามารัถึ แลื่ะคืวามเขั้าใจในัสำิ�งที�อาจเป็นัอันัตรัายแลื่ะ
ก�อให้เกิดอุบัติเหตุ วิธุีการัป้องกันัแลื่ะคืวบคุืมอันัตรัายในั 

ขัณ์ะปฏิิบตังิานัสำามารัถึปฏิิบัตหินัา้ที�ที�ได้รับัมอบหมายได้ดว้ย
คืวามปลื่อดภัย ตัวอย�างหลัื่กสำ่ตรัการัอบรัม เช�นั หลัื่กสำต่รั
ปฐมนัเิทศพนักังานัใหม�ด้านัคืวามปลื่อดภยั อาชวีอนัามัยแลื่ะ
สำิ�งแวดล้ื่อม หลัื่กสำต่รัการัสำรัา้งวัฒนัธุรัรัมด้านัคืวามปลื่อดภัย
อาชีวอนัามัย สำิ�งแวดลื่้อม แลื่ะพลัื่งงานั รัะดับหัวหนั้างานั
รัะดับปฏิบิัติการั รัะดับผ่บ้ริัหารั แลื่ะหลัื่กสำ่ตรั 5 อันัตรัาย
อุบัติภัยใกลื่้ตัว เป็นัต้นั

คณะกรรมการคนหาสาเหตุอุบัติการณ

ดำเนินการแกไข
และติดตาม

รายงานในระบบ CPF
SHE&En KPls

จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
ภายในสายธุรกิจ
(Fact Sheet)

นำเสนอขอมูลอุบัติการณ
ในการประชุม CPF SHE&En MC

(Lesson Learn)

เขาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
ภายใน 24 ชม. เมื่อเกิดเหตุ

ประชุมสรุปสาเหตุ / แนวทางการแกไข
ปองกัน / ปองกันการเกิดซ้ำ

ประเมิน ตรวจสอบกำหนดแผน
ติดตามการแกไข เพื่อปองกัน

การเกิดซ้ำในหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผล
การดำเนินงาน

ตอผูบริหารสูงสุด
ในสายงาน
ที่เกี่ยวของ

รายงานผูบริหารสูงสุดของสายธุรกิจ
เพื่อขออนุมัติแผนงาน / งบประมาณแกไข

จัดทำรายงานอุบัติการณและแนวทางการแกไข ปองกัน

โดยผูบริหาร
BU Head /

SHE&En Leader /
SHE&En Officer

โดย SHE&En Leader

ภายใน 7 วัน
หลังเกิดเหตุ

โดยตัวแทนหนวยงาน
โดยหนวยงาน

เกิดอุบัติเหตุรุนแรง

รายงานตอผูบริหารที่เกี่ยวของทันที

รายงานอุบัติการณและแนวทางการแกไข ปองกัน

ซีีพเีอฟมีกรัะบวนัการัรัายงานัสำาเหตใุนักรัณ์ทีี�พบอุบัตกิารัณ์์ 
(Incident) แลื่ะเหตุการัณ์ท์ี�เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) 
รัวมถึงึกรัณี์ที�พบสำภาพการัทำางานัที�ไม�ปลื่อดภยัหรืัอที�ไม�เป็นั
ไปตามข้ัอกำาหนัดหรัอืมีแนัวโนัม้ที�จะไม�เป็นัไปตามขัอ้กำาหนัด 
นัอกจากนัี�ยงัมีกรัะบวนัการัในัการัคืน้ัหาสำาเหตุ วิเคืรัาะห ์แกไ้ขั 
ป้องกันัแลื่ะติดตามผลื่การัแก้ไขัเพื�อป้องกันัการัเกิดซีำ�า  

หากเกิดอุบติัการัณ์รุ์ันัแรังดา้นัคืวามปลื่อดภัยแลื่ะอาชวีอนัามัย 
ที�ทำาให้เกดิผลื่กรัะทบอย�างนัอ้ยหนัึ�งสำิ�งที�ทำาให้ 1) ธุรุักจิหยดุ
ชะงัก 2) เกิดคืวามเสีำยหายต�อทรััพย์สำินัอย�างต�อเนืั�องแลื่ะ 
มีม่ลื่คื�ามาก 3) มีผ่เ้สีำยชวีติ ทพุพลื่ภาพ หรัอืสำ�งผลื่กรัะทบต�อ
บุคืคืลื่จำานัวนัมาก 4) สำ�งผลื่กรัะทบต�อสำิ�งแวดล้ื่อมแลื่ะชมุชนั
เป็นัวงกว้าง ซีีพีเอฟกำาหนัดขัั�นัตอนัปฏิบิัติดังนัี�

อาชีวอนิามัย
ซีีพเีอฟปรัะเมินัคืวามเสำี�ยงด้านัสำขุัภาพจากการัทำางานั (Health 
Risk Assessment) แลื่ะกำาหนัดมาตรัการัป้องกันั คืวบคืุม
อันัตรัายจากการัทำางานัที�อาจจะสำ�งผลื่กรัะทบต�อสำุขัภาพ  
โดยใชร้ัะบบคืวบคุืมทางวิศวกรัรัม หรืัอรัะบบการัจัดการัอื�นัๆ
เพื�อลื่ดการัสำัมผัสำกับอันัตรัายในัรัะหว�างการัทำางานั ได้แก�

• จัดให้มีอุปกรัณ์์ป้องกันัอันัตรัายสำ�วนับุคืคืลื่ที�เหมาะสำม
แลื่ะมีจำานัวนัพอเพียงกับพนัักงานั

• จัดให้มีการัเฝัา้รัะวงัทางการัแพทย ์(Medical Surveillance)
รัวมถึึงโปรัแกรัมการัตรัวจสุำขัภาพให้เหมาะสำมกับเพศ
อายุ แลื่ะคืวามเสำี�ยงจากการัทำางานัแต�ลื่ะปรัะเภท 

• จัดใหมี้โปรัแกรัมให้คืำาปรักึษาเกี�ยวกับปัญหาสุำขัภาพจาก
การัทำางานัโดยบุคืลื่ากรัทางการัแพทย์

• จัดให้มีบรัิการัทางการัแพทย์แลื่ะการัปฐมพยาบาลื่ 
ที�มปีรัะสำทิธิุภาพ โดยให้เหมาะสำมกบัพื�นัที�ในัการัทำางานั

แลื่ะลื่ักษณ์ะขัองงานัตามคืวามเสำี�ยง รัวมถึึงพิจารัณ์า 
ขัอ้กำาหนัดกฎหมายที�เกี�ยวขัอ้ง แลื่ะต้องใหมั้�นัใจว�าการัด่แลื่
สุำขัภาพขัองพนักังานัอย่�ภายใตค้ืำาแนัะนัำาขัองผ่เ้ชี�ยวชาญ

• สำนัับสำนัุนัให้พนัักงานัมีสำุขัภาพแลื่ะคืวามเป็นัอย่�ที�ดี
โดยให้พนัักงานัสำามารัถึเข้ัาถึึงข้ัอม่ลื่หรืัอโปรัแกรัมการัจัดการั
เกี�ยวกับสำุขัภาพแลื่ะสำภาวะแวดล้ื่อมในัการัทำางานัได้  
ผ�านับอรั์ดปรัะชาสำัมพันัธุ์ อีเมลื่ HRcommunication 
เฟซีบุ�กขัององคื์กรั แลื่ะแอปพลิื่เคืชันั CPF Connect

• มีกรัะบวนัการัเฝัา้รัะวงัโรัคืตดิต�อ โรัคืรัะบาด มแีนัวทาง
แลื่ะมาตรัการัป้องกันัโรัคืดังกลื่�าว เช�นั โรัคืติดเชื�อ
โคืวิด-19 ไขั้หวัดปรัะจำาฤด่

• ช�วยเหลื่ือคื�ารัักษาพยาบาลื่ทั�งปรัะเภทผ่้ป่วยนัอกแลื่ะ
ผ่้ป่วยในัให้กับพนัักงานั รัวมถึึงค่ื�สำมรัสำแลื่ะบุตรั

การเพิั�มขีดำความสามารถพันัิกงานิด้ำานิความป็ลอดำภัยและอาชีวอนิามัยกระบวนิการค้นิหาสาเหตุิทีี่�แท้ี่จริงของอุบัติิการณ์์ทีี่�มีความเสี�ยงทีี่�เกี�ยวข้องกับการที่ำางานิ

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

7574 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ผูลการดำำาเนิินิงานิปี็ 2563 (ป็ระเที่ศไที่ย)

อััตราการบาดเจ็็บถึึงขัั้�นหยุุดงานขั้อังพนักงาน
(รายุต่อั 200,000 ชั่ั�วโมงการทำำางาน)

สาเหตุหลักี่ข้อ่งกี่ารบาดเจ็ับจัากี่กี่ารที่ำางานข้อ่ง
พนักี่งานและผูู้้รับเหมา
1. ถูุกี่วัตถุุมีคมตัด บาด หรือ่แที่ง
2. กี่ระแที่กี่หรือ่ชนกัี่บวัตถุุ
3. หกี่ล้มหรือ่ลื�นล้ม

พนักี่งานและผูู้้รับเหมา
เจ็ับป่วยจัากี่กี่ารที่ำางาน

ในิปี็ 2563 ในิปี็ 2563

0 คน

แม้ว�าซีีพีเอฟจะมีคืวามพยายามในัการัป้องกันัการัเกิดอุบัติเหตุในัรัะหว�างการัทำางานัแลื่้วก็ตาม ในัปี 2563 มีเหตุการัณ์์ 
ที�เรัาไม�ต้องการัให้เกิดขึั�นั คืือ มีพนัักงานั 1 รัาย แลื่ะผ้่รัับเหมา 1 รัาย ปรัะสำบอุบัติเหตุถึึงขัั�นัเสีำยชีวิตจากไฟฟ้าด่ดแลื่ะตกจากที�ส่ำง  
ตามลื่ำาดับ แลื่ะมีพนัักงานั 5 รัาย ปรัะสำบอุบัติเหตุจากไฟฟ้าด่ด ชนักับวัตถุึ ลื่ื�นัลื่้มแลื่ะถ่ึกเคืรัื�องจักรัหนัีบแลื่ะดึงทำาให้ 
สำญ่เสำียอวัยวะหรัือไม�สำามารัถึปฏิบิัติงานัเดิมได้ เพื�อป้องกันัการัเกิดเหตุการัณ์์ซีำ�าในัอนัาคืต บริัษัทดำาเนิันัการัคื้นัหาสำาเหตุ
ที�แท้จรัิงอย�างเรั�งด�วนัแลื่ะกำาหนัดแนัวทางแก้ไขัแลื่ะมาตรัการัต�างๆ ยกตัวอย�าง เช�นั

• ตรัวจสำอบคืวามปลื่อดภัยขัองอุปกรัณ์์แลื่ะพื�นัที�ที�ปฏิิบัติงานัทุกคืรัั�งก�อนัเรัิ�มงานั
• ปรัับเปลื่ี�ยนัอุปกรัณ์์ที�สำามารัถึป้องกันัอันัตรัายจากการัถึก่เคืรัื�องจักรัหนัีบดึงแลื่ะถึ่กไฟฟ้าดด่
• บังคืับใช้กฎการัสำวมใสำ�อุปกรัณ์ป์้องกันัสำ�วนับุคืคืลื่ให้คืรับถึ้วนัตามคืวามเสำี�ยงขัองงานัแต�ลื่ะปรัะเภทอย�างเคืรั�งคืรััด
• พัฒนัารัะบบแลื่ะอุปกรัณ์์ในัการัตรัวจสำอบแลื่ะติดตามในัรัะหว�างการัทำางานับนัที�สำ่ง
• เพิ�มคืวามถีึ�ในัการัอบรัมพนัักงานัแลื่ะผ้่รัับเหมาเกี�ยวกับการัทำางานัเกี�ยวกับไฟฟ้า การัทำางานับนัที�ส่ำง แลื่ะการัทำางานั

กับเคืรืั�องจักรั เป็นัต้นั

 2560 2561 2562 2563

0.36

0.31

0.35

0.39

เปาหมายป 2568 
0.12 ราย
ตอ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน

4. ถูุกี่วัตถุุหนีบหรือ่ดึง
5. ถูุกี่วัตถุุหล่นทัี่บ

การส่งเสริมสุขภาพับุคลากร
ซีีพเีอฟตรัะหนักัถึงึคืวามสำำาคัืญขัองสำขุัภาพแลื่ะคืวามเป็นัอย่� 
ที�ดีขัองพนัักงานัซึี�งเป็นักำาลัื่งสำำาคัืญในัการัดำาเนิันัธุุรักิจ  
จึงได้ดำาเนิันัโคืรังการัสำ�งเสำรัิมสำุขัภาพแลื่ะคืวามเป็นัอย่�ที�ดี
ขัองพนัักงานัได้แก�

โครงกี่ารปลูกี่ผู้ักี่ปลอ่ดสารพิษในฟาร์มสกุี่รในประเที่ศเวียดนาม

กี่ารแข้่งข้ันฟุตบอ่ลข้อ่งพนักี่งานในประเที่ศกัี่มพูชา

• สำ�งเสำรัิมให้พนัักงานัในัฟารั์มเลื่ี�ยงสัำตว์ที�ปรัะเทศเวียดนัามแลื่ะปรัะเทศลื่าวปลื่่กผักปลื่อดสำารัพิษแลื่ะนัำาไปบรัิโภคืเพื�อ
สำรั้างสำุขัภาพที�ดีให้พนัักงานัจากการัได้รัับอาหารัที�สำะอาดแลื่ะปลื่อดภัย

• สำ�งเสำรัิมสำุขัภาพที�ดีผ�านัการัออกกำาลื่ังกาย โดยจัดพื�นัที�
ออกกำาลัื่งกายภายในัหนั�วยงานั เช�นั หอ้งออกกำาลื่งักาย
สำนัามกีฬา รัวมทั�งสำนัับสำนุันัอุปกรัณ์์กีฬา นัอกจากนัี� 
ยังมีกิจกรัรัมแขั�งขัันักีฬารัะหว�างหนั�วยงานั เช�นั วิ�งเพื�อ
สุำขัภาพ จัดแขั�งขัันัฟุตบอลื่ เป็นัต้นั

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

7776 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ความมุ�งมั่น:
พัฒนาคู�ค�าธุรกิจให�เติบโตไปด�วยกัน

เป�าหมายเชิงกลยุทธ� (ประเทศไทย) ผลการดำเนินงาน

ร�อยละ 100 ของคู�ค�าธุรกิจหลักในกลุ�มวัตถุดิบอาหารสัตว�
เคร�่องปรุง และบรรจ�ภัณฑ�ได�รับการตรวจประเมิน
ด�านความยั่งยืน ภายในป� 2563

100 %

คู�ค�าธุรกิจ

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “ค่�ค้าธุุรื่กิจ”

Product
ผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิี่าร

People
แรงงาน

Process
กี่ระบวนกี่ารผู้ลิต

Performance
กี่ารดำาเนินงาน

4PS

นโยบายด้านกี่ารจััดหาอ่ย่างยั�งยืน
และแนวปฎิิบัติสำาหรับคู่ค้าธุุรกิี่จั

การดำำาเนิินิงานิ

การบริหารความยั�งย่นิในิห่วงโซ่่อุป็ที่านิ

ซีีพีเอฟมุ�งมั�นับริัหารัคืวามยั�งยืนัในัห�วงโซี�อุปทานั
ตามแนวที่างการบริหารจัำดูการห่วงโซ่ีอุปที่านอย่าง

ยั�งยืนของซีีพ่เอฟ หร้อ CPF Supply Chain ESG 

Management Approach คืวบค่ื�กับนัโยบายด้านัการั 
จัดหาอย�างยั�งยืนัแลื่ะแนัวปฏิิบัติสำำาหรัับคื่�คื้าธุุรักิจ ภายใต้
แนัวทางเพื�อการัพัฒนัาค่ื�ค้ืาธุุรักิจให้เติบโตด้วยกันัอย�าง
ยั�งยืนัทั�งในักจิการัปรัะเทศไทยแลื่ะเวยีดนัาม โดยในัป ี2564  
ได้มีแผนัขัยายขัอบเขัตไปยังกิจการัต�างปรัะเทศอื�นัๆ ต�อไป
• ซีีพีเอฟได้สำื�อสำารัแลื่ะสำ�งมอบนโยบายการจัำดูหา 

อย่างยั�งยืนฯ แก�ค่ื�ค้ืาธุุรักิจในักิจการัปรัะเทศไทยแลื่ะ 
ปรัะเทศเวียดนัามแล้ื่วทั�งหมด แลื่ะยังได้รัับการัรัับทรัาบ
นัโยบายฯ จากค่ื�คื้าธุุรักิจหลื่ักในักิจการัทั�ง 2 ปรัะเทศ 
คืรับแล้ื่วทั�งหมด แลื่ะมีแผนัขัยายไปยงักิจการัต�างปรัะเทศ 
อื�นัๆ ในัปี 2564

Product
ผูลิติภัณ์ฑ์์
และบริการ

 คุืณ์ภาพแลื่ะคืวามปลื่อดภัย
การัตรัวจสำอบย้อนักลื่ับ

People
แรงงานิ

การัปรัาศจากแรังงานัเด็ก
การัปรัาศจากแรังงานับังคืับ
การัไม�เลื่ือกปฏิิบัติ
การัจ�ายผลื่ตอบแทนั

 ชั�วโมงการัทำางานัถึก่ต้องตามกฎหมาย
 สำิทธุิในัการัเข้ัารั�วมสำมาคืมแลื่ะสำิทธุิ 

ในัการัเจรัจาต�อรัอง
การัด่แลื่เรัื�องคืวามปลื่อดภัย
แลื่ะอาชีวอนัามัยในัสำถึานัปรัะกอบการั

การัปฏิิบัติตามกฎหมาย
การับรัิหารัคืวามเสำี�ยง
การัเปิดเผยข้ัอม่ลื่แลื่ะ

 คืวามโปรั�งใสำ
การัปฏิิบัติต�อผ่้ถืึอหุ้นั
อย�างเท�าเทียมกันั
การัปรัะกอบกิจการั
อย�างเป็นัธุรัรัม
การัป้องกันัการัทุจรัิต
การัรัักษาคืวามลื่ับ

Performance
การดำำาเนิินิงานิ

Process
กระบวนิการผูลิติ

 การับรัิหารัจัดการั
 ด้านัสำิ�งแวดล้ื่อม

การัปรับัปรังุปรัะสำทิธิุภาพ /
การัพัฒนัานัวัตกรัรัม
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https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf


• ตั�งแต�ป ี2556 ซีีพเีอฟไดท้ำาการัปรัะเมินัคืวามเสำี�ยงภายในั
ห�วงโซี�อุปทานัแลื่ะรัะบุกลืุ่�มค่ื�คื้าธุรุักิจหลัื่กตามแนัวทาง
การับริัหารัจัดการัห�วงโซีอุปทานัอย�างยั�งยืนัขัองซีพีีเอฟ  
ซึี�งปรัะเมินัจากปรัมิาณ์การัรับัซืี�อสิำนัคืา้ วัตถึดิุบที�มีคืวาม
เสำี�ยงด้านัคืวามยั�งยืนัแลื่ะคืวามต�อเนัื�องในัการัดำาเนัินั
ธุุรักิจอย�างยั�งยืนั รัวมถึึงวัตถึุดิบที�มีผลื่ต�อคืุณ์ภาพแลื่ะ 
คืวามปลื่อดภยัอาหารั โดยสำามารัถึรัะบุกลุื่�มค่ื�ค้ืาธุรุักจิหลื่กั 
แลื่ะค่ื�คืา้ที�มีคืวามเสำี�ยงสำง่ แลื่ะวางแผนังานัการัเข้ัาตรัวจ 
ปรัะเมินัแลื่ะทำาแผนัพัฒนัาคื่�คื้าธุุรักิจต�อไปตามลื่ำาดับ

• ไม�เพียงการัสำ�งเสำรัมิการัดำาเนิันังานัอย�างยั�งยนืัผ�านันัโยบาย
การัจัดซืี�ออย�างยั�งยืนัฯ ในัปี 2563 ที�เกิดสำถึานัการัณ์์
โรัคืติดเชื�อโคืวิด-19 ซึี�งสำ�งผลื่กรัะทบต�อเศรัษฐกิจ
แลื่ะอุตสำาหกรัรัมทั�วโลื่กอย�างเฉียบพลัื่นัแลื่ะต�อเนัื�อง 
ยาวนัานั หลัื่งจากมีคืำาสำั�งการัปิดพื�นัที� (Lockdown) 
เพื�อคืวบคุืมการัแพรั�รัะบาด บริัษัทจึงได้ปรัับแผนัการั 
รับัสิำนัค้ืาเพื�อใหค่้ื�ค้ืาสำามารัถึขันัสำ�งได้ในัช�วงเวลื่าที�คืำาสำั�งฯ 
กำาหนัด ทั�งยงัสำนับัสำนุันัแลื่ะแนัะนัำาแนัวทางปฏิบัิติภายใต้ 
สำถึานัการัณ์์ดังกลื่�าว เพื�อคืวามต�อเนัื�องในัการัดำาเนิันั
ธุุรักิจรั�วมกันั

• อีกทั�ง ได้รัเิรัิ�มโคืรังการั Faster Payment ลื่ดเคืรัดิตเทอม 
เหลืื่อ 30 วันั แก�กลืุ่�มคื่�คื้าซีึ�งเป็นัผ้่ปรัะกอบการัรัายย�อย 
กว�า 6,000 รัาย ตัวโคืรังการัช�วยให้เกิดการัหมุนัเวียนั
เงินัทุนั ช�วยเพิ�มสำภาพคืลื่�องในัการับริัหารัจัดการัธุุรักิจ
ขัองคื่�คื้า เป็นัปรัะโยชนั์ต�อธุุรักิจขัองคื่�คื้า ทั�งยังสำามารัถึ
รัักษางานัขัองลื่่กจ้างในักลืุ่�มคื่�คื้ารัายย�อยดังกลื่�าว แลื่ะ
ยงัช�วยกรัะตุน้ัการัหมุนัเวยีนัในัรัะบบเศรัษฐกจิ ฝัา่วกิฤต
โคืวิด-19 ไปด้วยกันั

• โดยในัป ี2563 กจิการัปรัะเทศไทยซึี�งเป็นัสำำานักังานัใหญ�
ได้ดำาเนันิังานัจัดซืี�อสิำนัค้ืาแลื่ะบริัการัจากค่ื�ค้ืาธุรุักจิภายในั
ปรัะเทศในัสำดัสำ�วนัมากที�สำดุ ทำาใหเ้กดิการัหมนุัเวียนัทาง
เศรัษฐกิจในัปรัะเทศแลื่ะยังมีคืวามต�อเนืั�องในัการัทำา
ธุุรักิจแม้ในัสำถึานัการัณ์์วิกฤตโคืวิด-19

การติรวจป็ระเมินิคู่ค้าธุ์รกิจหลักในิกลุ่มวัติถุดิำบหลัก
และวัติถุดิำบรอง
• เพื�อการับริัหารัจัดการัลื่ดคืวามเสำี�ยงด้านัคุืณ์ภาพ

แลื่ะคืวามปลื่อดภัยอาหารั ด้านัแรังงานั สำิทธุิมนัุษยชนั
คืวามปลื่อดภัยแลื่ะอาชีวอนัามัย แลื่ะด้านัสิำ�งแวดล้ื่อม
ที�อาจสำ�งผลื่ต�อคืวามต�อเนัื�องในัการัดำาเนิันัธุุรักิจภายในั
ห�วงโซี�อปุทานัอย�างเหมาะสำมตามนัโยบายด้านัการัจดัซืี�อ
อย�างยั�งยืนัฯ การัตรัวจปรัะเมินัตามนัโยบายดังกลื่�าว
ตั�งอย่�บนัพื�นัฐานัการัดำาเนิันังานัตามกฎหมายแลื่ะบรับิท
ขัองสำถึานัปรัะกอบการั เช�นั กฎหมายแรังงานั มาตรัฐานั
แรังงานัตามหลัื่กการัสำากลื่ พรัะรัาชบัญญัติคุ้ืมคืรัอง
แรังงานั พรัะรัาชบัญญติัคืวามปลื่อดภยั มาตรัฐานัในัการั
บรัหิารัแลื่ะการัจดัการัดา้นัคืวามปลื่อดภัย อาชวีอนัามยั
แลื่ะสำภาพแวดลื่้อมในัการัทำางานั เป็นัต้นั

• คื่�ค้ืาหลื่ักที�มีคืวามเสำี�ยงสำ่งได้รัับการัตรัวจปรัะเมินั
ที�สำอดคืล้ื่องกับนัโยบายด้านัการัจัดซืี�ออย�างยั�งยืนัฯ  
คืรับทุกรัายตั�งแต�ปี 2560 เป็นัต้นัมา

การยกระดัำบขีดำความสามารถของคู่ค้า

การจัดำงานิ CPF Capacity Building for Partnership 
Conference ป็ระจำาปี็
ซีีพเีอฟยงัได้รั�วมรับัฟงัคืวามคิืดเหน็ัแลื่ะแบ�งปนััปรัะสำบการัณ์์ 
การัพัฒนัาการัดำาเนิันังานัอย�างยั�งยืนั เพื�อพัฒนัาให้ค่ื�คื้า
เติบโตไปดว้ยกันัหรัอืแบบ Partnership for Mutual Growth 
มาโดยตลื่อด 

ภาพกี่ารจััดงาน CPF Capacity Building for Partnership Conference ประจัำาปี 2563
ผู้่านระบบอ่อ่นไลน์ 2 ภาษา คือ่ ภาษาไที่ยและภาษาอ่ังกี่ฤษ ให้กี่ับคู่ค้าธุุรกี่ิจัเป็นครั้งแรกี่

การป็ระเมินิความเสี�ยงของคู่ค้า
•  คื่�ค้ืาธุรุักจิขัองกจิการัปรัะเทศไทยแลื่ะปรัะเทศเวยีดนัาม

ได้รัับการัปรัะเมินัคืวามเสำี�ยงแลื่้วทั�งหมด
•  มีการัขัยายขัอบเขัตการัสำนับัสำนันุัให้ค่ื�ค้ืาปรัะเมนิัตนัเอง

ด้านัคืวามยั�งยนืัสำ่�กลุื่�มค่ื�คืา้ในักลุื่�มเชื�อเพลื่งิแลื่ะเคืมภัีณ์ฑ์์
รัวมทั�งสำิ�นัเป็นั 5 กลืุ่�ม จากทั�งหมด 13 กลืุ่�มคื่�คื้าขัอง
กิจการัปรัะเทศไทย ด้วยรัะบบออนัไลื่นั์ในัปี 2563 เพื�อ
คืวามสำะดวกรัวดเร็ัวในัการัดำาเนันิังานัแลื่ะการัปรัะมวลื่ผลื่ 
ทั�งยงัสำามารัถึเกบ็ขัอ้ม่ลื่คืวามลัื่บสำ�วนับุคืคืลื่ขัองค่ื�ค้ืาตาม
กฎหมายพรัะรัาชบัญญัตคุ้ิืมคืรัองขัอ้ม่ลื่สำ�วนับคุืคืลื่อีกดว้ย

•  ขัณ์ะเดียวกันั ในักิจการัปรัะเทศเวียดนัามได้ผนัวก
การัทำาแบบปรัะเมินัตนัเองฯ เข้ัาเป็นัสำ�วนัหนัึ�งในัการั
คัืดเลื่อืกค่ื�ค้ืาใหม�ทั�งหมดในัปี 2563 ทั�งนัี� ยงัเป็นัตน้ัแบบ
ธุุรักิจอุตสำาหกรัรัมขัองปรัะเทศเวียดนัามในัการัใช้
แบบปรัะเมินัคืวามเสำี�ยงด้านั ESG เป็นัสำ�วนัหนัึ�งในัการั
คัืดเลื่อืกคื่�คืา้ธุรุักจิ แลื่ะไดข้ัยายการัปรัะเมนิัตนัเองฯ ไปยงั
คื่�ค้ืาทั�งหมดในัปี 2563 พรั้อมกับการัขัยายแผนัการั
ตรัวจปรัะเมินัค่ื�ค้ืาธุุรักิจในักลุื่�มวัตถุึดิบรัองที�มีคืวามเสีำ�ยงส่ำง
เพิ�มเติม คืือ กลุื่�มเชื�อเพลิื่ง เคืมีภัณ์ฑ์ ์แลื่ะอะไหลื่�เคืรัื�องจกัรั

• เนัื�องดว้ยสำถึานัการัณ์โ์รัคืติดเชื�อโคืวิด-19 ทั�วโลื่ก ทำาใหต้้อง
มีมาตรัการัเวน้ัรัะยะห�างทางสัำงคืม (Social Distancing)
ดังนัั�นัในัปี 2563 จึงไดจั้ดงานั CPF Capacity Building
for Partnership Conference ภายใต้้แนวคิิด
Partnership for Mutual Growth ร่่วมคิิด ร่่วมสร่้าง
ส่่การ่เติ้บโต้อย่างย่�งยืน ปรัะจำาปี ให้กับคื่�คื้าธุุรักิจในั
กลุื่�มเคืรัื�องปรุัง บรัรัจุภณั์ฑ์ ์เชื�อเพลิื่ง แลื่ะเคืมีภณั์ฑ์ ์กว�า
70 รัาย ผ�านัรัะบบปรัะชมุออนัไลื่นั ์(Online Conference)
เพื�อลื่ดคืวามเสำี�ยงโรัคืรัะบาดจากการัเดินัทางแลื่ะ

4 รั�วมกับโคืรังการั Care the Bear ขัองตลื่าดหลื่ักทรััพย์แห�งปรัะเทศไทย

การัรัวมกลุื่�มคืนัจำานัวนัมาก อีกทั�งยังช�วยลื่ดก�าซีเรืัอนักรัะจก 
จากการัเดินัทางแลื่ะจัดงานัในัรัป่แบบปกติได้ถึึง 1,180 
กิโลื่กรััมคืารั์บอนัไดออกไซีด์เทียบเท�า หรัือเทียบเท�า 
การัดด่ซีับคืาร์ับอนัไดออกไซีด์ต�อปีขัองต้นัไม้ 131 ต้นั4  
ซึี�งได้รัับเกียรัติจากตัวแทนักรัมสำวัสำดิการัแรังงานัแลื่ะ 
คุ้ืมคืรัองแรังงานั กรัะทรัวงแรังงานั รั�วมใหค้ืวามรั่พั้ฒนัา 
คื่�คื้าธุรุักิจ แลื่ะตอบขั้อซีักถึามจากผ่้รั�วมอบรัม เพื�อเพิ�ม 
ขีัดคืวามสำามารัถึทางการัแขั�งขัันัในัตลื่าดโลื่ก

• ได้ดำาเนิันังานัตามเป้าหมายปี 2563 เพื�อตรัวจ
ปรัะเมินัคื่�คื้าธุุรักิจหลัื่กในักลุื่�มวัตถึุดิบหลื่ัก (วัตถึุดิบ
อาหารัสำัตว์) แลื่ะวัตถุึดิบรัอง (เคืรืั�องปรุังแลื่ะบรัรัจุภัณ์ฑ์์)
คืรับแลื่้วทั�งหมดในักิจการัปรัะเทศไทยแลื่ะเวียดนัาม
โดยพบว�าค่ื�ค้ืายังมีคืวามเขั้าใจในัการัดำาเนัินังานัด้านั
แรังงานั แลื่ะการัด่แลื่คืวามปลื่อดภัย อาชีวอนัามัยในั
สำถึานัปรัะกอบการัคืลื่าดเคืลื่ื�อนัไปบา้งแต�ไม�มนีัยัยะสำำาคัืญ
ต�อการัดำาเนิันัธุุรักิจ จึงได้แจ้งปรัะเด็นัที�พบแก�ค่ื�ค้ืา
เพื�อปรัับปรุังแลื่ะพัฒนัาตามคืวามเหมาะสำม

• ในัปี 2564 บริัษัทมีแผนัขัยายการัตรัวจปรัะเมินัค่ื�ค้ืาธุรุักิจ
กลุื่�มวัตถึุดิบรัองขัองกิจการัปรัะเทศไทยแลื่ะเวียดนัาม
ซีึ�งดำาเนัินัธุุรักิจแบบคืรับวงจรั ได้แก� กลืุ่�มเชื�อเพลิื่งแลื่ะ
เคืมภีัณ์ฑ์์ สำำาหรัับกิจการัปรัะเทศไทย แลื่ะกลืุ่�มเชื�อเพลื่ิง
เคืมีภัณ์ฑ์์ แลื่ะอะไหลื่�เคืรัื�องจักรั สำำาหรัับกิจการัปรัะเทศ
เวียดนัาม

ของงบประมาณ
ในการจัดซื้อสินคาและบริการ
ของกิจการประเทศไทย
เปนการจัดซื้อกับคูคา
ภายในประเทศ

92%

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

8180 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



โครงการขั้อังซีีพีเอัฟเป็็นโครงการทำี�ชั่่วยุให้ค่่ค้าเกิดความมั�นคง
เราได้รับการแลกเป็ลี�ยุนความร่ร้ะหว่างกันและนำาไป็ป็รับป็รุง จ็ากวิกฤตโรคติดเชั่้�อัโควิด-19
และวิกฤตเศรษฐกิจ็ต่างๆ ตลอัดมา เราเห็นแล้วว่าห่วงโซี่อัุป็ทำานมีความสำำาคัญอัยุ่างมาก

และได้นำาแนวทำางการลดความเสำี�ยุงทำั�งด้านกระบวนการผลิต จ็ากค่่ค้า
และด้านแรงงานมาป็รับป็รุงและพัฒนา ซีึ�งถึ้อัได้ว่าเป็็นการเป็ลี�ยุนในระดับอัุตสำาหกรรมขั้อังป็ระเทำศไทำยุ

และมีป็ระโยุชั่น์ต่อัการสำร้างการแขั้่งขั้ันทำางการค้ากับต่างชั่าติได้เป็็นอัยุ่างดี
เราได้ให้ความสำำาคัญกับการบริหารห่วงโซี่อัุป็ทำานอัยุ่างยุั�งยุ้นโดยุได้นำามาพิจ็ารณาป็รับป็รุง

ในระดับผ่้บริหารและผนวกเป็็นกลยุุทำธ์์ทำางธ์ุรกิจ็ขั้อังอังค์กร
เพ้�อัสำร้างความมั�นใจ็ในการร่วมงานกับบริษัทำและดำาเนินธ์ุรกิจ็กับเรา

ตัวแทำนค่ ่ค้าธ์ุรกิจ็จ็ากกลุ ่มบรรจ็ุภััณฑ์์
ซีึ�งได้ร่วมพัฒนาให้เติบโตไป็ด้วยุกันอัยุ่างยุั�งยุ้นกับซีพีีเอัฟมาตั�งแต่ป็ี 2560

การจัดำการป็ระชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ป็ระจำาปี็
• เรัาได้ดำาเนันิัการัจดัการัปรัะชมุกลุื่�มย�อย (Focus Group)

ปรัะจำาปีต�อเนัื�อง เพื�อแบ�งปันัแนัวทาง คืวามรั่้คืวาม
เขั้าใจในัการัดำาเนัินังานัอย�างยั�งยืนั แลื่ะแลื่กเปลื่ี�ยนั
มมุมองรัะหว�างกนััจากผลื่การัตรัวจปรัะเมนิัค่ื�ค้ืา โดยในัปี
2563 มีตวัแทนัค่ื�ค้ืาในักจิการัปรัะเทศไทยเขัา้รั�วมซีกัถึาม
แลื่กเปลื่ี�ยนัแนัวทางปฏิบิตัใิห้สำอดคืล้ื่องกับกฎหมายแลื่ะ

ภาพกี่ารเข้้าพบคู่ค้าธุุรกี่ิจัข้อ่งกี่ิจักี่ารประเที่ศเวียดนามเพื�อ่แลกี่เปลี�ยนมุมมอ่งหลังจัากี่ได้ผู้ลกี่ารตรวจัประเมิน

• ขัณ์ะเดียวกนัั ไดส้ำานัต�อ “โคัรงการคัวาม่รว่ม่ม่อืพฒันาคัูค่ัา้

สู่ม่่าต่รฐานแรงงานไที่ย” ในัการัจดัอบรัมเพื�อพฒันัาคื่�ค้ืา
ด้านัการัปฏิิบัติต�อแรังงานัแลื่ะการัเคืารัพสำิทธิุมนัุษยชนั
ขัองแรังงานั ยกรัะดบัคุืณ์ภาพชวีติแรังงานั ตามนัโยบาย
ด้านัการัจัดหาอย�างยั�งยืนัฯ ซีึ�งสำอดคืลื่้องกับกฎหมาย
แลื่ะหลัื่กการัปฏิิบัติต�อแรังงานัรัะดับสำากลื่ ด้วยรัะบบ
ปรัะชุมออนัไลื่น์ั (Online Conference) เป็นัคืรัั�งแรัก 
ตามเป้าหมายการัอบรัมคื่�คื้า 300 รัาย ภายในัปี 2564 
ซีึ�งมีตัวแทนัค่ื�คื้าได้เข้ัารั�วมโคืรังการัแลื่้วกว�า 120 รัาย 
ในัปี 2562 แลื่ะกว�า 80 รัาย ในัปี 2563

หลังจ็ากบริษัทำได้ร่วมพัฒนากับซีีพีเอัฟ บริษัทำได้พัฒนาและป็รับป็รุงระบบด้านความป็ลอัดภััยุ
ทำางหนีไฟ ห้อังพักพนักงาน ทำำาให้ป็ระสำิทำธิ์ภัาพในการดำาเนินงานขั้อังเราดีขั้ึ�น

และมีความป็ลอัดภััยุมากขั้ึ�น ปั็จ็จ็ุบันผ่บ้ริโภัคตระหนักถึึงเร้�อังสำังคมและสำิ�งแวดล้อัมมากขั้ึ�น
เราจ็ึงให้ความสำำาคัญกับการดำาเนินงานตามมาตรฐานแรงงานและสำิ�งแวดล้อัม

และยุังให้ความสำำาคัญกับการพัฒนาค่่ค้าขั้อังเราเพราะหากค่่ค้าขั้อังเราอัยุ่่ไม่ได้เราก็อัยุ่่ไม่ได้
โดยุบริษัทำได้ยุกระดับมาตรฐานการดำาเนินงาน ด้านการด่แลพนักงาน

และได้รับความน่าเชั่้�อัถึ้อัจ็ากล่กค้ามากขั้ึ�น

ตัวแทำนค่ ่ค้าธ์ุรกิจ็จ็ากกลุ ่มบรรจ็ุภััณฑ์์
ซีึ�งได้ร่วมพัฒนาให้เติบโตไป็ด้วยุกันอัยุ่างยุั�งยุ้นกับซีีพีเอัฟมาตั�งแต่ป็ี 2560

• นัอกจากนัี� ในักิจการัปรัะเทศเวียดนัามยังได้รั�วมมือกับ
ภาคืรััฐจัดงานัอบรัมเพื�อพัฒนัาศักยภาพขัองค่ื�ค้ืาธุุรักิจ
เป็นัปรัะจำาทุกปี แต�ด้วยสำถึานัการัณ์์จากแพรั�รัะบาด
โรัคืติดเชื�อโคืวิด-19 จึงต้องปรัับเปลื่ี�ยนัเป็นัการัหารัือ
กับคื่�คื้าโดยตรังในัการัให้คืวามรั่้กับคื่�ค้ืาด้านัการัปฏิิบัติ
ต�อแรังงานัตามกฎหมาย การัเพิ�มคืวามปลื่อดภัย  
สุำขัอนัามัยในัการัทำางานั ตามคืวามเหมาะสำมขัอง 
คื่�ค้ืา เพื�อช�วยยกรัะดับการัคุ้ืมคืรัองแรังงานัตามหลัื่ก 
สิำทธุิมนุัษยชนัสำากลื่ พัฒนัาคุืณ์ภาพชีวิตขัองแรังงานั 
ตลื่อดห�วงโซี�คืุณ์คื�าอย�างต�อเนัื�อง

แนัวทางการัปฏิิบัติรัะดับสำากลื่ นัอกจากนัี� เรัายังได ้
เขั้าพบค่ื�ค้ืาหลัื่งจากการัเขั้าตรัวจปรัะเมินัเพื�อแบ�งปันั
คืวามร้่ั ปรัะสำบการัณ์์การัปรัับเปลีื่�ยนักรัะบวนัการัดำาเนิันังานั
ตามแนัวทางการัพัฒนัาที�สำอดคืล้ื่องกับนัโยบายด้านั 
การัจัดหาอย�างยั�งยืนัฯ แลื่ะบรัิบทขัองค่ื�คื้าในักิจการั
ปรัะเทศเวียดนัาม

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

8382 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



เป�าหมายเชิงกลยุทธ� (ประเทศไทย) ผลการดำเนินงาน

ความมุ�งมั่น:
ส�งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

50,000 ราย ของเกษตรกร ผู�ประกอบการรายย�อย
และกลุ�มเปราะบาง ได�รับการส�งเสร�มอาชีพ
และคุณภาพชีว�ตที่ดี ภายในป� 2563

51,234

ชุมชน

ราย

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “ชุุมชุน”

การดำำาเนิินิงานิ

การส่งเสริมเกษติรกรรายย่อย...พััฒนิาอาชีพั
มั�นิคงและความเป็็นิอยู่ทีี่�ดีำ

โครงการส่งเสริมการเลี�ยงสัติว์แก่เกษติรกรรายย่อย
• จากสำถึานัการัณ์ก์ารัแพรั�รัะบาดขัองโรัคืตดิเชื�อโคืวดิ-19

ซีีพีเอฟได้มีมาตรัการัป้องกันัแลื่ะใหค้ืวามร้่ักบัเกษตรักรั
ในัโคืรังการัสำ�งเสำรัมิการัเลื่ี�ยงสำตัวท์ั�งหมดขัองบรัษิทัเพื�อ
สำร้ัางคืวามตรัะหนัักแลื่ะให้คืวามสำำาคืัญกับการัรั�วมมือ
ป้องกันัการัแพรั�รัะบาด สำ�วนัการัถึ�ายทอดองค์ืคืวามรั่ ้
ที�บริัษัทดำาเนิันัการัเป็นัปรัะจำาทุกปีนัั�นั นัอกจากด้านั
สำวัสำดิภาพ ด้านัคืุณ์ภาพ ด้านัปรัะสำิทธุิภาพด้านัแรังงานั
ด้านัสำังคืมแลื่ะสำิ�งแวดลื่้อม แลื่ะด้านัคืวามปลื่อดภัย
ยังมีการัให้คืวามรั่้แลื่ะแผนัฉุกเฉินัป้องกันัโรัคื ASF 
ใหกั้บเกษตรักรัในัโคืรังการัฯ ด้วย เพื�อเพิ�มคืวามชำานัาญ
ให้กับเกษตรักรัแลื่ะยกรัะดับการัป้องกันัโรัคืให้กับ

ทั�วปรัะเทศ แลื่ะเกษตรักรัในัพื�นัที�รััศมี 5 กิโลื่เมตรัรัอบ
ฟารัม์ขัองบรัษัิทแลื่ะขัองเกษตรักรัในัโคืรังการัฯ สำ�งผลื่ให้ 
บรัษิทัเป็นัเพียงองค์ืกรัเดียวขัองภาคืเอกชนัในัปรัะเทศไทย 
ที�ได้รับัโลื่�ปรัะกาศเกียรัตคุิืณ์ “ผู่ใ้ห้คัวาม่รู้ แนะนำาแนวที่าง 

การเฝ้้าระวังป้องกันโรคั ASF” ในัรัะดับบุคืคืลื่ จำานัวนั  
3 คืนั จากสำมาคืมผ่เ้ลื่ี�ยงสุำกรัแห�งชาติ เพื�อเชิดชเ่กียรัติ 
ที�มีสำ�วนัสำำาคัืญในัการัทำาให้ปรัะเทศไทยไม�ได้รัับผลื่กรัะทบ 
จากโรัคื ASF อย�างต�อเนัื�องจนัถึึงปัจจุบันั1

ผูู้้ที่ำาคุณประโยชน์ในกี่ารป้อ่งกัี่น ASF

ฟารั์มเพิ�มเติมจากการัเลื่ี�ยงด้วยระบบไบโอซีีเคั่ยวริต่่� 

(Bio-Security) ที�เป็นัการัเลีื่�ยงในัโรังเรัือนัรัะบบปิด 
สำามารัถึตรัวจสำอบแหลื่�งที�มาขัองวตัถึดิุบได้ มกีารัคืวบคุืม
รัถึขันัสำ�งที�เข้ัา-ออกฟาร์ัม แลื่ะมีรัะบบฆ่�าเชื�อก�อนัเข้ัาฟารัม์
เป็นัต้นั ซึี�งเป็นัรัะบบที�ได้รัับการัยอมรัับในัรัะดับสำากลื่
เพื�อสำร้ัางคืวามมั�นัใจในัคืวามปลื่อดภัยให้กับผ้่บรัิโภคื 
แลื่ะเป็นัการัทำาปศุสัำตว์อย�างยั�งยืนั นัอกจากนีั� ยังรั�วมกับ 
ภาคืีเคืรัือขั�าย อาทิ กรัมปศุสำัตว์ แลื่ะสำมาคืมผ่เ้ลื่ี�ยงสำุกรั
แห�งชาติให้คืวามรั่เ้รืั�องการัป้องกันัโรัคื ASF กับเกษตรักรั
รัายย�อยที�ไม�ได้อย่�ในัโคืรังการัสำ�งเสำรัมิการัเลื่ี�ยงสัำตวข์ัอง
บรัิษัทด้วย ทั�งเกษตรักรัผ่้เลื่ี�ยงสำุกรัทั�วไปในั 50 จังหวัด

1 อ้างอิงขั้อม่ลื่จากสำถึานัการัณ์์การัรัะบาดขัองโรัคื ASF ณ์ วันัที� 31 ธัุนัวาคืม 2563 โดยองค์ืการัโรัคืรัะบาดสำัตว์รัะหว�างปรัะเทศ (OIE): https://rr-asia.oie.int/en/projects/
asf/situational-updates-of-asf/

ขั้อม่ลื่ ณ์ วนััที� 24 ธุันัวาคืม 2563

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

8584 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/social/communities
https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/corporate-1515


• ซีีพีเอฟไม�เพียงสำนัับสำนุันัการัสำร้ัางอาชีพ สำรั้างรัายได้  
แลื่ะคืวามเป็นัอย่�ที�ดีขัองเกษตรักรัในัปรัะเทศไทยเท�านัั�นั 
ยังสำ�งเสำรัมิให้กิจการัต�างปรัะเทศนัำาโมเดลื่เดยีวกนััไปใช้ 
เพื�อรั�วมยกรัะดับคืวามเป็นัอย่�ที�ดีขัองเกษตรักรัในั 
ทุกปรัะเทศที�บริัษทัมีกจิการัอย่�ตามหลัื่กปรัชัญา 3 ปรัะโยชนั์
ขัองบริัษัท คืือ การัสำรัา้งปรัะโยชนัใ์หป้รัะเทศชาต ิปรัะโยชนั์
ต�อปรัะชาชนั แลื่ะปรัะโยชน์ัต�อบริัษทั อาท ิโคืรังการัสำ�งเสำริัม 
การัเลื่ี�ยงสุำกรัขัุนัในัปรัะเทศเวียดนัามแลื่ะโคืรังการั 
สำ�งเสำริัมการัเลื่ี�ยงปลื่าในัปรัะเทศฟิลื่ิปปินัส์ำ

โครงการสง่เสริมอาชีพัเกษติรกรรมแกเ่กษติรกรรายยอ่ย
• ซีีพเีอฟมุ�งมั�นัสำนับัสำนันุัคืวามมั�นัคืงทางอาชีพแลื่ะรัายได้

ให้แก�เกษตรักรัรัายย�อยมากว�า 4 ทศวรัรัษ นัับตั�งแต�ปี  
2520 เพื�อช�วยสำ�งเสำรัิมคืวามมั�นัคืงทางเศรัษฐกิจขัอง
ปรัะเทศแลื่ะคืวามมั�นัคืงทางด้านัอาหารั โดยมีม่ลื่นิัธุิ
เจรัญิโภคืภัณ์ฑ์พ์ฒันัาชวีติชนับท สำนับัสำนุันัโดยเคืรัอืเจริัญ
โภคืภัณ์ฑ์์แลื่ะเหลื่�าพนัักงานั ตลื่อดจนัภาคืีเคืรัือขั�าย 
ต�างๆ เป็นัพันัธุมิตรัหลื่ักในัการัสำ�งเสำรัิมการัรัวมกลุื่�ม 
เพื�อเพิ�มศกัยภาพในัการับริัหารัจดัการัด้วยเจตนัารัมณ์ใ์นั

โโคครรงงกกาารรเเดดินินสสาายย  ใใหห้้คคววาามมรรูู้้เเกกีี่ย่ยววกกับับโโรรคค  AASSFF  ใใหห้้กกัับบเเกกษษตตรรกกรรรราายยยย่อ่อยย
ใในนพพ้้ืืนนททีี่ร่รออบบฟฟาารร์ม์มบบรริิษษััทท  รรััศศมมีี  55  กกิิโโลลเเมมตตรร

5500

โโคครรงงกกาารรออบบรรมมเเกกษษตตรรกกรรรราายยยย่่ออยย  ดด้้าานนกกาารรปป้อ้องงกกัันนโโรรคค  AASSFF

ออบบรรมมแแลล้้วว

จจัังงหหววััดด

คครรบบททุุกกฟฟาารร์์มม
ออบบรรมมแแลล้้วว

ทท่่ััววปปรระะเเททศศ

ปปรระะเเททศศไไททยย
““ปปลลออดดโโรรคค  AASSFF””

สถานการณ์การระบาดทั่วโลก
( Source: OIE Weekly Disease Information )

แแออฟฟรริิกกาา  66 ปปรระะเเททศศ

เเกกษษตตรรกกรรทท่่ััววไไปป

เเกกษษตตรรกกรรพพ้้ืืนนทท่่ีีรรออบบฟฟาารร์์มม

ปปีี  22556611--22556644

44,,886655จจ  าานนววนนเเกกษษตตรรกกรร

รราายย

ยยุุโโรรปป 1133 ปปรระะเเททศศ
เเออเเชชีียย 1133 ปปรระะเเททศศ

551100จจ  าานนววนนเเกกษษตตรรกกรรกกวว่่าา

รราายยCCPPFF  SSwwiinnee  VVeetteerriinnaarryy  SSeerrvviiccee

โโคครรงงกกาารรออบบรรมมเเกกษษตตรรกกรรรราายยยย่อ่อยย  ““เเขข้้าาใใจจ  รรูู้้ททัันน  รร่่ววมมปป้้อองงกกันันโโรรคค  AASSFF””
โโดดยยคคววาามมรร่่ววมมมมือือรระะหหวว่า่างง  กกรรมมปปศศุุสสัตัตวว์์  ซซีีพพีีเเออฟฟ  แแลละะบบรริิษษััททผผูู้ค้ค้า้าเเววชชภภัณัณฑฑ์ส์ส  าาหหรรับับสสัตัตวว์์

การัสำร้ัางสำรัรัคื์คืวามดี 3 ปรัะการั คืือ “คืนัดี พลื่เมืองด ี
อาชีพดี” ตามแนัวพรัะรัาชดำารัิขัองพรัะบาทสำมเด็จ
พรัะบรัมชนักาธุิเบศรั มหาภ่มิพลื่อดุลื่ยเดชมหารัาช 
บรัมนัาถึบพิตรั ในัปี 2563 บริัษทัแลื่ะม่ลื่นิัธุฯิ มีสำ�วนัรั�วม 
สำนัับสำนุันัเกษตรักรัรัายย�อยกว�า 5,000 คืรัอบคืรััว ให้มี
อาชีพที�มั�นัคืงแลื่ะรัายได้อย�างพอเพียง 

• นัอกจากนัี� กิจการัในัต�างปรัะเทศ อาท ิปรัะเทศฟิลิื่ปปินัสำ์
ก็รั�วมสำนัับสำนุันัองค์ืคืวามร้่ัให้แก�เกษตรักรัรัายย�อยแลื่ะ
ชนัพื�นัเมืองในัปรัะเทศปลื่ก่พืชที�เป็นัวัตถึุดิบอาหารัสัำตว์ 
ให้มีปรัะสำิทธุิภาพแลื่ะได้มาตรัฐานัสำากลื่ เพื�อสำ�งเสำริัม 
การัทำาการัเกษตรัอย�างยั�งยืนั สำรั้างอาชีพแลื่ะรัายได้ 
ที�มั�นัคืงอันันัำามาซีึ�งคืวามเป็นัอย่�ที�ดีขัึ�นั แลื่ะช�วยลื่ดการั 
นัำาเข้ัาวัตถึุดิบขัองปรัะเทศฟิลื่ิปปินัสำ์ด้วย

• ในัปี 2563 “ธุุรกิจำห้าดูาว” หนัึ�งในัโคืรังการัเถึ้าแก�เลื่็ก
ไดอ้อกโมเดลื่ธุรุักิจใหม�เพื�อตอบโจทยก์ารัใชชี้วิตคืนัเมือง
ที�ตอ้งการัคืวามสำะดวกสำบายมากขัึ�นั ผ�านัการัผนัวกธุรุักจิ
“ร้านห้าดูาวและร้านส่ต่าร์ คัอฟฟี�” ซีึ�งเป็นัรั่ปแบบ
รัา้นันัั�งทานัทำาใหผ้่บ้รัโิภคืสำามารัถึนัั�งรับัปรัะทานัอาหารัแลื่ะ
ดื�มกาแฟภายในัรัา้นัได้ในัเวลื่าเดียวกันั หรัอืหากสำะดวกทานั
ที�บา้นั ทางรัา้นักย็งัมีบรักิารัเดลื่เิวอรัี�จัดสำ�งซีึ�งเมนัข่ัองทาง
ร้ัานัห้าดาวสำามารัถึตอบโจทย์ผ่บ้ริัโภคืได้ทุกช�วงเวลื่าขัอง
มื�ออาหารั ไม�ว�าจะเป็นัอาหารัมื�อหลื่กัหรัอือาหารัทานัเลื่�นั
นัอกจากนีั� ธุุรักิจห้าดาวยังเพิ�มโมเดลื่ธุุรักิจใหม�ที�ตอบโจทย์

โครงกี่ารส่งเสริมอ่าชีพเกี่ษตรกี่รรม
แก่ี่เกี่ษตรกี่รรายย่อ่ย

โมเดลร้านห้าดาว

โมเดลร้านห้าดาว และ สตาร์ คอ่ฟฟี่

การส่งเสริมผูู้ป็ระกอบการรายย่อย..สร้างอาชีพัเถ้าแก่เล็ก

คืวามนิัยมการัทานัอาหารัไทยพรั้อมรัับปรัะทานั ในัชื�อ 
“กระที่ะเหล็ก” ที�ตั�งใจตั�งแต�การัคืัดเลื่ือกวัตถึุดิบ 
คืณุ์ภาพ ขัั�นัตอนัการัปรังุ การัคืดิค้ืนัสำต่รัอาหารั จึงทำาให้
ได้รัสำชาติต้นัตำารัับแท้ จัดจ้านั ถึ่กปากคืนัไทยในัรัาคืา 
ที�คืุ้มคื�า ในัขัณ์ะที�โมเดลื่ธุุรักิจซีพี ่เฟรชิ ชิอป ก็นัำารัะบบ
ต่แ้ช�กรัะจายคืวามเย็นัแบบเดียวกับรั้านัซีีพี เฟรัชมาร์ัท 
มาใช้ เพื�อสำ�งมอบอาหารัสำดใหม�ให้ผ่บ้ริัโภคื

บริหารงานคัุณ์ภัาพต่าม่ม่าต่รฐานส่ากล ดู้วยระบบ QSCV

Q: Quality คุืมคุืณ์ภาพการัผลิื่ตอาหารัให้ร้ัอนั สำดใหม� อรั�อย
S: Service การับริัการัแลื่ะการัจัดการัเสิำร์ัฟที�ปรัะทับใจล่ื่กค้ืา
C: Cleanliness การัรัักษาคืวามสำะอาดภายในัร้ัานั
V: Value คืวามคุ้ืมคื�าในัรัสำชาติที�อรั�อย แลื่ะบรัรัยากาศที�ปรัะทับใจ

อ่ร่อ่ยทุี่กี่จัาน
จััดจ้ัานถึุงใจั

โมเดลร้านกี่ระที่ะเหล็กี่

วัตถุุดิบคุณภาพ
ปรุงสดจัานต่อ่จัาน

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

8786 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/social/communities/farmers
https://fivestar-class.com/


ขัณ์ะที�กิจการัในัต�างปรัะเทศก็รั�วมสำนัับสำนัุนัการัสำรั้างอาชีพ
ให้กับผ่้ปรัะกอบการัรัายย�อยด้วยเช�นักันั อาทิ โมเดลื่ธุุรักิจ 
“ไฟว์ ส่ต่าร์” แลื่ะ “ซีีพ ่พอร์คัชิอป” ในัปรัะเทศเวียดนัาม
ที�ดำาเนัินัการัมาตั�งแต�ปี 2555 แลื่ะ 2560 ตามลื่ำาดับ แลื่ะ 
“ซีีพ่ เฟรชิ ชิอป” ในัปรัะเทศตุรักีที�จะเปิดรัับแฟรันัไชส์ำในัปี  
2564 เพื�อสำนัับสำนัุนัให้เกิดการัจ้างงานัในัชุมชนั แลื่ะช�วย
ให้ปรัะชาชนัเขั้าถึึงอาหารัปลื่อดภัยแลื่ะมีคุืณ์ภาพในัรัาคืา
ที�เหมาะสำม

นัอกจากนัี� กิจการัในัปรัะเทศเวียดนัาม ฟิลิื่ปปินัสำ์ แลื่ะ 
มาเลื่เซีียต�างรั�วมสำนัับสำนัุนัองค์ืคืวามรั่้แลื่ะเทคืโนัโลื่ยีการั 
เลื่ี�ยงกุง้แบบ CPF Combine (ด่รัายลื่ะเอียดเพิ�มเติมในับท
ผ่ลกระที่บต่่อส่ิ�งแวดูลอ้ม่) ใหกั้บเกษตรักรัแลื่ะผ่ป้รัะกอบการั 
รัายย�อยที�สำนัใจเพื�อรั�วมสำรัา้งอาชพีแลื่ะรัายไดใ้หก้บัเกษตรักรั
แลื่ะชุมชนั แลื่ะยงัเป็นัการัสำ�งเสำรัมิการับรัโิภคืกุง้ที�มีคุืณ์ภาพ
แลื่ะปลื่อดภัยให้กับชุมชนัอีกด้วย

การัสำนับัสำนุันัชุมชนัรัอบพื�นัที�เขัาพรัะยาเดินัธุง อ.พฒันัานัคิืม 
จ.ลื่พบุรัี ผลิื่ตอาหารัปลื่อดภัยไว้บรัิโภคืเอง เพื�อสำรั้าง
คืวามมั�นัคืงทางอาหารัในัรัะดับชุมชนัสำ่�การัพึ�งพาตนัเอง
ได้อย�างยั�งยืนัตามปรััชญาเศรัษฐกิจพอเพียงขัอง 
พรัะบาทสำมเด็จพรัะบรัมชนักาธุิเบศรั มหาภ่มิพลื่อดุลื่ยเดช 
มหารัาชบรัมนัาถึบพิตรั เป็นัการัต�อยอดจากโคืรังการั 
ซีีพีเอฟ รัักษ์นัิเวศ ลืุ่�มนัำ�าป่าสัำก เขัาพรัะยาเดินัธุง ให้เกิด 
การัรัวมกลุื่�มกันัขัองชุมชนัโดยรัอบ ปลื่่กผักโดยไม�ใช ้
สำารัเคืมีตามวิถึีเกษตรัแบบธุรัรัมชาติไว้บริัโภคืในัคืรััวเรัือนั
แลื่ะนัำามาขัายในัตลื่าดนััดผักชุมชนั พรั้อมทั�งสำนัับสำนุันั
เงินัทุนัหมุนัเวียนัแลื่ะจัดตั�งกองทุนัธุนัาคืารัเมล็ื่ดพันัธุุ์ผัก 
พื�นับา้นัวถีิึธุรัรัมชาต ิเพื�อเป็นัเงนิัทนุัหมนุัเวยีนั ปัจจุบันัรัวบรัวม
เมล็ื่ดพนััธุุผั์กจากสำมาชิกกว�า 45 ชนิัด เกดิกจิกรัรัมแลื่กเปลื่ี�ยนั
แบ�งปันันัำาไปใช้เพาะปลื่่ก ขัยายพันัธุุ์ นัับเป็นัการัสำ�งเสำริัม
คืวามมั�นัคืงทางอาหารั สำนัับสำนัุนัการัสำร้ัางอาชีพแลื่ะรัายได้ 
ให้ชุมชนัพึ�งพาตนัเองอย�างยั�งยืนั ซีึ�งกิจการัในัปรัะเทศลื่าว
ได้นัำาเป็นัต้นัแบบสำ�งเสำรัิมให้พื�นัที�รัอบฟารั์มขัองบรัิษัทแลื่ะ
ขัองเกษตรักรัในัโคืรังการัสำ�งเสำริัมการัเลื่ี�ยงสำตัว์ปลื่ก่ผกัปลื่อด
สำารัพิษเพื�อรัับปรัะทานัเองในัคืรัอบคืรััวแลื่ะจำาหนั�ายสำรั้าง 
รัายได้ให้คืรัวัเรัอืนั พรัอ้มกบัสำรัา้งสุำขัภาวะที�ดีใหก้บัผ่บ้รัโิภคื

การส่งเสริมคุณ์ภาพัชีวิติแก่ชุมชนิรอบโรงงานิและฟาร์ม

โรังงานัแลื่ะฟารัม์ขัองซีพีเีอฟทกุแห�งสำรัา้งการัมสีำ�วนัรั�วมกบัชมุชนัรัอบโรังงานัแลื่ะฟารัม์ ดว้ยการัสำำารัวจคืวามตอ้งการัขัอง
ชุมชนัก�อนัรัิเรัิ�มดำาเนิันัโคืรังการั/กิจกรัรัมต�างๆ เพื�อให้การัดำาเนัินังานัสำ�งเสำรัิมคืุณ์ภาพชีวิตชุมชนัสำอดคืลื่้องกับวิถึีคืวาม
เป็นัอย่�แลื่ะคืวามต้องการัขัองชุมชนัอย�างแท้จรัิง ในัปี 2563 ซีพีีเอฟได้สำนัับสำนัุนัคืวามเป็นัอย่�ที�ดีขัองชุมชนัผ�านัการัดำาเนัินั
โคืรังการั/กิจกรัรัมกว�า 350 โคืรังการั/กิจกรัรัม อาทิ

กี่ารสนับสนุนกี่ารเลี้ยงกีุ่้งแบบ CPF Combine
ในประเที่ศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย

โมเดลธุุรกี่ิจัซีพี พอ่ร์คชอ่ป ในประเที่ศเวียดนาม
และโมเดลธุุรกิี่จัซีพี เฟรช ชอ่ป ในประเที่ศตุรกีี่

ด้วยพื�นัที�ชุมชนัรัอบฟาร์ัมเพาะฟักล่ื่กกุง้ อ.แหลื่มงอบ จ.ตรัาด 
มีข้ัอจำากัดเรัื�องสำภาพนัำ�าสำำาหรัับการับรัิโภคื สำ�งผลื่ต�อ 
คุืณ์ภาพแลื่ะปริัมาณ์นัำ�าที�ใช้ในัการัผลื่ิตนัำ�าดื�มไม�เพียงพอ 
ปรัะกอบกับอุปสำรัรัคืในัการัขันัสำ�งที�ห�างไกลื่ จากการัสำำารัวจ
ข้ัอม่ลื่ชุมชนัในัพื�นัที�รัอบฟาร์ัม ณ์ บ้านัธุรัรัมชาติลื่�าง พบว�า 
ชุมชนัมีเคืรัื�องกรัองนัำ�า RO (Reverse Osmosis) สำำาหรัับ
ผลิื่ตนัำ�าดื�มแต�ยังขัาดองค์ืคืวามรั่้แลื่ะทักษะในัการั 
บรัิหารัจัดการั ซีีพีเอฟจึงได้เขั้าไปช�วยเหลื่ือแลื่ะสำนัับสำนัุนั
จัดทำาปรัะชาคืมรั�วมกับชุมชนัในัการัทำาโรังผลื่ิตนัำ�าดื�มเพื�อ 
การับริัโภคืที�มีมาตรัฐานัปลื่อดภัยให้สำ่งขัึ�นั โดยผนึักกำาลัื่ง 
กับภาคืีเคืรัือขั�าย ได้แก� โคืรังการัปรัะชารััฐ กองทุนัหม่�บ้านั
แลื่ะชุมชนัเมืองแห�งชาติ (กทบ.) แลื่ะโรังพยาบาลื่สำ�งเสำริัมตำาบลื่ 
(รัพ.สำต.) บ้านัธุรัรัมชาตลิื่�าง เข้ัารั�วมแกไ้ขัปัญหา สำ�งเสำริัมแลื่ะ 
ต�อยอดให้ชุมชนัสำามารัถึผลื่ิตนัำ�าดื�มเพื�อการัจัดจำาหนั�าย  
จัดตั�งเปน็ัวสิ่าหกจิำชิมุ่ชินนำ�าดูื�ม่ เกดิเปน็ัรัายไดเ้สำรัมิเขัา้กองทุนั
หมุนัเวียนัให้คืนัในัชุมชนั ขัณ์ะเดียวกันั ทั�งชุมชนัแลื่ะฟาร์ัม 
บรัิษัทก็ได้นัำ�าดื�มที�มีมาตรัฐานัเพื�อการับรัิโภคื แลื่ะช�วยเพิ�ม
ปรัะสำิทธุิภาพการัใช้นัำ�าในัชุมชนั
อีกด้วย ปัจจุบันัสำามารัถึขัยาย
ผลื่ผลิื่ตเขั้าส่ำ�แหลื่�งท�องเที�ยว 
ในัจังหวดัตรัาด พรัอ้มทั�งพฒันัา 
ช�องทางการัจัดจำาหนั�ายแลื่ะบริัการั
ผ�านัรัะบบออนัไลื่น์ั เสำริัมสำร้ัาง 
คืวามยั�งยืนัให้กับโคืรังการั 

โครงกี่ารยุที่ธุศาสตร์สร้างสุข้
ปลูกี่ผัู้กี่ปลอ่ดสาร

โครงการยุที่ธ์ศาสติร์สร้างสุข ป็ลูกผัูกป็ลอดำสาร โครงการนิำ�าด่ำ�มชุมชนิ

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

8988 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/sustainability-1354


กองทุี่นิค่นิสุขผูู้สูงวัย
ในัปี 2563 ซีพีีเอฟรั�วมช�วยเหลื่ือแลื่ะด่แลื่ผ่้สำ่งวัย เพื�อสำรั้างคื�านัิยมขัองคืวามกตัญญู่
ด้วยการัช�วยเหลืื่อคื�าคืรัองชีพ จำานัวนัรัวม 869 รัาย ตั�งแต�ปี 2554 นัอกจากนัี� 
กิจการัในัต�างปรัะเทศ อาทิ ปรัะเทศกัมพช่าก็รั�วมสำนัับสำนัุนัเคืรัื�องอุปโภคืบริัโภคืแลื่ะ
เคืรัื�องใช้จำาเป็นัให้กับผ้่สำ่งอายุที�ไม�มีคืนัด่แลื่ในัชุมชนัใกล้ื่เคีืยงสำถึานัปรัะกอบการั 
เพื�อรั�วมสำนัับสำนุันัให้กลืุ่�มคืนัเหลื่�านัี�มีสุำขัภาพแลื่ะคืวามเป็นัอย่�ที�ดีขัึ�นั

การส่งเสริมอาชีพัผูู้พิัการ
ซีีพีเอฟรั�วมสำนัับสำนุันัการัจ้างงานัผ้่พิการัเพื�อให้สำามารัถึดำารังชีพ 
ด้วยตนัเองได้ผ�านัการัจ้างงานัจำานัวนั 755 คืนั ในัปี 2563

การสนัิบสนุินิผูู้ด้ำอยโอกาส
• พัฒนัาการัขัองเด็กวยัเรัยีนัเปน็ักำาลื่งัสำำาคัืญในัการัพฒันัา

ปรัะเทศในัอนัาคืต ซีีพีเอฟเล็ื่งเห็นัถึึงคืวามจำาเป็นัในั
การัได้รับัสำารัอาหารัที�คืรับถึว้นัแลื่ะมปีรัะโยชนัข์ัองเยาวชนั 
อันันัำามาซึี�งสุำขัภาพรั�างกายที�สำมบ่รัณ์์แขั็งแรังแลื่ะ 
พัฒนัาการัที�สำมวัย อาทิ กิจการัในัปรัะเทศกัมพช่ารั�วม
เป็นัหนัึ�งกำาลัื่งช�วยสำนับัสำนุันัเด็กผ่เ้ปรัาะบาง เช�นั เด็กที�มี 
ปัญหาสำุขัภาพ รั�างกายพิการั แลื่ะเด็กไรั้บ้านั ด้วยการั 
นัำาผลื่ิตภัณ์ฑ์์อาหารัมาสำนัับสำนัุนัเป็นัอาหารักลื่างวันัให้
เดก็กลืุ่�มนัี� รัวมถึงึเคืรัื�องอุปโภคืต�างๆ แลื่ะอุปกรัณ์ก์ฬีา

กี่ารสนับสนุนความเป็นอ่ยู่ข้อ่งผูู้้สูงวัยในประเที่ศกัี่มพูชา

การจางงานผูพิการ
ในป 2563

งานดานบัญชี งานดานวางแผน
เชน Demand Planning งานสุขศาสตรในโรงงาน
หนวยงานคลัง เชน คลังอาหารสำเร็จรูป

สินคาที่จำหนาย เชน เสื้อผา รองเทา อาหาร เปนตน

งานเกษตร, งานปศุสัตว,
งานธุรการ, งานชาง, งานทำความสะอาด
งานผูชวยคุณครู เปนตน

755
คน

ชาย 63%
หญิง 37%

การจัดสัมปทานให
จำหนายสินคาภายในบริษัท

ลูกจางในสถานประกอบการ

ลูกจางเพื่อทำงาน
ใหชุมชนหรือองคกร
สาธารณประโยชน

2.5%

23.5%

74%

การส่งเสริมกลุ่มเป็ราะบาง...เสริมพัลังสังคมเข้มแข็ง

กี่ารส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผูู้้สูงวัย

กี่ารส่งเสริมอ่าชีพผูู้้พิกี่าร

กี่ารสนับสนุนอ่าหารกี่ลางวันในประเที่ศกี่ัมพูชา

• กิจการัในัปรัะเทศฟิลิื่ปปินัสำร์ั�วมสำนับัสำนันุัการัตรัวจสุำขัภาพ
แลื่ะทันัตกรัรัมเคืลืื่�อนัที�ให้กับชุมชนัที�เขั้าถึึงการัรัักษา
ทางการัแพทยล์ื่ำาบาก ด้วยคื�ารักัษาพยาบาลื่ที�คื�อนัขัา้งสำง่ 
เพื�อสุำขัอนัามัยที�ดีขัองคืนัในัชุมชนั

กี่ารสนับสนุนกี่ารตรวจัสขุ้ภาพและที่ันตกี่รรมเคลื�อ่นที่ี�
ในประเที่ศฟิลิปปินส์

การสนัิบสนุินิกิจกรรมด้ำานิชุมชนิและสังคม

ซีีพเีอฟมุ�งสำ�งเสำริัมกิจกรัรัมที�เอื�อปรัะโยชนัแ์ก�ชุมชนัแลื่ะสำงัคืม 
โดยใช้คืวามรั่แ้ลื่ะคืวามเชี�ยวชาญที�มีในัการัสำรั้างผลื่กรัะทบ
เชงิบวกใหก้บัสำงัคืมผ�านัรัป่แบบการัสำนับัสำนันุัที�หลื่ากหลื่าย 
เพื�อรั�วมสำรัา้งสำงัคืมให้มั�นัคืงแลื่ะเป็นัปรัะโยชนัต์�อการัพฒันัา

ปรัะเทศ โดยในัปี 2563 บรัษัิทรั�วมสำนับัสำนุันัสัำงคืมในัรัป่ขัอง 
การับรัจิาคื ร้ัอยลื่ะ 9 การัลื่งทุนัสำนับัสำนันุัชมุชนั รัอ้ยลื่ะ 76.5 
แลื่ะการัสำนัับสำนัุนักิจกรัรัมทางการัตลื่าด ร้ัอยลื่ะ 14.5  
ในัรัป่แบบดังนัี�

รูป็แบบการสนัิบสนุินิที่างสังคม (ล้านิบาที่)

เงินสด ชั�วโมงที่ำาจิัตอ่าสา

สิ�งข้อ่งและบริกี่าร ค่าบริหารจััดกี่าร

ล้านบาที่ ล้านบาที่

ล้านบาที่ ล้านบาที่

ล้านบาที่
602.3

รวม
458.8

71.8

53.9

17.8

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

9190 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/sustainability-1470
https://www.cpfworldwide.com/th/media-center/sustainability-1505


ดินน้ำป�าคงอยู�

99.9%

บรรจุภัณฑพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารของซีพีเอฟ
สามารถนำกลับมาใชซ้ำ หรือนำมาใชใหม
หรือนำไปผลิตเปนสินคาใหม หรือยอยสลายได

9% เมื่อเทียบกับปฐาน 2558

ซีพีเอฟปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง
และทางออมตอหนวยการผลิตลดลง

10,079 ไร

ซีพีเอฟอนุรักษ ปกปอง และฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน
และปาตนน้ำ ในพื้นที่ยุทธศาสตรของประเทศ
รวมถึงพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการแลว

ซีพีเอฟเปดเผยผลการดำเนินงาน 3 ดาน
ใหกับองคกร CDP และไดรับการประเมินดังนี้

Climate Change:  คะแนนอยูในระดับ  C
Water Security:  คะแนนอยูในระดับ  B-
Forest: คะแนนอยูในระดับ  B

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

9392 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



บรรจุภัณฑ�
ยั่งยืน ความมุ�งมั่น:

พัฒนาบรรจุภัณฑ�อย�างยั่งยืน

ร�อยละ 100 ของบรรจ�ภัณฑ�พลาสติก
ที่นำมาใช�บรรจ�อาหารสามารถนำกลับมาใช�ซ้ำ (Reusable)
หร�อนำมาใช�ใหม� (Recyclable) หร�อนำไปผล�ตเป�นส�นค�าใหม�
(Upcyclable) หร�อสามารถย�อยสลายได� (Compostable)
ภายในป� 2568 สำหรับกิจการประเทศไทย
และภายในป� 2573 สำหรับกิจการต�างประเทศ

กิจการประเทศไทย

99.9%

อยู�ระหว�าง
เก็บข�อมูล

กิจการต�างประเทศ

เป�าหมายเชิงกลยุทธ� ผลการดำเนินงาน

การดำำาเนิินิงานิ

ซีีพีีเอฟตระหนัักถึึงความสำำาคัญของบรรจุุภััณฑ์์ที่ี�ช่่วยปกป้องและ
รักษาคุณภัาพีและความปลอดภััยของผลิตภััณฑ์์ ขณะเดียวกันัยัง
คำานัึงถึึงผลกระที่บด้านัสิำ�งแวดล้อมอันัเกิดจุากที่รัพียากรที่ี�นัำามา
ใช่้ในัการผลิตบรรจุุภััณฑ์์ไปจุนัถึึงการแปรเปลี�ยนัเป็นัขยะในัที่ี�สุำด 
บริษทัี่จุงึมุ่งมั�นัวจิุยัและพีฒันัาการออกแบบและการจุดัการบรรจุภัุัณฑ์์ 
อย่างยั�งยืนับนัพืี�นัฐานัแนัวคิดเศรษฐกิจุหมุนัเวียนัตลอดห่วงโซี่
คณุคา่ เพืี�อใช่ท้ี่รพัียากรในัการผลติบรรจุภัุัณฑ์ใ์ห้เกิดประโยช่นัส์ำงูสำดุ
ลดปัญหาขยะจุากบรรจุุภััณฑ์์ควบคู่ไปกับการสำ่งเสำริมการใช้่วัสำดุ
ทีี่�ช่่วยลดผลกระที่บต่อสำิ�งแวดล้อมภัายใต้นัโยบายและแนัวปฏิิบัติ
ด้านับรรจุุภััณฑ์์ทีี่�ยั�งยืนั 

กรอบการบริหารจััดการบรรจัุภััณฑ์์

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “บรื่รื่จุุภััณฑ์์ยัั่�งย่ั่น”

ยกเลิกการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง

สนับสนุนการนำบรรจุภัณฑที่ใชแลวกลับมาใชประโยชนใหม

ชวงการผลิต

สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
บรรจุภัณฑที่ยั่งยืนและเปนทางเลือกใหม
ตั้งแตตนทางการผลิต

ชวงการบริโภค

การจัดการหลังการบริโภค

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

9594 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

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


การเล้ี้�ยงสััตว์์
Q-Pass Tank ถึกูพีฒันัาโดยธุรุกิจุเลี�ยงสำตัว์นัำ�าเพืี�อนัำามาใช้่
บรรจุุลกูพัีนัธุุก์ุง้เพืี�อขนัสำง่ไปยังลูกค้าในัประเที่ศไที่ย เวียดนัาม
มาเลเซีีย ฟิลิปปินัส์ำ และอินัเดีย โดย Q-pass Tank สำามารถึ
นัำามาล้างฆ่่าเช่้�อและใช้่ซีำ�าได้ ที่ดแที่นัการใช้่ถุึงพีลาสำตกิและ
กล่องโฟม

การลดปริมาณพลาสติิกและกระดาษในบรรจัุภััณฑ์์อาหาร

14,000 ตัน 510 ตัน

ลดกี่ารใช้้พลาสติกี่กี่ว่า ลดกี่ารใช้้พลาสติกี่กี่ว่า

ช่่ว์งการผลิี้ต

การแปรรูปเน้ิ�อสััตว์์แลี้ะการผลิี้ตอาหารสัำาเร็จรูป
•	 ลี้ดำการใช้่ทรัพยากร

ซีีพีีเอฟตั�งเป้าหมายในัการลดการใช้่กระดาษและพีลาสำติกในับรรจุุภััณฑ์์อาหารรวม 1,000 ตันั ภัายในัปี 2568  
โดยหน่ัวยงานัวิจุัยและพีัฒนัาบรรจุุภััณฑ์์และคู่ค้าผู้ผลิตบรรจุุภััณฑ์์ร่วมกันัพีัฒนัานัวัตกรรมและออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ 
ที่างเลือกใหมที่ี่�ใช่ว้สัำดุช่นัดิใหม ่ลดความหนัา ปรบัขนัาด หรอ้เปลี�ยนัรปูแบบของบรรจุุภััณฑ์ส์ำำาหรบัอาหาร ในัขณะที่ี�ยงัคง 
รกัษาคุณสำมบตัแิละประสำทิี่ธุภิัาพีในัการปกป้องผลติภััณฑ์ใ์ห้ปลอดภััยและคงคณุคา่อาหารตามหลักโภัช่นัาการไวอ้ยา่ง
สำมบูรณ์ด้วย ตัวอย่างโครงการทีี่�ได้ดำาเนัินัการในัปี 2563 ได้แก่

• ส่ังเสัริมการใช้่บรรจุภััณฑ์์ท้�หมุนิเว้์ยนิกลัี้บมาใช้่ได้ำ

• ยกเลิี้กการใช้่บรรจุภััณฑ์์พลี้าสัติกท้�ก่อให้เกิดำผลี้กระทบต่อสิั�งแว์ดำล้ี้อม

บรรจุัภััณฑ์์ทีี่�สามารถนำากี่ลับมาใช้้ซ้ำำ�าได้

เพิ�มกี่ารใช้้บรรจุัภััณฑ์์ทีี่�สามารถนำากี่ลับมาใช้้ใหม่

• กระบะสำเตนัเลสำถึูกนัำามาใช้่ขนัย้ายช่ิ�นัสำ่วนัไก่ในักระบวนัการผลิตซีึ�งสำามารถึนัำามา
 ล้างที่ำาความสำะอาดและใช่้ซีำ�าได้ในัโรงงานัแปรรูปไก่เนัื�อ
• ตะกร้าพีลาสำติกทีี่�ใช่้ขนัสำ่งผลิตภััณฑ์์อาหารระหว่างโรงงานัผลิต ศูนัย์กระจุายสำินัค้า

และนัำาส่ำงลูกค้า
• ถึาดไข่ไก่ที่ี�ใช่้ขนัส่ำงระหว่างฟาร์มและโรงงานัแปรรูปไข่

ซีีพีีเอฟได้ยกเลิกการใช่้ฟิล์มช่นัิด PVC ซีึ�งอาจุมีผลต่อความปลอดภััยอาหาร และ 
มีผลกระที่บต่อสำิ�งแวดล้อมในัช่่วงการกำาจัุด โดยคัดเลือกใช้่ฟิล์มช่นัิดที่ี�ไม่มีคลอรีนั 
เป็นัองค์ประกอบ ได้แก ่ใช้่ PET (Polyethylene Terephthalate) เป็นัฉลากสิำนัค้า (Shrink 
Label) และเป็็นบริิษััทอาหาริท่�ได้้ริิเริิ�มนำา Poly-olefin มาใช้้เป็็นฟิิล์์มในการิห่อห้้ม 

อาหาริ (Plastic Wrap) กับกล์้่มสิินค้้าหมูสิด้แล์ะไก่สิด้แช้่เย็็นในป็ริะเทศไทย็

• ยกเลิกการใช้่สำติกเกอร์ที่ี�แสำดงฉลากผลิตภััณฑ์์ เปลี�ยนัไปใช่้การพิีมพี์ลงบนับรรจุุภััณฑ์์
โดยตรง

Remove

Re-design

เปาหมายป 2568 
ลดลง 1,000 ตัน

กระดาษ
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พลาสติก

การผลิี้ตอาหารสััตว์์
Bulk Feed Tank ถึกูพัีฒนัาโดยธุรุกิจุอาหารสำตัวบ์กเพีื�อนัำา
มาใช่บ้รรจุุอาหารสำตัวแ์ที่นักระสำอบพีลาสำตกิในัการขนัสำง่จุาก
โรงงานัผลิตอาหารสำัตว์ไปทีี่�ฟาร์มเลี�ยงสัำตว์ที่ั�งของบริษัที่ 
เกษตรกรในัโครงการส่ำงเสำรมิการเลี�ยงสัำตว์ และลูกค้าที่ั�วไป  
โดยในัปี 2563 ในักิจุการประเที่ศไที่ยสำามารถึลดการใช้่
กระสำอบพีลาสำติกได้ร้อยละ 71 และได้ขยายผลไปยังกิจุการ
ต่างประเที่ศอีก 8 ประเที่ศ ได้แก่ ลาว กัมพูีช่า เวียดนัาม 
มาเลเซีีย ฟิลิปปินัส์ำ ไต้หวันั อินัเดีย ตุรกี และรัสำเซีีย

• ปรับวิธุีการปิดปากถุึงบรรจุุไก่สำดจุากเดิมใช่้วิธุีมัดปากถุึง เปลี�ยนัไปเป็นัปิดปากถึุงด้วย
วิธุีซีีลด้วยความร้อนัที่ำาให้ขนัาดถึุงลดลงซีึ�งช่่วยลดการใช่้ปริมาณพีลาสำติกลง

• ลดความหนัาของกล่องกระดาษลูกฟูก แต่ยังคงไว้ซีึ�งความแข็งแรงในัการป้องกันัความ
เสีำยหายของผลิตภััณฑ์์จุากการขนัส่ำง

ซีีพีีเอฟได้พัีฒนัานัวตักรรมบรรจุุภััณฑ์ใ์หมร่่วมกับคู่ค้าผูผ้ลิตบรรจุภัุัณฑ์ ์สำำาหรบัสิำนัค้าหมูสำด 
และไก่สำดแช่่เย็นั CP Selection และ ผลิตภััณฑ์์ CP ไข่ม้วนัออมเล็ต ซีึ�งใช่้เที่คโนัโลยี
พีลาสำติกฟิล์ม 2 ช่ั�นัที่ี�เป็นัช่นิัดเดียวกันั (Mono Material) ที่ำาให้บรรจุุภััณฑ์์นัี�สำามารถึ
รีไซีเคิลได้ 100% (100% Recyclable) โดยฟิล์มพีลาสำติกนัี�ผ่านักระบวนัการผลิตด้วย
เที่คโนัโลยพิีีเศษที่ี�ช่ว่ยเพิี�มความคงรปูที่ำาใหส้ำามารถึพิีมพ์ีดไีซีนัท์ี่ี�สำวยงามได้ ไม่ตา่งจุาก
ฟิล์มลามิเนัตที่ี�เป็นัพีลาสำติกหลายช่นัิด (Multi-materials) ทีี่�ใช้่อยู่โดยที่ั�วไป

วิธีเดิม
บรรจุในถุงพลาสติกและกลองโฟม

วิธีใหม
บรรจุใน Q-pass Tank

ยกี่เลิกี่กี่ารใช้้ฟิิล์มช้นิด PVC

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

9796 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ซีีพีีเอฟเป็นัผู้ริเริ�มการใช้่พีลาสำติกชี่วภัาพี Poly-lactic Acid (PLA) ทีี่�ผลิตจุากพืีช่และ 
ย่อยสำลายได ้เริ�มตน้ัใช่กั้บเนัื�อหมูและไกส่ำดแช่เ่ยน็ั ที่ี� CP Butcher ที่ั�วประเที่ศไที่ยตั�งแตปี่ 
2558 และได้มีการพีฒันัาอยา่งตอ่เนัื�อง ในัปี 2662 มกีารปรบัลดความหนัาลงรอ้ยละ 17 
โดยไม่ส่ำงผลกระที่บต่อคุณภัาพีการเก็บอาหาร ในัช่่วง 5 ทีี่�ผ่านัมา ซีีพีีเอฟได้ใช่้ถึาด 
ช่นัิดดังกล่าวไปแล้วกว่า 20 ล้านัช่ิ�นั ในัปี 2563 จุากนัวัตกรรมบรรจุุภััณฑ์์ PLA ซีีพีีเอฟ
ได้รับรางวัลช่มเช่ย ในัมหกรรมงานัวิจัุยแห่งช่าติ Thailand Research Expo 2020 Awards 

PET HDPE

ปริมาณการใช้้บรรจุัภััณฑ์์สำาหรับอาหาร

สัดส่วนการใช้้บรรจัุภััณฑ์์พลาสติิกสำาหรับอาหารจัำาแนกติามช้นิดของพลาสติิก

PVC

LDPE

PP

PS

พลาสติกี่ผสม
(Multi-materials)

PLA

Alufoil

ถาดำไข่่แลี้ะถาดำใสั

ข่ว์ดำแลี้ะฝา

ถุง

ถาดำโฟม

ถาดำใสั

ซองพลี้าสัติก
ผสัมอลูี้ฟอยล์ี้

ฟิล์ี้ม

ถาดำ	ถ้ว์ย	ฝาปิดำ

ฟิล์ี้ม	ซอง	ถุง
(ตัน)

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

5,000
-

21,1931
25,414 26,088

32,566

485 988 67 101

พลาสติก กระดาษและไม แกว โลหะ

2562

2563

ผลี้การดำำาเนิินิงานิปี	2563	(ประเทศไทย)

ส่งเสริมกี่ารหมุนเวียนวัสดุกี่ลับมาใช้้ใหม่

สัดส่วนวัสดุรีไซเคิิลในบรรจัุภััณฑ์์ประเภัทติ่างๆ

กระดาษ

85%

โลหะ

100%

แกว

60%

ใช้้บรรจุัภััณฑ์์ทีี่�สามารถย่อ่ยสลายได้

99.5% 0.2%

0.1%0.2%

นำากี่ลับมาใช้้ใหม่ได้ ย่อ่ยสลายได้

นำากี่ลับมาใช้้ซ้ำำ�าได้ ยากี่ต่อ่กี่าร
นำากี่ลับมาใช้้ใหม่

ซีีพีีเอฟส่ำงเสำริมการใช้่วัสำดุรีไซีเคิล (Recycled Materials) ในับรรจุุภััณฑ์์ต่างๆ โดยต้อง
ไม่สำ่งผลกระที่บต่อคุณภัาพีและความปลอดภััยของผลิตภััณฑ์์อาหาร ได้แก่
• พีาเลที่พีลาสำติกทีี่�ใช้่ขนัย้ายสิำนัค้าภัายในัโรงงานัและศูนัย์กระจุายสิำนัค้ามีสัำดส่ำวนัพีลาสำติกรีไซีเคิลประมาณ ร้อยละ 50-100
•  กล่องกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกที่ี�ใช้่บรรจุสุำินัค้าเพีื�อการขนัส่ำง 
•  ถึาดไข่ไก่สำดปลอดสำาร CP Selection Cage Free ที่ำาจุากกระดาษรีไซีเคิล ร้อยละ 100 และถึาดไข่ไก่พีลาสำติก PET  

มีสำัดสำ่วนัพีลาสำติกรีไซีเคิลในัช่ั�นัที่ี�ไม่สำัมผัสำโดยตรงกับไข่ไก่ถึึง ร้อยละ 60
•  ขวดแก้วและฝาโลหะ

1 ข้อมูลการใช่้บรรจุุภััณฑ์์พีลาสำติกในัปี 2562 ปรับจุากข้อมูลที่ี�เปิดเผยในัรายงานัความยั�งยืนัปี 2562 เนัื�องจุากมีการคำานัวณใหม่

2.5% 16.2%

36.8%

0.2%

0.2%

0.1%

0.01%

28.0%

16.0%

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

9998 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ยกเลิี้กการใช้่พลี้าสัติกใช้่ครั�งเด้ำยว์ทิ�ง
ร้านัอาหารฟาสำต์ฟู้ด “เช่สำเตอร์” ไม่ใช้่พีลาสำติกประเภัที่ 
ใช้่ครั�งเดียวที่ิ�ง (Single-use Plastic) โดยใช่้จุานัเมลามีนั 
ช่้อนั-ส้ำอม-มีดสำเตนัเลสำ ตลอดจุนัแก้วนัำ�า ภัายในัร้านักว่า 
200 สำาขาที่ั�วประเที่ศ สำามารถึลดปริมาณขยะจุากบรรจุภัุัณฑ์ ์
พีลาสำติกใช่้ครั�งเดียวที่ิ�งได้กว่า 310 ตันั

ซีีพีีเอฟร่วมสำนับัสำนันุัเครอ้ข่ายเพืี�อความยั�งยืนัแห่งประเที่ศไที่ย
(Thailand Responsible Business Network: TRBN) 
ดำาเนิันัโครงการ “สำ่งพีลาสำติกกลับบ้านั” เพืี�อร่วมรณรงค์
ให้ผู้บริโภัคแยกขยะพีลาสำติกที่ี�ใช่้แล้วนัำาไปรีไซีเคิลหร้อนัำา
ไปเพิี�มมูลค่าเป็นัผลิตภััณฑ์์ใหม่ โดยเฉพีาะการร่วมกันันัำา
ขยะพีลาสำตกิทีี่�เพิี�มขึ�นัในัช่ว่งโควดิ-19 กลับคนืัสำูก่ระบวนัการ
รไีซีเคลิเพืี�อสำรา้งเศริษัฐกจิหมน้เวียี็น (Circular Economy) 

โครงการดังกลา่วเป็นัความรว่มของภัาคเอกช่นั ภัาครฐัและ
ภัาคประช่าช่นั ในัการรณรงค์และให้ความรู้กับผู้บริโภัคในั
การแยกขยะตั�งแต่ต้นัที่างและนัำามารวบรวมที่ี�จุดุรับพีลาสำตกิ  

ช่่ว์งการบริโภัค การจัดำการหลัี้งการบริโภัค

ร้านัห้าดาว ใช้่ถึังกระดาษบรรจุุไก่ย่างและไก่ที่อดแที่นั 
ถึังพีลาสำติก ร้านักาแฟ Star Coffee ใช่้แก้วเคร้�องดื�มที่ี�ที่ำา
มาจุากกระดาษและพีลาสำติก PLA ที่ี�สำามารถึย่อยสำลายได้
และใช่้ฝาแก้วทีี่�สำามารถึยกดื�มแที่นัการใช่้หลอดพีลาสำติก
โดยสำามารถึลดปริมาณขยะจุากบรรจุุภััณฑ์์พีลาสำติก 
ใช่้ครั�งเดียวที่ิ�งได้กว่า 50 ตันั

(Drop Point) โดยรับพีลาสำติกที่ี�สำะอาดและแห้ง 7 ช่นิัด  
ได้แก่ ถึุง กล่องใส่ำอาหาร ถ้ึวย แก้วนัำ�า ขวด ฝาขวด ฟิล์ม
เริ�มนัำาร่องบนัถึนันัสุำขุมวิที่เป็นัต้นัแบบการคืนับรรจุุภััณฑ์์
พีลาสำตกิที่ี�มีประสำทิี่ธิุภัาพี รวบรวมและสำง่ต่อใหก้บับริษัที่ผูร้บั
รีไซีเคิลเพืี�อนัำาบรรจุุภััณฑ์์ทีี่�ใช่้แล้วกลับมาใช่้เป็นัผลิตภััณฑ์ ์
อื�นัๆ ซึี�งเป็นัการเพีิ�มสำดัส่ำวนัการนัำาพีลาสำตกิกลับมาใช่ใ้หม่
ให้เกดิประสำทิี่ธุภิัาพีสำงูสำดุในัรปูแบบที่ี�เหมาะสำม โดยซีพีีีเอฟ
มีจุุดรับพีลาสำติกที่ี�หนั้าร้านัซีีพีี เฟรช่มาร์ที่ สำาขาเพีช่รบุรี 
38/1 (ซีอยสำุขุมวิที่ 39) ซีึ�งสำามารถึรับบรรจุุภััณฑ์พ์ีลาสำติก
กลับบ้านัได้ที่ั�งหมด 580 กิโลกรัม

การสัร้างคว์ามตระหนัิกรู้แลี้ะการม้ส่ัว์นิร่ว์มในิการจัดำการข่ยะพลี้าสัติก

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

101100 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



ความมุ�งมั่น:
บรรเทาผลกระทบและดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม

9*%

9*%

ร�อยละ 15 ของปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อม (ขอบเขตที่ 1 และ 2)
ต�อหน�วยการผล�ตลดลงเมื่อเทียบกับป�ฐาน 2558 ภายในป� 2563

ร�อยละ 25 ของปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางตรงและทางอ�อม (ขอบเขตที่ 1 และ 2)
ต�อหน�วยการผล�ตลดลง เมื่อเทียบกับป�ฐาน 2558 ภายในป� 2568

3%
32%

36%

45%

ร�อยละ 15 ของปร�มาณการใช�พลังงานต�อหน�วยการผล�ตลดลง
เมื่อเทียบกับป�ฐาน 2558 ภายในป� 2568

ร�อยละ 30 ของรายได�มาจากผล�ตภัณฑ�ส�เข�ยว (CPF Green Revenue) ภายในป� 2563

ร�อยละ 30 ของปร�มาณการดึงน้ำมาใช�ต�อหน�วยการผล�ตลดลง
เมื่อเทียบกับป�ฐาน 2558 ภายในป� 2568

ร�อยละ 35 ของปร�มาณของเส�ยที่กำจัดโดยการฝ�งกลบและเผาต�อหน�วยการผล�ตลดลง
เม่ือเทียบกับป�ฐาน 2558 ภายในป� 2568

ผลกระทบ
ต�อสิ�งแวดล�อม

เป�าหมายเชิงกลยุทธ� (ประเทศไทย) ผลการดำเนินงาน

เป�าประสงค� (ประเทศไทย) ผลการดำเนินงาน

* สาเหตุจากค�าสัมประส�ทธิ์ที่ใช�ในการคำนวณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
จากการใช�ไฟฟ�า อ�างอิงจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ในป� 2563 สูงกว�าค�าที ่ใช�ในการคำนวณ ป� 2562 และบร�ษัทมีการ
ปรับลักษณะธุรกิจเป�นอาหารพร�อมรับประทานที ่ม ีความเข�นข�น
ในการใช�พลังงานต�อหน�วยการผล�ตสูงกว�าธุรกิจอาหารสัตว�และ
ธุรกิจเล�้ยงสัตว�และแปรรูป

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “ผลกรื่ะทบต่่อส่ิ่�งแวดล้อม”

การดำำาเนิินิงานิ

การจัดำการการเปล้ี้�ยนิแปลี้งสัภัาพภูัมิอากาศ
แลี้ะการใช้่พลัี้งงานิ

แผนปฏิิบัติิการด้านการเปลี�ยนแปลง
สภัาพภัูมิอากาศในการมุง่สู่เศรษฐกิจัคิาร์บอนติำ�า

เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต

ลดการใชพลังงาน
ตอหนวยการผลิต

จากพลังงานทั้งหมด

ใชพลังงานหมุนเวียน

26%
ศููนยกระจายสินคา
บางน้ำเปรี้ยว
ไดรับการรับรองจาก
LEED ระดับ Gold

ลดขยะอาหาร 1 กิโลกรัม 
ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกได

พื้นที่สีเขียวใน
สถานประกอบการ
ดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดได

สงเสริมการใช
พลังงานหมุนเวียน

พัฒนาผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอ
สภาพภูมิอากาศ

ลดการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร

วางแผน
ระบบโลจิสติกส

แกปญหา
โดยอาศัยธรรมชาติ
เปนพื้นฐาน

2.53
5,960กิโลกรัม CO

2
 เทียบเทา ตัน

เมื่อเทียบกับปฐาน
3%

อาหารสัตว
รักษสิ่งแวดลอม
สามารถลดการเกิด
กาซไนตรัสออกไซด
จากการนำมูลสัตว
ไปใชเปนปุยตอได

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

103102 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/environment/environmental_impact


ซีีพีีเอฟวางแผนับริหารจุดัการพีลังงานั ตั�งแตก่ารออกแบบโรงงานัการผลิต โดยพิีจุารณาที่ั�งประสิำที่ธิุภัาพีในัการผลิตควบคู่
กับการใช้่ที่รัพียากรในัการเลือกใช้่เคร้�องจัุกรและอุปกรณ์ รวมถึึงตรวจุสำอบ ดูแลเคร้�องจุักรและอุปกรณ์อย่างสำมำ�าเสำมอ  
เพืี�อลดการสำูญเสีำยพีลังงานัในักระบวนัการผลิต บริษัที่ยั�งมุ่งมั�นัทีี่�จุะเพีิ�มประสำิที่ธิุภัาพีการใช้่พีลังงานัในักระบวนัการผลิต
อย่างต่อเนัื�องด้วยการดำาเนัินัการโครงการต่างๆ ได้แก่ 

• โครงการโรงไฟฟ้าระบบพีลังงานัความร้อนัร่วม (Co-generation)
• โครงการปรับปรุงระบบที่ำาความเย็นัและระบบปรับอากาศ
• โครงการเปลี�ยนัอุปกรณ์ไฟฟ้าแสำงสำว่างประสิำที่ธุิภัาพีสำูง (LED Project)

ลดกี่ารใช้้พลังงาน ลดกี่ารปล่อ่ย
ก๊ี่าซ้ำเรือ่นกี่ระจักี่

ลดค่าใช้้จ่ัาย

ล้านกิี่โลวัตต์ต่อ่ชั้�วโมงตอ่่ปี ตัน CO
2
 เที่ียบเที่่าต่อ่ปี ล้านบาที่ต่อ่ปี

11 5,600 38

เพิ�มประสิัทธิิภัาพข่องกระบว์นิการผลิี้ต

ส่ังเสัริมการใช้่พลัี้งงานิหมุนิเว้์ยนิ

พลังงานจัากี่ชี้วมวล

พลังงานจัากี่ก๊ี่าซ้ำชี้วภัาพ

พลังงานจัากี่แสงอ่าทิี่ตย์

โรงงานัอาหารสำตัว์บกและสัำตว์นัำ�านัำาวสัำดุเหลือที่ิ�ง เช่น่ั เศษไม้ ขี�เลื�อย ซีงัขา้วโพีด
เป็นัตน้ั มาใช่เ้ป็นัเช่้�อเพีลิงที่ดแที่นัถึา่นัหนิัในัหม้อไอนัำ�า และตั�งเป้าหมายยกเลกิ
การใช้่ถ่ึานัหินัภัายในัปี 2565 สำำาหรับกิจุการประเที่ศไที่ย ในัปี 2563 บริษัที่ 
ใช่้พีลังงานัจุากช่ีวมวลที่ั�งหมด 1.77 ล้านักิกะจุูล

ฟาร์มสุำกรที่ั�งหมดของซีีพีีเอฟและฟาร์มสุำกรของเกษตรกรคอนัแที่รคฟาร์มมิ�ง  
ร้อยละ 96 คอมเพีล็กซ์ีไก่ไขท่ี่ั�ง 7 แห่งที่ั�วประเที่ศ และโรงงานัผลิตอาหารสำำาเรจ็ุรูป
หนัองจุอก นัำามูลสำตัวแ์ละนัำ�าเสำยีมาบำาบัดผา่นัระบบบำาบัดนัำ�าเสำยี ได้ก๊าซีช่วีภัาพี 
ที่ี�สำามารถึนัำาไปผลติไฟฟา้นัำากลับมาใช่ภ้ัายในัสำถึานัประกอบการ โดยขยายผลไปใช่ใ้นั
กจิุการประเที่ศเวยีดนัาม ลาว กัมพูีช่า มาเลเซีีย และฟิลิปปินัส์ำแลว้ นัอกจุากนัี� โรงงานั
อาหารแปรรูปจุากเนัื�อไก่โคราช่นัำาก๊าซีชี่วภัาพีจุากระบบบำาบัดนัำ�าเสำียมาใช่้เป็นั 
เช่้�อเพีลิงที่ดแที่นันัำ�ามันัเตาในัหม้อไอนัำ�า (Steam Boiler) ในัปี 2563 บริษัที่ 
ใช่้พีลังงานัจุากก๊าซีชี่วภัาพีที่ั�งหมด 1.04 ล้านักิกะจุูล

โรงงานัอาหารสำตัว์ ฟารม์เลี�ยงสำตัว์ โรงงานัอาหารแปรรูป โรงงานัอาหารสำำาเร็จุรปู
และศูนัย์กระจุายสิำนัค้า รวม 26 แห่ง ติดตั�งแผง Solar PV เพีื�อผลิตไฟฟ้าใช้่
ภัายในักระบวนัการผลิต โดยมีกำาลังการผลิตที่ั�งหมด 15 เมกะวัตต์ ในัปี 2563 
บริษัที่ใช่้พีลังงานัจุากแสำงอาที่ิตย์ที่ั�งหมด 0.02 ล้านักิกะจุูล

ลดกี่ารปล่อ่ยก๊ี่าซ้ำเรือ่นกี่ระจักี่

ตัน CO
2
 เทีี่ยบเที่่าตอ่่ปี

สัดส่วนกี่ารใช้้พลังงานหมุนเวียน ลดค่าใช้้จ่ัาย

ผลี้การดำำาเนิินิงานิปี	2563	(ประเทศไทย)

ล้านบาที่ต่อ่ปี
305

ข้อ่งพลังงานที่ี�ใช้้ที่ั�งหมด
26%

ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยการผลิต
(กิกะจูล/ตันผลิตภัณฑ) สัดสวนการใชพลังงาน

 2558  2561 2562 2563

1.39
1.30 1.32 1.34

พลังงาน
ที่ใชแลวหมดไป

พลังงาน
ที่ใชแลวหมดไป

พลังงานไฟฟา

พลังงานหมุนเวียน

30%

พลังงานหมุนเวียน

ชีวมวล กาซชีวภาพ

26%

16% 10%

พลังงานไฟฟา

44%3%

ปฐาน

0.57

0.41

0.57

0.41

0.59

0.41

0.55

0.52

เปาหมายป 2568 ลดลง 15%0.32
0.32 0.34 0.34

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงและทางออม
(ขอบเขตที่ 1 และ 2) ตอหนวยการผลิต
(กิโลกรัม CO

2 
เทียบเทา/ตันผลิตภัณฑ)

สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจก

ปฐาน

ทางตรง
(ขอบเขตที่ 1)

27%

ทางออม
(ขอบเขตที่ 2)

73%

118

109

101
1071

9%

 2558  2561 2562 2563

เปาหมายป 2563 ลดลง  15%
เปาหมายป 2568 ลดลง 25%

575,000

1 สำาเหตุจุากค่าสำัมประสำิที่ธุิ�ที่ี�ใช่้ในัการคำานัวณการปล่อยก๊าซีเร้อนักระจุกจุากการใช่้ไฟฟ้า อ้างอิงจุากสำำานัักนัโยบายและแผนัพีลังงานั (สำนัพี.) ในัปี 2563 สูำงกว่าค่าทีี่�ใช่ ้
ในัการคำานัวณปี 2562 และบริษัที่มีการปรับลักษณะธุุรกิจุเป็นัอาหารพีร้อมรับประที่านัทีี่�มีความเข้มข้นัในัการใช่้พีลังงานัต่อหน่ัวยสูำงกว่าธุุรกิจุอาหารสัำตว์และธุุรกิจุเลี�ยงสัำตว์
และแปรรูป

การปล่อยก๊าซเรือนกระจักทางติรงและทางอ้อม

การใช้้พลังงาน

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

105104 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



•	 นิวั์ตกรรมอาหารสััตว์์รักษ์์สิั�งแว์ดำล้ี้อม
 ตั�งแตปี่ 2560 ซีีพีีเอฟพีฒันัาอาหารสำกุรรักษส์ำิ�งแวดลอ้ม 

ทีี่�สำามารถึลดปริมาณไนัโตรเจุนัสำ่วนัเกินัทีี่�สำุกรขับทิี่�ง 
ออกมาในัรูปของสำิ�งขับถ่ึายในัสำุกรถึึงร้อยละ 20-30  
ในัปี 2563 เราต่อยอดนัวัตกรรมดังกล่าวในัการพีัฒนัา 
สูำตรอาหารไกไ่ข ่โดยการปรบัสำมดลุช่นัดิของแหล่งโปรตีนั
ร่วมกบัการคดัเลือกเอนัไซีม์ (Enzyme) ที่ี�เหมาะสำมกับสัำตว์ 
ในัแต่ละช่่วงวัย เพืี�อเพิี�มประสิำที่ธิุภัาพีในัการย่อยอาหาร 

•	 ผลิี้ตภััณฑ์์เน้ิ�อจากพ้ช่	(Plant-based	Meat)	
ซีีพีีเอฟมุ่งมั�นัพีฒันัา ผลิตภััณฑ์เ์นัื�อจุากพีชื่ (Plant-based 
Meat)  เพืี�อเป็นัอีกที่างเลือกหนัึ�งของแหลง่โปรตนีัสำำาหรับ
ผูบ้รโิภัคทีี่�ใสำใ่จุถึงึสำิ�งแวดล้อม โดยโปรตีนัจุากพืีช่ปลอ่ย
ก๊าซีเร้อนักระจุกตำ�ากว่าเนัื�อสำัตว์มากกว่าร้อยละ 902

•	 ผลิี้ตภััณฑ์์คาร์บอนิตำ�า
 ตั�งแต่ปี 2552 ซีีพีีเอฟประเมินัคาร์บอนัฟุตพีริ�นัที่์ของ

ผลิตภััณฑ์์ โดยนัำาหลักการประเมินัการปล่อยก๊าซีเร้อนั
กระจุกตลอดวัฏิจุักรชี่วิตของผลิตภััณฑ์์ (Product Life 
Cycle Assessment) ตามมาตรฐานัสำากล ISO14040 
ISO14044 และ ISO 14067 ซีึ�งมีผลิตภััณฑ์์กว่า 790 
รายการไดร้บัฉลากคารบ์อนัฟตุพีริ�นัที่แ์ละฉลากลดโลกรอ้นั 
โดยปี 2563 ได้รบัฉลากลดโลกรอ้นัเพิี�มขึ�นัในัอาหารไก่เนัื�อ 

ที่ี�สำัตว์กินัเข้าไป สำ่งผลต่อการเติบโตของสำัตว์อย่างมี
ประสำิที่ธิุภัาพี สัำตว์มีสำุขภัาพีแข็งแรง ขณะเดียวกันั 
จุะช่่วยลดการใช้่วัตถุึดิบอาหารสัำตว์ เช่่นั ปลาป่นัและ 
กากถึั�วเหลือง ที่ี�มากเกินัความต้องการของสำัตว์และ 
กำาจัุดออกมาเป็นัมูลสำัตว์ที่ั�งยังช่่วยในัการลดกลิ�นั 
ที่ี�เกิดจุากมูลสำัตว์ได้อีกด้วย ปริมาณไนัโตรเจุนัสำ่วนัเกินั
ลดลงร้อยละ 12-13 จุากมูลไก่ไข่

พัฒนิาผลิี้ตภััณฑ์์ท้�เป็นิมิตรต่อสัภัาพภูัมิอากาศ

ลดปริมาณไนโตรเจันส่วนเกิี่น ลดกี่ารปล่อ่ยก๊ี่าซ้ำเรือ่นกี่ระจักี่

ผลิตภััณฑ์์กี่ว่า

ตัน CO
2
 เทีี่ยบเที่่า

ได้รับฉลากี่คาร์บอ่นฟิุตพริ�นที่์
และฉลากี่ลดโลกี่ร้อ่น

72,500

790

2 The price of protein: Review of land use and carbon footprints from life cycle assessments of animal food products and their substitutes  
เขียนัโดย D. Nijdam และคณะ เผยแพีร่ในั Food Policy เล่มที่ี� 37 ปี 2012 หนั้า 760-770 3 ผลิตภััณฑ์์ที่ี�ได้รับฉลากลดโลกร้อนัได้รับฉลากคาร์บอนัฟุตพีริ�นัที่์ด้วย โดยได้รับการรับรองจุากองค์การบริหารจุัดการก๊าซีเร้อนักระจุก (อบก)

4 รายได้จุากผลิตภััณฑ์์สำีเขียว ประกอบด้วย รายได้จุากกลุม่ผลิตภััณฑ์์ที่ี�ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนัฟุตพีริ�นัที่์ ฉลากลดโลกร้อนั และฉลากวอเตอร์ฟุตพีริ�นัที่์

ฉลากี่คาร์บอ่น
ฟุิตพริ�นท์ี่

2555 2558 2559 2562 2563

ฉลากี่
ลดโลกี่ร้อ่น3

อาหารสัำตว์บก
ลูกเป็ดเนัื�อ
เนัื�อเป็ดปรุงสุำก

ซีอสำมะเขอ้เที่ศ
ซีอสำพีริก

เนัื�อหมูอนัามัย

เป็ดมีช่ีวิต
เนัื�อเป็ดสำด
เนัื�อไก่และ
ช่ิ�นัสำ่วนัไก่

อาหารไก่เนัื�อ
ลูกสุำกร 
สุำกรขุนั
เนัื�อหมูสำด 

เนัื�อไก่อนัามัย
เกี�ยวกุ้ง

ลูกไก่เนัื�อ
ไก่มีช่ีวิต

เป้าหมายปี 2563 
(ประเที่ศไที่ย)

ผลกี่ารดำาเนินงาน
ปี 2563

ลดกี่ารปล่อ่ยก๊ี่าซ้ำเรือ่นกี่ระจักี่
จัากี่ผลิตภััณฑ์์ทีี่�ได้รับฉลากี่
ลดโลกี่ร้อ่นได้กี่ว่า

ข้อ่งรายได้มาจัากี่ผลิตภััณฑ์์สีเขี้ยว4 

 (CPF Green Revenue)

จัากี่มูลสุกี่ร

จัากี่มูลไก่ี่ไข่้

30%
(58,444 ล้านบาที่) 

ข้อ่งรายได้มาจัากี่ผลิตภััณฑ์์สีเขี้ยว 

32% 1,418,000
ตัน CO

2
 เทีี่ยบเที่่า

ซีีพีีเอฟคัดเลือกที่ี�ตั�งศูนัย์กระจุายสำินัค้าที่ี�มีตั�งอยู่ระหว่าง
โรงงานัผลิตและที่ี�ตั�งของลูกค้าในัระยะที่างที่ี�เหมาะสำมต่อ
การขนัสำ่ง ออกแบบระบบการเก็บและการกระจุายสำินัค้า 
ให้ใช่้ที่รัพียากรอย่างคุม้ค่า บริษัที่ใช่้ระบบไอที่ีเข้ามาบริหาร
จัุดการและเพิี�มประสำิที่ธุิภัาพีการขนัสำ่งโดยใช่้ระบบบริหาร
จุัดการการขนัส่ำง หร้อ Transportation Management 
System (TMS) ซีึ�งเป็นัแพีลตฟอร์มที่ี�สำามารถึวางแผนั 
เสำ้นัที่างของรถึขนัส่ำงสำินัค้าในัแต่ละคันัตามการสำั�งซี้�อสำินัค้า 
ของลูกค้าให้ได้มากทีี่�สุำดในัแต่ละวันั ลดพีื�นัทีี่�ว่างภัายในัรถึ  
ช่ว่ยเพิี�มประสำทิี่ธุภิัาพีการใช้่เช้่�อเพีลิงใหดี้ทีี่�สุำด รวมที่ั�งพียายาม
เปลี�ยนัผ่านัไปใช่้รถึขนัสำ่งที่ี�ใช่้เช่้�อเพีลิงทีี่�ลดการปล่อยก๊าช่
เร้อนักระจุกในัอนัาคตอีกด้วย

ว์างแผนิระบบโลี้จิสัติกส์ั

ระดบั Gold จุากการออกแบบและกอ่สำรา้งให้ประหยัดพีลงังานั
ใช้่นัำ�าอย่างมีประสำิที่ธิุภัาพี และลดการปล่อยเร้อนักระจุก 
รวมถึึงมีการติดตั�งแผงโซีล่าเซีลล์บนัอาคาร สำ่งผลให้
• ลดการปลอ่ยกา๊ซีเร้อนักระจุกน้ัอยลงร้อยละ 34 จุากการ

ไม่ใช้่สำารดับเพีลิงและสำารที่ำาความเย็นัทีี่�มีส่ำวนัประกอบ
ของสำาร CFCs, HCFCs เป็นัต้นั

• ใช่้พีลังงานัไฟฟ้าลดลงร้อยละ 25 จุากการใช้่กระจุก
กันัความร้อนัสำำาหรับด้านันัอกอาคาร การออกแบบให้มี
แสำงธุรรมช่าติเข้ามาในัอาคารสำำานัักงานัเพืี�อลดปริมาณ
การใช้่ไฟฟ้า รวมถึึงการใช้่พีลังงานัจุากแสำงอาที่ิตย์
ที่ดแที่นัการซ้ี�อไฟฟ้าจุากภัายนัอก เป็นัต้นั

• ใช่้นัำ�าลดลงร้อยละ 11 จุากการใช่้สำุขภััณฑ์์ประหยัดนัำ�า
ใช้่ระบบเซี็นัเซีอร์เพีื�อประหยัดการใช่้นัำ�า รวมถึึงได้มี
ออกแบบรองรับระบบบำาบัดนัำ�าเสำีย เป็นัต้นั

• ลดค่าบำารุงรักษาตำ�ากว่าค่าเฉลี�ยของอาคารทีี่�ไม่ได้รับ
การรับรองโดย LEED Gold ร้อยละ 19

• มีแนัวโน้ัมช่่วยลดอาการป่วยจุากตึกเป็นัพิีษ (Sick Building
Syndrome) ของพีนัักงานัจุากอาคารทีี่�มีสำภัาพีแวดล้อมทีี่�ดี

โดยศูนัย์กระจุายสิำนัค้าบางนัำ�าเปรี�ยวเป็นั
ศูนัย์กระจุายสำินัค้าอัตโนัมัติแห่งแรกในั
ประเที่ศไที่ยและเอเช่ียตะวันัออกเฉียงใต้ 
ที่ี�ได้รบัการรับรองจุาก LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) 

20-30%
12-13%

ลกูสำกุร สุำกรขนุั และผลิตภัณัฑ์เ์นัื�อหมู อนััเป็นัผลจุากการ
พัีฒนัาประสิำที่ธุิภัาพีในักระบวนัการผลิตอย่างสำมำ�าเสำมอ 
ตั�งแต่การวิจุัยและพีัฒนัาอาหารสำัตว์ให้มีโภัช่นัาการ 
ที่ี�เหมาะสำมกบัความต้องการในัการเจุรญิเตบิโตของแต่ละ
ช่่วงวัย การเพีิ�มประสำิที่ธิุภัาพีการใช้่พีลังงานั และการใช้่
พีลังงานัหมนุัเวยีนัในัการผลิต ที่ำาใหต้ลอดกระบวนัการ
ผลติและการได้มาซึี�งวัตถึดิุบมีการปลอ่ยกา๊ซีเรอ้นักระจุก
ลดลงอย่างต่อเนัื�องสำูผ่ลิตภััณฑ์์คาร์บอนัตำ�า

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

107106 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู
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ซีีพีีเอฟกำาหนัดนัโยบายการจัุดการอาหารสูำญเสีำยและขยะอาหาร 
โดยมีเป้าหมายและแนัวที่างปฏิิบัติดังนัี�

เป้าหมาย:	
• สำ่งเสำริมการลดการสูำญเสำียอาหารในัห่วงโซี่คุณค่า 

ของการผลิตและการบรโิภัคอยา่งยั�งยืนั ภัายใต้โครงการ
ความรว่มมือต่างๆ เพีื�อสำนับัสำนุันัในัการบรรลุเป้าหมาย
การพัีฒนัาทีี่�ยั�งยืนั (SDG) ขอ้ 12.3 ทีี่�ต้องการลดจุำานัวนั
ขยะอาหารที่ั�วโลกกว่าครึ�งภัายในัปี พี.ศ. 2573

• ลดปรมิาณอาหารส่ำวนัเกนิัและขยะอาหาร ในักระบวนัการ
ดำาเนัินัธุุรกิจุของบริษัที่ฯ ให้เป็นัศูนัย์ภัายในัปี 2573

ในัปี 2020 ซีีพีีเอฟได้เริ�มศึกษาวิจุัยเพีื�อจุัดที่ำาแผนัการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการสำูญเสำียอาหารเช่ิงปริมาณ คุณภัาพี และ
เศรษฐศาสำตร ์ทีี่�อา้งอิงตามแนัวที่างการเก็บข้อมูลขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสำหประช่าติ (FAO) เพีื�อประเมินัการ
สูำญเสีำยอาหารและหามาตรการลดการสูำญเสำียตลอดห่วงโซ่ี
คุณค่า โดยมีโครงการนัำาร่องในัผลิตภััณฑ์์เนัื�อไก่และไข่ไก่

ในัปี 2021 ซีีพีีเอฟมแีผนัดำาเนิันัการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลปริมาณการสูำญเสำียอาหารของผลิตภััณฑ์์เนัื�อไก่และ 

ลี้ดำการสูัญเส้ัยอาหารแลี้ะข่ยะอาหาร

แนิว์ทางปฎิิบัติ:

สนัับสนุันัการนัำาอาหารส่วนัเกินัและขยะอาหารมาหมุนัเวียนัใช้บ้นัพืี�นัฐานัมาตรฐานัความปลอดภััยอาหาร  
โดยให้เกิดประโยช่นั์ต่อสัำงคม ลดผลกระที่บต่อสำิ�งแวดล้อมและการเปลี�ยนัแปลงสำภัาพีอากาศ

การวางแผนการผลิต
วางแผนการผลิต ตั�งแต�การจัดซ�้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส�ง และการจําหน�ายสินค�า
เพื่อทราบปร�มาณวัตถุดิบ ปร�มาณการผลิต และปร�มาณสินค�าที่สอดคล�องกับความต�องการ
ของผู�บร�โภค

การควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพวตัถดิุบและสนิค�าให�ได�ตามมาตรฐานหร�อเกณฑ�ทีก่าํหนดไว� เพ่ือลดการคัดทิง้
ของวัตถุดิบและสินค�าที่ไม�ได�คุณภาพ

การเก็บรักษาและการตรวจสอบ
เกบ็รกัษาและตรวจสอบคุณภาพวตัถดิุบและสนิค�าให�อยู�ในสภาวะทีเ่หมาะสมเพ่ือลดความเสยีหาย
ที่อาจเกิดข�้นในระหว�างการจัดเก็บและการขนส�ง

การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
เพ่ิมมูลค�าผลผลิตพลอยได�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด เพ่ือลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ให�น�อยทีส่ดุ

การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑพลอยได
• นําช�น้ส�วนและส�วนประกอบต�างๆ ของสตัว� ไปจําหน�ายสดหร�อแปรรปู เพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�

สู�การบร�โภคทีป่ลอดภัย ได�แก� เลอืดหมูก�อนพลาสเจอร�ไรส� CP นํ�ามันหมูธรรมชาต ิช�วา
ตรา ยูฟาร�ม กึ๋นและหัวใจอบกระเทียม CP หนังปลาทอดกรอบ ตรา Chip Chip

• นาํส�วนหวัและท�ายจากไลน�การผลติโบโลน�าไก� ไปเพ่ิมมูลค�าโดยแปรรปูเป�นผลิตภัณฑ�ไก�ยอ
จากกิจการประเทศกัมพูชา

การสรางคุณคาของอาหารสวนเกินและขยะอาหาร
• ร�วมกับ มูลนิธ�สโกลาร� ออฟ ซัสทีแนนซ� หร�อ SOS นําอาหารส�วนเกินบร�จาคให�กับ

มูลนิธ�ต�างๆ และผู�ที่ขาดแคลน
• นําขยะอาหารไปทําปุ�ยและวัสดุปรับปรุงดิน

1
การลดการสูญเสียอาหาร อาหารส่วนัเกินั และขยะอาหารตัั้�งแต่ั้ตั้้นัทางการผลิตั้ ครอบคลุมตั้ลอด
ห่วงโซ่คุ่ณค่าของการผลิตั้อาหาร  มีกรอบการบริหารจุัดการดังนัี�

ไขไ่ก่ในัแต่ละกิจุกรรมตลอดห่วงโซ่ีคุณค่าของซีพีีีเอฟ เพีื�อหา 
จุุดวกิฤตของการสูำญเสำยีอาหาร (Hotspot) นัำาไปสำูก่ารจุดัที่ำา
โครงการเพืี�อป้องกนััและลดการสูำญเสีำยอาหารใหน้ัอ้ยลง และ
จุะขยายโครงการความร่วมมือ (Collaboration) กบัคู่ค้าธุรุกิจุ 
เช่น่ั โครงการส่ำงเสำรมิการเพีาะปลกูพืีช่ทีี่�มีประสิำที่ธิุภัาพีสำงูและ
ยั�งยืนั (Sustainable Agriculture) เพีิ�มผลผลิตและลดการ 
สูำญเสีำยตั�งแต่แปลงเพีาะปลูก เพืี�อร่วมสำร้างความมั�นัคงที่างอาหาร 
และส่ำงเสำริมคุณภัาพีชี่วิตที่ี�ดีของเกษตรกรและชุ่มช่นั
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สรา้งความตั้ระหนัักและส่งเสรมิด้านัการบรโิภคและการผลติั้อย่างยั�งยืนั เพืี�อลดการสำญูเสีำยและอาหาร
สำว่นัเกินัและขยะอาหารให้แก่ผู้มีส่ำวนัได้เสีำยเช่่นั ลูกค้า คู่ค้า พีนัักงานั และเกษตรกร ผ่านัการสืำ�อสำาร การให้
ความรู้และการรณรงค์ 

โครงการ	Food	Rescue
ซีีพีีเอฟจุัดที่ำาโครงการนัำาร่องโดยโครงการเถึ้าแก่กลาง ซีีพีี 
เฟรช่มาร์ที่ กรุงเที่พีโมเดล เขตรัช่ดา ร่วมกับมูลนัิธุิสำโกลาร์ 
ออฟ ซัีสำที่ีแนันัซ์ี หร้อ SOS โดย
• ให้ความรู้กับพีนัักงานั ซีีพีี เฟรช่มาร์ที่ โดยผูเ้ช่ี�ยวช่าญ

จุากมูลนัิธุิ SOS ในัเร้�อง ปัญหาความมั�นัคงที่างอาหาร
การจุัดการห่วงโซี่อาหาร แนัะนัำาตัวอย่างโครงการรักษ์
อาหาร และการที่ำางานัร่วมกับโครงการรักษ์ (ซีีพีี เฟรช่
มารท์ี่) เพืี�อเตรยีมความพีรอ้มพีนักังานัในัการขับเคลื�อนั
ร้านัต้นัแบบลดอาหารส่ำวนัเกินั (Surplus Food) และ
ขยะอาหาร (Food Waste)

• สำร้างความเข้าใจุและเสำริมประสำบการณ์ให้กับพีนัักงานั
ซีึ�งเป็นั “ผู้พีิที่ักษ์รักษ์อาหาร” ของซีีพีี เฟรช่มาร์ที่ เพีื�อ
ให้เกดิความตระหนักัรูใ้นัการบรหิารจุดัการอาหารสำว่นัเกนิั 
และขยะอาหารได้อย่างถึูกต้องและเหมาะสำม

• ส่ำงอาหารส่ำวนัเกินัต่อให้มูลนัิธุิ SOS นัำาไปจัุดการส่ำงต่อ
หรอ้นัำาไปปรุงเป็นัอาหารตามมาตรฐานัถึกูสำขุอนัามยั เพืี�อ
ส่ำงมอบอาหารปลอดภััยใหก้บัผูท้ี่ี�ตอ้งการในัช่มุช่นัตา่งๆ
รอบกรุงเที่พีฯและปริมณฑ์ล

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู
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https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/food_loss_food_waste_policy


ระบบโลี้จิสัติกส์ั

นัอกจุากนัี� ศูนัย์อาหาร Food World ในัศูนัย์ประชุ่มคณะ
กรรมาธุิการเศรษฐกิจุและสำังคมแห่งสำหประช่าช่าติสำำาหรับ
เอเช่ียและแปซิีฟิก (UN ESCAP) ร่วมดำาเนัินัโครงการตาม
แผน Greening the Blue ของ UN ด้วยการ
• การจุัดการลดการสูำญเสีำยอาหาร 

• วางแผนัการสำั�งวัตถึุดิบที่ี�ใช้่ประกอบอาหาร
• ใช่้วัตถึุดิบประกอบอาหารให้เหลือเศษวัตถุึดิบที่ิ�ง
 นั้อยที่ี�สุำด
• จัุดที่ำาวันัอาหารคาร์บอนัตำ�า (Low Carbon Menu)

โดยการจัุดที่ำาเมนัูอาหารที่ี�แสำดงข้อมูลการปล่อย
 คาร์บอนัของเมนัูนัั�นัๆ ให้ลูกค้าได้เลือกซี้�อ 

• การจัุดการขยะอาหาร 
• แยกขยะออกเป็นั 6 ประเภัที่ โดยมกีารแยกช่นัดิของ

เศษผักและผลไม้ และขยะเศษอาหาร ออกจุากขยะ
ประเภัที่อื�นัๆ

• นัำาเศษผักและผลไม้ และขยะเศษอาหาร กว่า 7 ตันั
ไปที่ำาอาหารเลี�ยงสัำตว์และสำารปรับปรุงดินัแที่นัการ

 นัำาไปฝังกลบ

การแก้ปัญหาการเปลี�ยนัแปลงสำภัาพีภูัมิอากาศโดยอาศยัธุรรมช่าติเป็นัพืี�นัฐานั
เป็นัอกีหนัึ�งกลยทุี่ธุที์ี่�สำำาคัญซีึ�งก่อให้เกดิผลประโยช่น์ัรว่มที่ั�งในัสำว่นัของการรบัมือ
กับการเปลี�ยนัแปลงสำภัาพีภูัมิอากาศจุากการดูดซีับก๊าซีคาร์บอนัไดออกไซีด์ 
จุากอากาศ (Carbon Removal) และการปกป้องความหลากหลายที่างช่วีภัาพี
ไว้ในัคราวเดียวกันั เราวางแผนัการดำาเนิันัการทีี่�สำำาคัญไว้ดังนัี�

สำามารถึดูรายละเอียดแผนัการ
ดำาเนัินัการดังกล่าวได้ที่ี�หัวข้อ 
“ความหลากหลายทางชีีวภาพ” 
หนั้าที่ี� 118-127

แก้ปัญหาท้�อาศัยธิรรมช่าติเป็นิพ้�นิฐานิ

การจัดหาวัตถุดิบ
อยางรับผิดชอบ

การสงเสริม
แหลงวัตถุดิบท่ีย่ังยืน

การดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด

จากพ้ืนท่ีสีเขียว
ในสถานประกอบการ

การอนุรักษ ปกปอง
และฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ํา

และปาชายเลน

ในัปี 2563 ซีีพีี เฟรช่มาร์ที่ 4 สำาขา ได้แก่  
สำาขาเสำนัานัิคม สำาขาอมรพีันัธุ์ สำาขาศุภัฤกษ ์
สำาขาลาดพีรา้ว 80 บริจุาคอาหารส่ำวนัเกินัไปแล้วกว่า 
780 กิโลกรัม คิดเป็นั 3,200 หนั่วยบริโภัค ลดการ 
ปล่อยก๊าซีเร้อนักระจุกกว่า 1 ตันั CO2 เที่ียบเท่ี่า

“ผู้พิทัี่กี่ษ์์รักี่ษ์์อ่าหาร” ส่งมอ่บอ่าหารให้กัี่บชุ้มช้น

กี่ารคัดแยกี่ข้ยะภัายในครัว ศูนย์อ่าหาร Food World
ในศูนย์ประชุ้ม UN ESCAP

ปริมาณข้ยะอ่าหารและวิธีีกี่ารทีี่�นำาไปใช้้ประโยช้น์
ทีี่�ใช้้สื�อ่สารภัายในศูนย์อ่าหาร Food World

ป่าต้นนำ�าทีี่�ได้รับกี่ารอ่นุรักี่ษ์์และฟ้ิ�นฟูิในพื�นทีี่�เข้าพระยาเดินธีง จัังหวัดลพบุรี 

กี่ารอ่บรม “ผู้พิทัี่กี่ษ์์รักี่ษ์์อ่าหาร” ข้อ่งซี้ำพี เฟิรช้มาร์ที่

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

111110 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



การแก้ปัญหาท้�อาศัยธิรรมช่าติเป็นิพ้�นิฐานิ	(Nature-based	solution)

รื่ะดับ
ความเส่ิ่�ยั่ง

ด้านนำ�า

ภัาวะ
ขาดแคลนนำ�า
(Baseline 

Water Stress)

การื่บร่ื่หารื่จัุดการื่

สูำง และสำูงมาก

ปานักลาง - สำูง

1. กำาหนัดเป้าหมายการดึงนัำ�ามาใช้่ตอ่หน่ัวยการผลติในัระยะสำั�นัและ
ระยะยาว พีร้อมติดตามผลการตำาเนัินัการอย่างต่อเนัื�อง

2. จัุดเตรียมแหล่งนัำ�าสำำารองและสำำารองนัำ�าไว้ใช่้ในัอนัาคต
3. เพีิ�มประสิำที่ธุิภัาพีการใช่้นัำ�าอย่างต่อเนัื�องตามหลักการ 3Rs
4. ประเมินัผลกระที่บและจุดัที่ำาแผนัการลดผลกระที่บของการระบาย

นัำ�าที่ิ�งจุากหนั่วยงานัลงสำู่แหล่งนัำ�าสำาธุารณะ
5. จัุดที่ำาแผนับริหารความต่อเนัื�องของธุุรกิจุ (Business Continuity

Plan: BCP) ในักรณีทีี่�เกิดวิกฤตการขาดแคลนันัำ�าอย่างรุนัแรง
6. สำำารวจุความคิดเห็นัของผู้ใช่้นัำ�าร่วมและชุ่มช่นัโดยรอบ

1. กำาหนัดเป้าหมายการดึงนัำามาใช่้ต่อหนั่วยการผลิตในัระยะสำั�นั
และระยะยาว พีร้อมติดตามผลการตำาเนัินัการอย่างต่อเนัื�อง

2. จัุดเตรียมแหล่งนัำ�าสำำารอง
3. เพีิ�มประสิำที่ธุิภัาพีการใช่้นัำ�าอย่างต่อเนัื�องตามหลักการ 3Rs
4. สำำารวจุความคิดเห็นัของผูใ้ช่้นัำ�าร่วมและชุ่มช่นัโดยรอบ

ตำ�า และ 
ตำ�า - ปานักลาง

1. จัุดเตรียมแหล่งนัำ�าสำำารอง
2. เพีิ�มประสิำที่ธุิภัาพีการใช่้นัำ�าอย่างต่อเนัื�องตามหลักการ 3Rs
3. ติดตามปริมาณการดึงนัำ�ามาใช้่อย่างต่อเนัื�อง

การบริหารจัดำการทรัพยากรนิำ�า

ด้วยความสำำาคัญของที่รัพียากรนัำ�าต่อความต่อเนัื�องในัการ
ดำาเนิันัธุรุกิจุเกษตรอุตสำาหกรรมและอาหารครบวงจุร ประกอบ
กับซีีพีีเอฟตระหนัักดีถึึงสำถึานัการณ์ภััยแล้งที่ี�นัับวันัยิ�งที่วี 
ความรุนัแรงและเกิดขึ�นับ่อยครั�ง บรษิทัี่จุงึใหค้วามสำำาคัญตั�งแต่ 
การคัดเลือกสำถึานัที่ี�ตั�งของสำถึานัประกอบการบนัพืี�นัฐานั
การจัุดการความเสำี�ยงด้านัสำาธุารณูปโภัคพีื�นัฐานัทีี่�จุำาเป็นั
ควบคู่ไปกับการวางแผนัการใช้่นัำ�าอย่างมีประสิำที่ธิุภัาพี 
โดยการใช่้นัำ�าในักระบวนัการผลิต ตั�งแต่ใช่้ในัหม้อต้มไอนัำ�า 
(Steam Broiler) ในัธุรุกิจุอาหารสัำตว ์ใช้่ในัการเลี�ยงสำตัว์และ 
เป็นันัำ�าหล่อเย็นัในัโรงเร้อนัเลี�ยงสัำตว์ในัธุุรกิจุการเลี�ยงสัำตว์
และแปรรูป ใช้่ในัระบบที่ำาความเย็นั ระบบที่ำาความสำะอาด
เคร้�องมือและอุปกรณ์ในัธุุรกิจุอาหาร เป็นัต้นั

การประเมินิคว์ามเส้ั�ยงด้ำานินิำ�า
บริษัที่ประเมินัความเสำี�ยงด้านันัำ�าบนัพืี�นัฐานัข้อมูลปริมาณ 
การดึงนัำ�ามาใช่ใ้นัแต่ละหนัว่ยงานัควบคู่กบัภัาวะขาดแคลนันัำ�า 
(Baseline Water Stress) ของพีื�นัทีี่�ลุ่มนัำ�าที่ี�หนั่วยงานั 
ตั�งอยู่โดยใช้่ Aqueduct Water Risk Atlas ซึ่่�งพััฒนา

โด้ย็ World Resources Institute (WRI) ที่ำาให้สำามารถึ
ลำาดับความสำำาคัญในัการบรหิารจุดัการนัำ�าในัระดบัหนัว่ยงานั 
ได้ดังนัี� 

การเพิ�มประสิัทธิิภัาพการใช้่นิำ�าตามหลัี้กการ	3Rs

• นัำาระบบระบายความร้อนัด้วยอากาศ (Air Chiller) มาใช้่แที่นัระบบระบาย
ความร้อนัด้วยนัำ�า (Water Chiller) ในัโรงงานัแปรรูปเนัื�อไก่โคราช่ เพีื�อลด
อุณหภัูมิซีากไก่เป็นัแห่งแรกในัประเที่ศไที่ย สำามารถึลดการใช่้นัำ�าได้มากกว่า 
426,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ลดค่าใช้่จุ่ายได้ 9 ล้านับาที่ต่อปี

• เพิี�มประสิำที่ธิุภัาพีการใช้่นัำ�าในักระบวนัการผลิตตา่งๆ ได้แก ่ระบบที่ำาความเย็นั
ระบบที่ำาความสำะอาดเคร้�องมือและอุปกรณ์ ระบบที่ำาความสำะอาดชุ่ดที่ำางานั
ในัโรงงานัแปรรูปเนืั�อไก่และอาหารแปรรูป มีนับุรี 1 ลดการใช้่นัำ�าได้ร้อยละ 10
คิดเป็นั 240,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ลดค่าใช้่จุ่ายได้ 4 ล้านับาที่ต่อปี

• นัำานัำ�าที่ี�เหลือจุากการกรองแบบรีเวอร์สำออสำโมซีิสำ (RO Reject Water)
กลับมาใช้่ในักิจุกรรมทีี่�ไม่เกี�ยวข้องกับการผลิตในัธุุรกิจุอาหารสำัตว์บก เช่่นั
รดนัำ�าต้นัไม้ล้างพีื�นัถึนันั เป็นัต้นั

• นัำาระบบกรองนัำ�าแบบอัลตราฟิเตรช่ั�นั (Ultrafiltration: UF) มาใช่้กรองนัำ�าเสีำย
ทีี่�ผา่นัการบำาบดัแล้ว ไดน้ัำ�าสำะอาดหมนุัเวยีนักลับมาใช้่ในักระบวนัการผลติ เช่น่ั
ที่ำาความสำะอาดเคร้�องมอืและอุปกรณ์ ในัโรงงานัแปรรปูเนัื�อไก่โคราช่ สำามารถึ
ลดการดึงนัำ�าจุากภัายนัอกได้กว่า 720,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ลดค่าใช่้จุ่าย
ได้กว่า 21 ล้านับาที่ต่อปี

• นัำานัำ�าเสำยีทีี่�ผ่านัการบำาบดัแล้วหมุนัเวียนักลับมาใช้่ในักจิุกรรมทีี่�ไม่เกี�ยวขอ้งกับ
การผลิต ในัธุุรกิจุอาหารสัำตว์ การเลี�ยงสัำตว์บก และธุุรกิจุอาหาร เช่่นั รดนัำ�า
ต้นัไม้ ล้างพีื�นัถึนันั และล้างโรงเร้อนัเลี�ยงสัำตว์

ลดกี่ารใช้้นำ�า (Reduce)

นำานำ�ามาใช้้ซ้ำำ�า (Reuse)

นำานำ�ามาใช้้ใหม่ (Recycle)

HIGH
PRIORITY

PRIORITY

MONITORING

การจัดำการนิำ�าทิ�ง
ซีีพีีเอฟพียายามอย่างยิ�งในัการพัีฒนัากระบวนัการผลิตโดย
คำานึังถึึงการใช้่ที่รัพียากรนัำ�าให้เกิดประโยช่น์ัสูำงสุำด เพืี�อลด
ปริมาณนัำ�าเสำียทีี่�จุะเกิดขึ�นั และยังออกแบบระบบบำาบัดนัำ�า
เสำียให้สำามารถึหมุนัเวียนันัำ�าทีี่�บำาบัดแล้วนัำากลับมาใช่้ใหม่  
นัอกจุากนัี� ซีีพีีเอฟยังติดตามและตรวจุสำอบคุณภัาพีนัำ�าเสีำย 

ที่ี�ผ่านัการบำาบัดแล้วโดยห้องปฏิิบัติทีี่�ขึ�นัที่ะเบียนักับ 
กรมโรงงานัอุตสำาหกรรม เพืี�อควบคุมคุณภัาพีนัำ�าที่ิ�งให ้
เที่ียบเท่ี่าหร้อดีกว่ามาตรฐานัตามกฎหมายที่ี�เกี�ยวข้อง 
ก่อนัปล่อยออกสำู่ภัายนัอก

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

113112 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



• คัดเลือกวัตถึุดิบอาหารสัำตว์ที่ี�มีคุณภัาพี
และจัุดหาอย่างรับผิดช่อบ

• พัีฒนัาสูำตรอาหารกุ้งทีี่�มีอัตราการเติบโตสำงู

เคร้�องตรว์จวั์ดำออกซิเจนิในินิำ�า
ตรวจุวัดค่าการละลายของออกซีิเจุนัในันัำ�า เพืี�อใช้่
ควบคุมระบบการให้อากาศอัตโนัมัติใหพ้ีอดกัีบสำภัาวะ
ที่ี�เหมาะสำมในัการเลี�ยงกุ้ง ช่่วยลดการใช้่พีลังงานั
เกินัความจุำาเป็นั

กุ้งสัะอาดำ	(Clean	Post-larvae)
คัดเลือกสำายพีันัธุุ์กุง้ปลอดโรคและโตเร็ว 

นิำ�าสัะอาดำ	(Clean	Water)	บริหารจัุดการนัำ�าโดย
• ริะบบนำ�าหมน้เวียี็น (Recirculating Aquaculture System:

RAS) โด้ย็ใช้้ Ultrafiltration (UF) เพีื�อกรองนัำ�าจุากแหล่งนัำ�า 
 ภัายนัอกและนัำ�าที่ี�หมุนัเวียนักลับมาใช่้ใหม่ให้สำะอาด 

ปลอดจุากเช่้�อก่อโรค ลดปริมาณสำารอินัที่รีย์ให้เหมาะสำม 
 ต่อการเลี�ยงกุง้ ลดสำารเคมีตกค้างที่ี�ใช่้ในัการบำาบัดนัำ�า
• ระบบไบโอฟลอค (Bio-floc) บำาบัดของเสีำยที่ี�เกิดขึ�นัด้วย

เช้่�อจุุลินัที่รีย์ช่่วยลดการเปลี�ยนัถ่ึายนัำ�าในัระหว่างการเลี�ยงกุ้ง

บ่อสัะอาดำ	(Clean	Bottom)
มีระบบจัุดการพีื�นับ่อไม่ให้เป็นัแหล่งสำะสำมของเช่้�อก่อโรค

การวิจุัยและพัีฒนัาระบบการเลี�ยงกุ้งต้นัแบบทีี่�
ฟารม์รอ้ยเพีช่รและฟารม์บางสำระเก้า ประกอบดว้ย

เทคโนิโลี้ย้ส่ังเสัริมการผลิี้ต

การเล้ี้�ยงกุ้งภัายใต้หลัี้ก	3	สัะอาดำ

อาหารคุณภัาพด้ำ

ผลิตผลทีี่�เพิ�มข้้�น

พื�นทีี่�ทีี่�ใช้้ในกี่ารเลี�ยงลดลง

ระยะเวลาเลี�ยงลดลง

ปริมาณนำ�าใช้้ในกี่ารเลี�ยงลดลง

เที่ียบกี่ับผลผลิตเฉลี�ย
ระบบแบบบ่อ่เปิดข้อ่งประเที่ศไที่ย เที่ียบกัี่บกี่ารเลี�ยงแบบเปลี�ยนน�ำา 

300%

เที่ียบกี่ับกี่ารเลี�ยงแบบเปลี�ยนน�ำา เที่ียบกี่ับกี่ารเลี�ยงแบบเปลี�ยนน�ำา

67%

5%

72%

การจัดำการแหล่ี้งนิำ�าร่ว์มกับชุ่มช่นิ
ซีีพีีเอฟตระหนัักถึึงความสำำาคัญของที่รัพียากรนัำ�าซึี�งเป็นั 
ปัจุจุยัสำำาคัญในัการดำารงชี่วติ จุงึดำาเนิันัโครงการตา่งๆ รว่มกบั 
ผู้มีสำ่วนัได้เสำีย เพืี�ออนุัรักษ์ป่าต้นันัำ�า ดูแลแหล่งนัำ�า และ
พีัฒนัาการเข้าถึึงแหล่งนัำ�าของชุ่มช่นั ดังนัี�

• โครงการปันัันัำ�าปัุ�ย
 ตั�งแต่ปี 2547 ฟาร์มสำุกรที่ั�วประเที่ศดำาเนิันัโครงการ

ปันันัำ�าปุ�ยให้ชุ่มช่นันัำาไปใช่้เพีื�อการเกษตรสำำาหรับพืีช่ไร่
และพืี�นัสำวนั อาทิี่ ใช้่ปลูกข้าวโพีด หญ้าเนัเปีย อ้อย  
มันัสำำาปะหลงั ลำาไย เป็นัต้นั โดยนัำ�าทีี่�ปันัใหเ้กษตรกรใช่น้ัั�นั 
เป็นันัำ�าที่ี�ผ่านัการบำาบัดจุากระบบผลิตกา๊ซีช่วีภัาพี และได้
มาตรฐานัตามที่ี�กฎหมายกำาหนัด ที่ั�งยังมีอุดมด้วยธุาตุ
อาหารที่ี�สำำาคัญต่อการเจุรญิเติบโตของพีชื่ ซีึ่พัเ่อฟิป็นันำ�า

ป้็�ย็ให้ช้้มช้นริอบฟิาร์ิมสิก้ริกวีา่ 1.3 ล้์านลู์กบาศก์เมตริ 

ค้ริอบค้ล้์มพั้�นท่�การิเกษัตริ 3,650 ไริ ่ของเกษัตริกริกวีา่ 

100 ริาย็ ช่่วยลดต้นัทีุ่นัการเพีาะปลูก บรรเที่าปัญหา 
ภััยแล้งและสำร้างความมั�นัคงของแหล่งนัำ�าให้แก่ชุ่มช่นั 
รวมที่ั�งเสำรมิสำรา้งความสัำมพัีนัธ์ุที่ี�ดีกับชุ่มช่นัอยา่งยั�งยืนั

นัอกจุากนัี� ซีีพีีเอฟดำาเนันิัโครงการ “โครงการซีพีีีเอฟ 
รักษ์นัิเวศ ลุ่มนัำ�าป่าสำัก เขาพีระยาเดินัธุง” สำามารถึ
ดูรายละเอียดได้ทีี่� หนั้าที่ี� 124-125

กรณ้ศึกษ์า	:	การพัฒนิาระบบฟาร์มเล้ี้�ยงกุ้งต้นิแบบ
กุง้ถืึอเป็นัแหล่งโปรตนีัทีี่�สำำาคญัในัอนัาคต การเลี�ยงกุ้งสำว่นั
ใหญ่ในัภูัมิภัาคเอเชี่ยจุะเป็นัการเพีาะเลี�ยงในับ่อกลางแจุง้ 
ที่ี�อาศัยการเปลี�ยนัถึ่ายนัำ�าเพืี�อการควบคุมคุณภัาพีนัำ�า 
วิธีุการดังกล่าวมีความเสำี�ยงต่อการติดโรค อีกที่ั�งยังใช้่
ปริมาณนัำ�าในัการเลี�ยงสูำง ซีีพีีเอฟมีความพียายามอย่างยิ�ง 
ในัการยกระดบัอตุสำาหกรรมการเลี�ยงกุง้ในัภัมิูภัาคเอเชี่ย 
จุึงวิจัุยและพีัฒนัาอย่างต่อเนัื�องในัการสำร้างระบบ 
การเลี�ยงกุง้ต้นัแบบที่ี�ฟารม์รอ้ยเพีช่ร จัุงหวัดตราด และ

ฟารม์บางสำระเกา้ จัุงหวดัจัุนัที่บุรี ให้สำามารถึลดความเสำี�ยง 
ในัการเกิดโรคระบาด เพิี�มผลผลิตและลดการใช่้
ที่รัพียากรธุรรมช่าติควบคู่กันัไป เพีื�อขยายผลไปสำู่ฟาร์ม
เลี�ยงกุ้งอื�นัๆของบริษัที่ และถ่ึายที่อดเที่คโนัโลยีระบบ 
การเลี�ยงกุ้งที่ี�มีประสำิที่ธุิภัาพีของซีีพีีเอฟไปสู่ำเกษตรกร 
นัำาไปประยุกต์ใช้่ภัายใต้โค้ริงการิ “CPF Combine”  

ที่ั�งในัประเที่ศไที่ยและต่างประเที่ศ

กิี่จักี่รรมนักี่สืบสายนำ�าในโครงกี่ารรักี่ษ์์ลำานำ�ามูล

กิี่จักี่รรมปล่อ่ยปลาในโครงกี่ารรักี่ษ์์ลำานำ�ามูล

เคร้�องวั์ดำเส้ัยงใต้นิำ�า	(Hydrophone)
แลี้ะ	ระบบ	Image	Processing
วัดเสีำยงการเคี�ยวอาหารของกุ้งและถ่ึายภัาพี 
ใตน้ัำ�าหลังจุากการใหอ้าหาร เพืี�อนัำาไปวเิคราะห์
ปริมาณและเวลาในัการให้อาหารทีี่�เหมาะสำม 
ต่อความต้องการของกุง้ ช่ว่ยลดปรมิาณอาหาร
ที่ี�เกินัความต้องการและกลายเป็นัของเสำีย 
ทีี่�ละลายในันัำ�าได้อีกด้วย

โรงเร้อนิระบบปิดำ
• ลดความเสำี�ยงต่อการเกิดโรคทีี่�มาจุาก

อากาศ
• ควบคุมอุณหภัูมิภัายในัโรงเร้อนัให้คงทีี่�

และเหมาะสำมต่อการเจุริญเติบโตของกุ้ง

ระบบฟาร์มจัดำการง่าย

• โครงการรักษ์์ลำานัำ�ามูล
 ตั�งแต่ปี 2552 จุนัถึึงปัจุจุุบันั บริษัที่ร่วมกับภัาครัฐและ 

ช่มุช่นัรอบพืี�นัที่ี�โรงงานัแปรรูปเนัื�อไก่ จุงัหวดันัครราช่สำมีา 
ดำาเนิันัโครงการรักษ์ลำานัำ�ามูล โดยจุดักิจุกรรมปลอ่ยปลา
และปลูกไม้ท้ี่องถึิ�นั ได้แก่ ปลาตะเพีียนั ปลาสำร้อยขาว 
ปลากดเหลือง ปลายี�สำก ต้นัพีะยุง ต้นัสำัก ต้นัมะค่า  
ตน้ัประดู่ และต้นัโม่ง ในัพืี�นัทีี่�เข้�อนัมลูบนัภัายในัอุที่ยานั 
แห่งช่าติที่ับลานัเพืี�ออนุัรักษ์และปกป้องระบบนิัเวศของ 
ลุ่มนัำ�ามูลซึี�งเป็นัแหล่งนัำ�าทีี่�ใช้่ประโยช่น์ัร่วมกันัของชุ่มช่นัและ 
บริษัที่ พีร้อมกับสำร้างจุิตสำำานัึกรักษ์สำิ�งแวดล้อมและ 
เฝ้าระวงัคุณภัาพีแหล่งนัำ�าใหก้บัเยาวช่นัในัโรงเรยีนัทีี่�ตั�งอยู่
บริเวณลุม่แม่นัำ�ามูลกว่า 1,000 คนั ในักิจกริริม “นักสิบ้ 

สิาย็นำ�า” โดยให้ความรูทั้ี่�งในัเชิ่งที่ฤษฎแีละปฏิิบัตใินัการ
ตรวจุวัดคุณภัาพีนัำ�า เพีื�อเป็นัเคร้อข่ายในัการเฝ้าระวัง
ลำานัำ�ามูลให้คงความสำะอาดอยู่คู่กับชุ่มช่นั 

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

115114 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



การดึึงน้ำำ�ามาใช้้

ผลการดำำาเนิินิงานิปีี 2563 (ปีระเทศไทย) การบริหารจััดำการของเสีีย

ซีีพีีเอฟนำำ�หลัักก�รเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนม�เป็็นำแนำวท�งก�รลัดของเสีียในำกระบวนำก�รผลัิตเพี่�อใช้้ป็ระโยช้นำ์สีูงสีุดจ�ก
ทรัพีย�กร โดยมุ�งมั�นำลัดป็ริม�ณของเสีีย แลัะนำำ�ของเสีียกลัับไป็ใช้้ให้เกิดป็ระโยช้นำ์ ดังนำี�

จ�กมลูัสีตัว์ วสัีดุปู็พ่ี�นำโรงเรอืนำเลัี�ยงไก� ก�กตะกอนำ
จ�กระบบบำ�บัดนำำ��เสีีย เป็ลั่อกไข� ขยะอินำทรีย์  
เถ้้�จ�กหม้อไอนำำ��

จ�กมูลัสีัตว์นำำ�ไป็ผลัิตก๊�ซีช้ีวภ�พี 
จ�กนำำ��มันำพี่ช้ใช้้แลั้วนำำ�ไป็ผลัิตไบโอดีเซีลั
จ�กขยะอินำทรีย์นำำ�ไป็เผ�เป็็นำพีลัังง�นำคว�มร้อนำ

จ�กซี�กไก� เครื�องในำสีัตว์ ขนำสีัตว์ 

ทำำ�ปุ๋๋�ยหรืือวััสดุปุ๋๋รัืบปุ๋ร๋ืงดิุน

เปุ๋ล่ี่�ยนของเส่ยเป็ุ๋นพลัี่งง�น

นำ�ไปุ๋เป็ุ๋นอ�ห�รืสัตว์ั

ของเสีียที่ี�กำาจััดึโดึยการฝัังกลบและเผา

ผลการดำำาเนิินิงานิปีี 2563 (ปีระเทศไทย)

ของเส่ยท่ำ�นำ�ไปุ๋ใช้้ปุ๋รืะโยช้น์ ของเส่ยท่ำ�นำ�ไปุ๋กำำ�จััดุ
ดุ้วัยกำ�รืฝัังกำลี่บหรืือกำ�รืเผ�

445,139 ตัน 18,312 ตัน

96% 4%

ปริมาณการดึงน้ํา
มาใชท้ังหมด

น้ําบาดาล
15%

ปริมาณน้ําท้ิง
ท้ังหมด

น้ําฝน
3%

ลาน ลบ.ม. ลาน ลบ.ม.

สงน้ํา
เพ่ือใชสําหรับ
การเกษตร
2%

แหลงน้ําผิวดิน
24%

น้ําทะเล
56%

น้ําผิวดิน
20%

น้ําประปาและ
น้ําซ้ืออ่ืนๆ

6%

ทะเล
74%

70142

ปริมาณน้ําท่ีใชท้ังหมด

72
ลาน ลบ.ม.

ปริมาณน้ํา
ท่ีนํามาใชซ้ําและใชใหม

(หรือ 60 ลาน ลบ.ม.)
42%

ลบ.ม.
ตอตันผลิตภัณฑ

17.30 ลดปริมาณการดึงน้ํา
มาใชตอหนวยการผลิต

ปริมาณการดึงน้ํามาใช
ตอหนวยการผลิต เม่ือเทียบกับปฐาน

36%

ปริมาณการดึงน้ำมาใชตอหนวยการผลิต
(ลูกบาศกเมตร/ตันผลิตภัณฑ) สัดสวนปริมาณน้ำจืดที่ดึงมาใชแบงตามพื้นที่

ปฐาน

พื้นที่ที่ไมมี
ความเสี่ยง

ขาดแคลนน้ำ

32%

พื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ขาดแคลนน้ำ

68%

 2558  2561 2562 2563

27

17.3

36%
17.6

9.4

18.4

11.7

6.7

11.4

5.9

17.4

10.7

6.7

น้ำ
จืด

เปาหมายป 2563 ลดลง 25%
เปาหมายป 2568 ลดลง 30%

น้ำ
กร

อย
แล

ะน
้ำเค

็ม

ปริมาณของเสียที่กำจัดโดยการฝงกลบและเผา
ตอหนวยการผลิต (กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ)

ปฐาน

สัดสวนการจัดการของเสีย

นำไปเปน
อาหารสัตว

นำกลับมาใชใหม

ฝงกลบ

ใชเปนเชื้อเพลิงในการผสม

10.33%

5.87%

3.74%

0.51%

ทำปุย

79.24%

 2558  2561 2562 2563

4.04

3.08

2.38
2.23

ใชเปนวัสดุผสม นำไปใชซ้ำ

0.07% 0.03%
เผา

0.21%

45%

เปาหมายป 2563
ลดลง 30%
เปาหมายป 2568
ลดลง 35%

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

117116 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



เป�าหมายเชิงกลยุทธ� (ประเทศไทย) ผลการดำเนินงาน

ความมุ�งมั่น:
ปกป�องและฟ��นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

9,000 ไร�ของพ�้นที่ป�าชายเลนและป�าต�นน้ำ
ในพ�้นที่ยุทธศาสตร�ของประเทศ รวมถึงพ�้นที่ส�เข�ยว
ในสถานประกอบการได�รับการอนุรักษ� ปกป�อง และฟ��นฟ�
ภายในป� 2563

ไร�
10,079

อ่่านรายละเอี่ยดเกีี่�ยวกัี่บกี่ารบริหารจััดกี่ารได้ทีี่�
www.cpfworldwide.com หัวข้้อ่ “ความยั�งยืน”

เร่ื่�อง “ความหลากหลายั่ทางช่ีวภัาพ”

1 ไม่เป็นัผลพีลอยได้จุากพีันัธุุ์ที่ี�มีความเสำี�ยงต่อการสูำญพีันัธุุ์ตามนัิยามในับัญช่ีแดงของ The International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened 
Species หร้อ The IUCN’s Red List of Threatened Species™ ซีึ�งเป็นัที่ี�ยอมรับในัระดับสำากล 2 มาตรฐานั MarinTrust หร้อ MarinTrust Improver Programme คือ มาตรฐานัการประมง และการผลิตปลาป่นัและนัำ�ามันัปลาที่ี�ยั�งยืนัระดับโลก 

การดำำาเนิินิงานิ

การจัดำหาวั์ตถุดิำบอย่างรับผิดำช่อบ

การตรว์จสัอบย้อนิกลัี้บ
ด้วยตระหนัักดีว่าธุุรกิจุเกษตรอุตสำาหกรรมและอาหารครบวงจุร 
จุำาเป็นัต้องใช่ผ้ลผลิตที่างธุรรมช่าตทิี่ี�มีอยูจุ่ำากดัอยา่งถูึกตอ้งและเหมาะสำม
เพืี�ออนุัรักษ์ให้ที่รัพียากรที่างธุรรมช่าติคงอยู่ไว้สู่ำรุ่นัต่อไป ซีีพีีเอฟจึุงยึดมั�นัในั 
การจัุดหาวัตถุึดิบที่างการเกษตรและที่างที่ะเลอย่างรับผิดช่อบ โดยต้องมาจุาก 
แหล่งผลติที่ี�ชั่ดเจุนั บนัพืี�นัที่ี�ทีี่�มีเอกสำารสำทิี่ธุิ�ถูึกตอ้งตามกฎหมาย ไม่บกุรกุ
พืี�นัทีี่�ป่า หรอ้ไม่เป็นัสำายพัีนัธุุที์ี่�เสำี�ยงต่อการสูำญพีนััธุุ1์ และสำามารถึตรวจุสำอบ
ย้อนักลับได้ เพืี�อลดและป้องกันัผลกระที่บทีี่�จุะเกิดขึ�นัต่อระบบนิัเวศและ
ความหลากหลายที่างช่ีวภัาพีที่ั�งที่างบกและในัที่ะเล

มาตรฐานิการจดัำหาอยา่งรับผิดำช่อบ

ได้รับการรับรองมาตริฐาน MarinTrust หริือ MarinTrust Improver 

Programme2 ซีึ�งเป็นัมาตรฐานัทีี่�สำอดคล้องกับ Code of Conduct for 
Responsible Fisheries ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสำหประช่าช่าติ 
(FAO)
ไม่เป็นัผลพีลอยได้จุากสำายพัีนัธุุ์ทีี่�มีความเสำี�ยงต่อการสำูญพีันัธุุ์ตามนิัยาม  
ในับัญช่แีดงของ IUCN (The IUCN Red List of Threatened Species™) 
และสำามารถึตรวจุสำอบย้อนักลับได้ถึึงแหล่งที่ี�มา

ข้าวโพีดสำำาหรับธุุรกิจุอาหารสำัตว์มาจุาก
แหล่งทีี่�สำามารถึระบุพืี�นัทีี่�เพีาะปลูกได้
ตามเอกสำารสิำที่ธุิ� ด้วยแนวีทาง “ไม่เขา

ไม่เผา เริาซึ่ื�อ” และรับซ้ี�อผ่านัระบบ 
ตรวจุสำอบย้อนักลับแหล่งที่ี�มาข้าวโพีด
เลี�ยงสัำตว์ เที่่านัั�นั

ปลาป่นัสำำาหรับธุุรกิจุอาหารสัำตว์มาจุาก
ผลพีลอยได้จุากโรงงานัแปรรูปทีี่�

ปลาป่นทีี่�ใช้้ในประเที่ศไที่ยข้้าวโพดทีี่�ใช้้
ในประเที่ศไที่ย

• ร้อยละ 79 ของนัำ�ามันัปาล์มสำำาหรับ
ธุรุกจิุอาหารมาจุากแหลง่ทีี่�ได้รบัรอง
มาตรฐานัการผลิตนัำ�ามันัปาล์ม
อย่างยั�งยืนั หรอ้ Roundtable for 
Sustainable Palm Oil (RSPO) 

• นัำ�ามนััปาลม์สำำาหรับธุรุกจิุอาหารสำตัว์
มาจุากแหล่งทีี่�สำามารถึตรวจุสำอบ
ย้อนักลับได้ถึึงจุุดรวบรวมผลผลิต

นำ�ามันปาล์มทีี่�ใช้้
ในประเที่ศไที่ย

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

119118 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://corntrace.freewillsolutions.com/cpmaize/login.jsp
https://www.iucnredlist.org/
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/environment/biodiversity


3 ซีีพีีเอฟดำาเนิันังานัส่ำงเสำริมในันัามสำมาคมผู้ผลิตอาหารสัำตว์ไที่ย

การศึกษ์าเพ้�อการจัดำหาวั์ตถุดิำบท้�ยั�งย้นิ
ซีีพีีเอฟวจิุยัและพัีฒนัาสำตูรอาหารสำตัว์นัำ�าทีี่�ยั�งยนืัโดยมุง่เน้ันัถึงึ 
สำมดุลของการใช้่วัตถึุดิบอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยช่นั์สำูงสุำด 
และคุณภัาพีและประสำิที่ธุิภัาพีของอาหารสำัตว์นัำ�า โดย
เลือกสำรรวตัถึดิุบโปรตนีัที่างเลอืกทีี่�มีคุณภัาพีสำงูและวัตถึดิุบ
ที่ี�ยั�งยนืัมาใช้่อยา่งต่อเนัื�องเพืี�อตอบโจุที่ยใ์นัการดำาเนันิัธุรุกจิุ  
ดงัเช่น่ั การใช้่วตัถุึดิบปลาป่นัที่ี�ยั�งยืนัที่ี�มาจุากผลพีลอยได้จุาก
การแปรรูปสัำตว์นัำ�า (By-product) ร้อยละ 8-15 ในัสูำตรอาหาร  
อีกที่ั�ง บริษัที่ยังสำนัับสำนัุนัการที่ำาประมงอย่างรับผิดช่อบ
ตั�งแต่ต้นัที่างกับเร้อประมงในัน่ัานันัำ�าอ่าวไที่ยเพืี�อพัีฒนัา
ความยั�งยืนัในัการจัุดหาปลาป่นัในัระดับอุตสำาหกรรมของ
ประเที่ศไที่ย และได้ขยายแนัวที่างดังกล่าวไปยังกิจุการ 
ในัประเที่ศเวยีดนัาม อินัเดีย ฟิลิปปินัส์ำ และมาเลเซีีย อีกด้วย

ปลี้าป่นิ
แหล์่งท่�มาของป็ล์าป็่นจากท้องทะเล์ท่�ย็ั�งย็น้

• ซีีพีีเอฟได้สำ่งเสำริมการจุัดหาวัตถุึดิบปลาป่นัอย่างยั�งยืนั
ในัแถึบอ่าวไที่ยซีึ�งมคีวามหลากหลายของสำายพัีนัธุุสั์ำตว์นัำ�า
ใหส้ำามารถึรบัการรบัรองด้วยมาตรฐานัระดับโลก3 ผ่านัการ
ร่วมที่ำางานักับค้ณะพััฒนาริะบบการิผล์ิตสิินค้้าแล์ะ

ผลิ์ตภััณฑ์์ป็ริะมงไทย็ (Thai Sustainable Fisheries

Roundtable: TSFR) ดว้ยการดำาเนันิัโครงการ Fishery
Improver Project หร้อ FIP พีร้อมจัุดที่ำาแผนังานั
(Fishery Action Plan: FAP) ของฝั�งอ่าวไที่ยตั�งแต่ปี 
2559 จุนัได้รบัการอนัมัุตโิครงการ FIP เขา้สำู ่MarinTrust
Improment Programme ในัปี 2563 และการอนุัมัติดังกล่าว
ได้อ้างอิงตามข้อกำาหนัดของมาตรฐานั MarinTrust
แบบ Multi-species Assessment Methodology ซีึ�ง
นัับเป็นัโครงการพัีฒนัาการประมงแบบหลากหลาย
สำายพีันัธุุ์แห่งแรกของโลกและถืึอเป็นัความสำำาเร็จุ
ครั�งสำำาคัญของการประมงไที่ย

การส่ังเสัริมแหล่ี้งวั์ตถุดิำบท้�ยั�งย้นิ

กลุ่มเกษตรกรและผูผ้ลติวัตถึดุบิหลักที่างการเกษตรถึอืเป็นั 
กลุ่มคู่ค้าที่ี�สำำาคัญต่อธุุรกิจุของเราและต่อความมั�นัคงที่าง 
ที่รัพียากรธุรรมช่าติ ซีีพีีเอฟไม่เพีียงสำ่งมอบนัโยบาย 
ด้านัการจุัดหาอย่างยั�งยืนัและแนัวปฏิิบัติสำำาหรับคู่ค้าธุุรกิจุ  
ให้แก่คู่ค้าของบริษัที่เที่่านัั�นั ในัขณะเดียวกันั ยังเล็งเห็นัถึึง
ความสำำาคัญในัการสำ่งเสำริมและแบ่งปันัความรู้เฉพีาะด้านั 
แก่เกษตรกรในัเขตประเที่ศไที่ยซึี�งถืึอเป็นัฐานัผลิตวัตถึุดิบ
สำำาคัญในัห่วงโซ่ีอุปที่านั

ข้่าว์โพดำ
• ซีีพีีเอฟได้สำง่เสำรมิความรู ้ ความเข้าใจุ เที่คโนัโลยีการเกษตร

สำมยัใหม ่และปรบัใหเ้หมาะสำมกับบรบิที่พืี�นัทีี่�ของเกษตรกร
แก่กลุ่มเกษตรกรข้าวโพีดในัประเที่ศไที่ย เพีื�อลดผลกระที่บ
ต่อการเปลี�ยนัแปลงสำภัาพีภูัมิอากาศและสุำขภัาพีของ
คนัในัสำังคมจุากการใช้่ปุ�ยหร้อสำารเคมีในัการเพีาะปลูก
ทีี่�ไม่เหมาะสำม ผา่นัโครงการ “เกษัตริพ่ั�งตน ขา้วีโพัด้ย็ั�งย็น้”

มาตั�งแตปี่ 2558 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า
9,500 ราย นับัเป็นัจุำานัวนัพืี�นัทีี่�การเกษตรแลว้ประมาณ
38,595 เฮกตาร์ หร้อกว่า 241,200 ไร่ อีกที่ั�ง เกษตรกร
ในัโครงการฯ ยังสำามารถึเพิี�มผลผลิตได้ร้อยละ 32 ในัปี 2563

เนัื�องด้วยสำถึานัการณ์โควิด-19และเพีื�อความปลอดภััย
ของพีนัักงานัและลดความเสำี�ยงในัการแพีร่เช่้�อจุากการ
เดินัที่างลงพืี�นัที่ี�เพืี�อเข้าสำ่งเสำริมแก่เกษตรกรรายใหม่
เท่ี่าทีี่�ผ่านัมา ซีพีีีเอฟจุงึได้สำนับัสำนุันัและช่ว่ยเหลือค่าใช่จุ้า่ย
ในัการขนัสำ่งและการเก็บเกี�ยวบางสำ่วนัให้กับเกษตรกร
กว่า 140 รายทีี่�เข้าร่วมโครงการฯ เป็นัจุำานัวนัที่ั�งสำิ�นั

การตรว์จสัอบย้อนิกลัี้บแหล่ี้งวั์ตถุดิำบหลัี้กทางการเกษ์ตร	ณ	ปี	2563

กากถึั�วเหลืองสำำาหรับธุุรกิจุอาหารสำัตว์มาจุากแหล่ง 
ที่ี�สำามารถึตรวจุสำอบย้อนักลับได้ถึึงจุุดรวบรวมผลผลิต

กี่ากี่ถั�วเหลือ่งทีี่�ใช้้ในประเที่ศไที่ย

มันัสำำาปะหลังสำำาหรับธุุรกิจุอาหารสำัตว์มาจุากแหล่ง 
ทีี่�สำามารถึตรวจุสำอบย้อนักลับได้ถึึงจุุดรวบรวมผลผลิต

มันสำาปะหลังทีี่�ใช้้ในประเที่ศไที่ย

วัตถุดิบ
(ประเทศไทย)

จุดรวบรวมผลผลิต/
ทาเรือประมง (Tier 2)

แหลงเพาะปลูก/แหลงจับสัตวน้ำ
หรือการประมง (Tier 3)

โรงงานแปรรูป
(Tier 1)

5 วัตถุดิบหลัก
ทางการเกษตร 99.97% 84.80% 68.56%

ขาวโพด 100% 100% 100%

ปลาปน 100% 100% 100%

น้ำมันปาลม 96% 15%96%

กากถั่วเหลือง 100% 50%

มัันสำปะหลัง 100% 100%

685,000 บาที่ เพืี�อลดภัาระค่าใช่้จุ่ายในัช่่วงวิกฤต 
การแพีรร่ะบาดของโควดิ-19  นัอกจุากนัี�ยงัมีการเปดิจุดุ
รับซี้�อข้าวโพีดในัพืี�นัที่ี�ทีี่�มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เพืี�อความต่อเนืั�องในัการส่ำงเสำริมรายได้และความเป็นัอยู่ทีี่�ดี 
ของเกษตรกร ที่ำาให้ผลผลิตข้าวโพีดได้รับซ้ี�อในัราคา
ทีี่�เหมาะสำมกับคุณภัาพี อีกที่ั�งยังสำามารถึลดภัาระของ
เกษตรกรในัการขนัสำ่งข้าวโพีดเข้าโรงงานัอาหารสัำตว์  

• ต่อยอดริะบบตริวีจสิอบย้็อนกล์ับข้าวีโพัด้เล์่�ย็งสิัตวี์ 

ดว้ยการพัีฒนัาระบบการตรวจุจัุบการเผาแปลงเพีาะปลูก
ด้วยเที่คโนัโลยีภัาพีถ่ึายดาวเทีี่ยม ที่ำาให้สำามารถึรูไ้ด้ว่า
แปลงเพีาะปลูกของเกษตรกรทีี่�อยู่ในัห่วงโซ่ีอุปที่านัของ
บริษัที่มีการเผาแปลงเพีาะปลูกหร้อไม่ นัอกจุากนีั�ยังมี 
มาตรการเช่ิงรุกในัการเข้าไปส่ำงเสำริมเกษตรกรและ
ถ่ึายที่อดองค์ความรูเ้ร้�องการเพีาะปลกูข้าวโพีดแบบไม่เผา 
ตอซีัง ซึี�งเป็นัสำาเหตุหนัึ�งของมลพีิษที่างอากาศอย่าง 
PM 2.5

• สำนัับสำนัุนัการที่ำาประมงที่ี�ถึูกกฎหมายกับเค้รืิอข่าย็

Seafood Task Force พัีฒนัาและติดตั�งระบบติดตาม
เร้อประมง (Vessel Monitoring System: VMS)  
ขนัาดกลางถึึงใหญ่เป็นัผลสำำาเร็จุ และอยู่ระหว่าง 
การร่วมพีัฒนัาแนัวที่างเพืี�อความเป็นัอยู่ที่ี�ดีของ 
ช่าวประมงพืี�นับ้านั ที่ั�งยังช่่วยพัีฒนัาและส่ำงเสำริมให้ 
ใช่้เคร้�องมือจัุบปลาอย่างรับผิดช่อบ อนุัรักษ์ไว้ซึี�ง 
ความหลากหลายที่างช่ีวภัาพีในัท้ี่องที่ะเล

โริงงานป็ล์าป่็นต้องสิามาริถตริวีจสิอบย้็อนกลั์บแหล่์งท่�มาได้้

• ซีีพีีเอฟส่ำงเสำริมและแลกเปลี�ยนัประสำบการณ์
การรบัรองมาตรฐานัการผลติปลาป่นัอยา่งยั�งยนืั สำามารถึ
ตรวจุสำอบย้อนักลับได้ถึึงแหล่งที่ี�มาและเร้อประมง
เพืี�อพัีฒนัาห่วงโซี่อุปที่านัอาหารสำัตว์ที่ี�ยั�งยืนัระดับ
อุตสำาหกรรมประเที่ศไที่ย และได้ดำาเนัินังานัสำำาเร็จุแล้ว
ทีี่�ประเที่ศอินัเดีย 1 โรงงานัคู่ค้า

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

121120 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
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https://corntrace.freewillsolutions.com/cpmaize/login.jsp


4 มูลค่าทีี่�แท้ี่จุริงของโครงการ เกิดจุาก ผลประโยช่น์ัรวมด้านัเศรษฐกิจุ สัำงคม และสิำ�งแวดล้อม ลบด้วยค่าใช้่จุ่ายโครงการ และได้รับการรับรองข้อมูล โดย บริษัที่ ลอยด์สำ รีจีุสำเตอร์
ควอลิตี� แอสำชั่วรันัท์ี่ จุำากัด

การอนุิรักษ์์	ปกป้อง	แลี้ะฟ้�นิฟู	คว์ามหลี้ากหลี้ายทางช้่ว์ภัาพข่องระบบนิิเว์ศบนิบกแลี้ะทะเลี้

• การิป็ริะเมินผล์กริะทบทางสัิงค้มแล์ะสิิ�งแวีด้ล์้อม  

ซีีพีีเอฟทีุ่่มเที่ในัการอนัุรักษ์และฟ้�นัฟูป่าช่ายเลนัภัายใต ้
โครงการ ซีพีีีเอฟ ปลูก ปันั ป้อง ป่าช่ายเลนัตั�งแต่ปี 2557 
โดยดำาเนิันังานัปลูกป่า ฟ้�นัฟู อนัุรักษ์และติดตาม
ดูแลป่าช่ายเลนัมาอย่างต่อเนัื�อง สำามารถึป้องกันั
การกัดเซีาะช่ายฝั�ง ที่ำาให้ระบบนิัเวศป่าช่ายเลนั 
มีความอุดมสำมบูรณ์ เป็นัแหล่งอนัุบาลสัำตว์นัำ�าวัยอ่อนั 
ส่ำงผลให้ที่รพัียากรสำตัวน์ัำ�ากลับคืนัมา โดยพืี�นัที่ี�ปา่ช่ายเลนั 
ทีี่�ได้รับการอนุัรักษ์และฟ้�นัฟูร่วมกันัระหว่างซีีพีีเอฟ
ภัาครัฐฯ และชุ่มช่นัในัพืี�นัทีี่� สำามารถึต่อยอดโครงการ
ให้เป็นัแหล่งท่ี่องเทีี่�ยวเช่ิงนัิเวศและวิถึีชุ่มช่นัในัพืี�นัทีี่� 

ตำาบลบางหญ้าแพีรก จัุงหวัดสำมุที่รสำาคร และพืี�นัที่ี�ตำาบล
ปากนัำ�าประแสำ จุังหวัดระยอง ที่ำาให้ช่าวบ้านัในัชุ่มช่นั 
ที่ั�ง 2 พืี�นัทีี่�มรีายไดเ้พิี�มขึ�นัจุากการที่อ่งเทีี่�ยวและการขาย
ผลิตภััณฑ์์ที่อ้งถึิ�นั ซีพีีีเอฟประเมินัผลกระที่บดา้นัเศรษฐกิจุ 
สัำงคมและสำิ�งแวดล้อมที่ี�เกดิขึ�นัจุากโครงการดงักล่าวในัปี 
2561-2562 เที่ียบกับก่อนัเริ�มโครงการ พีบว่าโครงการ
ก่อให้เกิดมูลค่าทีี่�แที่้จุริงเป็นัจุำานัวนัเงินักว่า 5 ล้านับาที่ 
ในัพืี�นัที่ี�ตำาบลบางหญา้แพีรก จุงัหวัดสำมทุี่รสำาคร และกวา่  
2 ล้านับาที่ พีื�นัที่ี�ตำาบลปากนัำ�าประแสำ จุังหวัดระยอง

โครงการ	ซ้พ้เอฟ	ปลูี้ก	ปันิ	ป้อง	ป่าช่ายเลี้นิ

คนัในัชุ่มช่นัมีความเป็นัอยู่ทีี่�ดีขึ�นัจุากรายได้เฉลี�ยเพิี�มขึ�นั 1.7 เท่ี่า ในัพืี�นัทีี่�ตำาบล
บางหญา้แพีรก จุงัหวัดสำมทุี่รสำาคร และ 2.2 เที่า่ ในัพืี�นัที่ี�ตำาบลปากนัำ�าประแสำ จัุงหวัด
ระยอง จุากการการที่ำาประมง การท่ี่องเที่ี�ยวและการขายผลิตภััณฑ์ท์ี่้องถึิ�นั 

ผู้สำูงอายุมีสำุขภัาพีจิุตดีขึ�นัจุากการเข้าร่วมที่ำากิจุกรรมในัการที่่องเที่ี�ยว สำามารถึลด 
ค่าใช้่จุ่ายในัการรักษาพียาบาลด้านัจุิตเวช่ 12,900 บาที่ต่อครั�งต่อคนั

ป่าช่ายเลนัสำามารถึป้องกันัการกัดเซีาะแนัวช่ายฝั�ง เป็นัแหล่งเพีาะเลี�ยงสำัตว์นัำ�าตาม
ธุรรมช่าติและดูดซีับก๊าซีคาร์บอนัไดออกไซีด์จุากพืี�นัทีี่�ป่าช่ายเลนัปลูกใหม่ได้กว่า  
439 ตนัั CO2 ตอ่ปี ในัพืี�นัทีี่�ตำาบลบางหญ้าแพีรก จุงัหวัดสำมุที่รสำาคร และ 28 ตนัั CO2
ต่อปี ในัพีื�นัที่ี�ตำาบลปากนัำ�าประแสำ จุังหวัดระยอง

ผลกี่ระที่บ
ด้านเศรษ์ฐกิี่จั

ผลกี่ระที่บ 
ด้านสังคม

ผลกี่ระที่บ
ด้านสิ�งแวดล้อ่ม

พื้นที่ ต. บางหญาแพรก จ. สมุทรสาคร
ป 2561- 2562
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หมายเหตุ: คาใชจายโครงการ = 1,392,850 บาท

หนวย: บาท

พื้นที่ ต. ปากน้ำประแส จ. ระยอง
ป 2561- 2562

หมายเหตุ: คาใชจายโครงการ = 952,528 บาท

หนวย: บาท
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ผลิตภัณฑทองถิ่น

รายได
จากการ
ทำประมง

ผลประโยชน
จากการ

ลดคาใชจาย
ในการรักษา
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2

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ผลลัพธ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ผลลัพธ

2,377,9314

มูลคาที่แทจริง
ของโครงการ

5,024,803 4

กริะบวีนการิผลิ์ตสิินค้้าจากป็ล์าป็่นท่�ได้้มาตริฐานแล์ะ

ตริวีจสิอบย็้อนกล์ับได้้

• ซีีพีีเอฟสำามารถึจุัดหาปลาป่นัที่ี�ยั�งยืนัภัายใต้มาตรฐานั  
MarinTrust จุากผลพีลอยไดใ้นัโรงงานัแปรรปู (By-Product) 
ในัประเที่ศเวียดนัามแล้วร้อยละ 100 และกำาลังพีัฒนัา 
การจัุดหาปลาป่นัทีี่�ยั�งยืนัจุาก By-Catch ทีี่�ได้รับรองมาตรฐานั  
MarinTrust ให้ได้ที่ั�งหมด อีกที่ั�งเรากำาลงัอยูร่ะหวา่งการ 
พัีฒนัาการจัุดหาปลาป่นัทีี่�ยั�งยืนั ภัายใต้มาตรฐานั MarinTrust 
ในัประเที่ศอินัเดีย ฟิลิปปินัสำ์ และมาเลเซีียที่ั�งหมด

• พัีฒนัากระบวนัการผลิตอาหารสำตัว์ทีี่�สำามารถึตรวจุสำอบ
ย้อนักลับได้ถึึงแหล่งที่ี�มา จุนัได้รับรองมาตรฐานั
MarinTrust Chain of Custody (MarinTrust CoC) 

ในัโรงงานัอาหารสำตัวข์องซีพีีีเอฟ เพืี�อใหมั้�นัใจุวา่วัตถึดิุบ
ปลาป่นัทีี่�ได้รับเข้ากระบวนัการผลิตถึูกจัุดหามาจุาก 
แหล่งและการประมงทีี่�ถูึกต้อง ไม่มีการใช่้แรงงานั 
ที่ี�ผิดกฎหมาย ร่วมอนุัรักษ์ที่รัพียากรที่างที่ะเลทีี่�ยั�งยืนั
และแรงงานัประมงได้รับการดูแลปฏิิบัติอย่างถูึกต้อง 
ตามกฎหมายแรงงานั หร้อมาตรฐานัสำากล

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)
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ส่ำงเสำริมใหค้นัในัชุ่มช่นัปลกูผักปลอดสำารไว้บริโภัคเองและนัำาผลผลิตผักไปขายสำร้าง
รายไดเ้สำรมิ รวมที่ั�งจุดัตั�งธุนัาคารเมล็ดพีนััธุุต์ามวถีิึภูัมิปัญญาช่มุช่นั เกบ็เมล็ดพีนััธุุ์
พีชื่ไวข้ยายพัีนัธุุส์ำำาหรับการเพีาะปลกูและแจุกจุ่ายใหแ้ก่ช่าวบา้นัในัอนัาคต ปัจุจุบุนัั
มีสำมาช่ิกเข้าร่วมโครงการจุาก 8 หมู่บ้านั 24 ราย

ใหค้วามรูใ้นัการเลี�ยงปลาแก่ชุ่มช่นั เช่น่ั วิธีุการอนุับาลปลาเพีื�อใหป้ลาแขง็แรงและ
เติบโตได้ขนัาดก่อนัปล่อยลงกระช่ัง ช่่วยเพีิ�มอัตรารอดของปลาที่ี�ปล่อยสำู่แหล่งนัำ�า
ธุรรมช่าต ิเพิี�มปรมิาณปลาในัแหล่งนัำ�าเพืี�อเป็นัแหลง่อาหารของช่มุช่นั สำรา้งรายได้ 
ให้แก่ชุ่มช่นัที่ี�มีอาช่ีพีประมง และยังเป็นัการฟ้�นัฟูที่รัพียากรสำัตว์นัำ�า โดยปล่อย
พัีนัธุุ์ปลา เช่น่ั ปลาตะเพีียนั ปลายี�สำก แล้วกว่าแสำนัตัว สำามารถึเป็นัแหล่งอาหาร
ครอบคลุมชุ่มช่นั 11 หมู่บ้านัหร้อประมาณ 300 ครัวเร้อนั

โครงกี่ารปลูกี่ผักี่
วิถีธีรรมช้าติ

โครงกี่ารปล่อ่ยปลา
ลงเขื้�อ่น

• การิท่องเท่�ย็วีเชิ้งนิเวีศแล์ะวิีถ่ช้้มช้นภัาย็ใต้วิีถ่ป็กติใหม่

ในัปี 2563 การแพีรร่ะบาดของโรคตดิเช่้�อโควดิ-19 ส่ำงผล 
ให้เศรษฐกิจุและการที่่องเทีี่�ยวช่ะลอตัวลง ซีีพีีเอฟจึุง
สำนับัสำนันุัการปรบัตวัของกลุ่มวสิำาหกิจุที่อ่งเทีี่�ยววถิึชุี่มช่นั 
ในัพืี�นัที่ี�ตำาบลปากนัำ�าประแสำ จุงัหวดัระยอง ให้สำอดรบักบั 
วิถีึปกติใหม่ (New Normal) เพีื�อให้นัักที่่องเที่ี�ยวเช่้�อมั�นั
ในัความปลอดภััยด้านัสำุขอนัามัยจุากสำินัค้าและบริการ
การท่ี่องเที่ี�ยวในัพีื�นัที่ี� รวมถึึงป้องกันัผลกระที่บจุากการ 
ขาดรายไดข้องสำมาช่กิในักลุ่มวสิำาหกจิุ จุงึดำาเนันิัการตา่งๆ 
ดังนัี�
• จัุดอบรมให้ความรู้แก่สำมาชิ่กเกี�ยวกับมาตรฐานั Amazing

Thailand Safety and Health Administration (SHA)
• จัุดที่ำาขอ้กำาหนัดตา่งๆ ทีี่�สำอดคล้องกับมาตรฐานั SHA

เพืี�อเป็นัคู่มอืให้สำมาชิ่กที่กุคนัปฏิบิตัติามอยา่งเคร่งครัด
โดยอยู่ในัระหว่างการขอรับรองมาตรฐานัดังกล่าว

• สำื�อสำารมาตรการการป้องกันัการระบาดทีี่�ใช่้ในัการ
ต้อนัรับนัักที่่องเทีี่�ยวและคณะดูงานัต่างๆ

• สำรา้งความนัา่สำนัใจุและความหลากหลายของกจิุกรรม
มีกิจุกรรมที่ี�สำ่งเสำริมด้านัการอนัุรักษ์สำิ�งแวดล้อม
เช่น่ั การลดการใช่พ้ีลาสำตกิ โดยใช้่บรรจุุภััณฑ์ท์ี่ี�ที่ำาเอง 
จุากวัสำดุธุรรมช่าติ ซึี�งสำามารถึขยายตลาดไปยังกลุ่ม
หน่ัวยงานัภัาครัฐเพีื�อการศึกษาดูงานัอีกด้วย

• ร่วมมือกับการท่ี่องเที่ี�ยวแห่งประเที่ศไที่ย จุ.ระยอง
องคก์ารบริหารการพัีฒนัาพืี�นัทีี่�พิีเศษเพืี�อการท่ี่องเที่ี�ยว
อย่างยั�งยืนั (องค์การมหาช่นั) และสำำานักังานัส่ำงเสำรมิ 
การจัุดประชุ่มและนิัที่รรศการ (องคก์ารมหาช่นั) เพีื�อสำรา้ง
เครอ้ข่ายในัการประช่าสำมัพัีนัธ์ุการท่ี่องเทีี่�ยว เพืี�อดึงดูด 
ความสำนัใจุของนัักท่ี่องเทีี่�ยวให้เข้ามาเทีี่�ยวในัชุ่มช่นั
มากขึ�นั

จุากการนัำามาตรการความปลอดภััยด้านัสำาธุารณสุำขผนัวกกบั
การใหบ้รกิารทีี่�มีคุณภัาพีในัการลดความเสำี�ยงและป้องกนััการ
แพีรร่ะบาดของโรคติดเช้่�อโควิด-19 จุากสิำนัค้าและบรกิารของ
การที่่องเทีี่�ยววิถึีชุ่มช่นัในัพีื�นัที่ี�ตำาบลปากนัำ�าประแสำ จุังหวัด
ระยอง ส่ำงผลให้กลุ่มวิสำาหกิจุมีรายได้ไม่ลดลงเมื�อเทีี่ยบกับ
สำถึานัการณ์ปกติในัปี 2562

• รัิกษั์ป่็า ริักษัาถิ�นอาศัย็ของสัิตวี์ป่็า

ซีีพีีเอฟรว่มกบักรมปา่ไม้และช่มุช่นัรอบเขาพีระยาเดนิัธุง 
มุ่งมั�นัอนุัรักษ์ ฟ้�นัฟู และปลูกป่าเพิี�มเติมในัพืี�นัทีี่� 
เขาพีระยาเดินัธุง ต.พีัฒนัานัิคม อ.พีัฒนัานัิคม จุ.ลพีบุรี  
อนััเปน็ัสำว่นัหนัึ�งของการอนัรุกัษน์ัำ�าในัเข้�อนัปา่สัำก ซีึ�งเป็นั
แหล่งนัำ�าสำำาคัญสำำาหรับการเกษตรและอุตสำาหกรรมของ 
จุ.ลพีบุรีและจุังหวัดใกล้เคียง

 ตั�งแต่ปี 2559 จุนัถึึงปัจุจุุบันั โดยดำาเนัินักิจุกรรมสำร้าง
การมสีำว่นัรว่มของพีนักังานั คู่ค้าธุรุกจิุ ช่มุช่นัและผูมี้สำว่นั
ได้เสำีย ร่วมสำร้างฝายช่ะลอนัำ�าเพีื�อเพีิ�มความชุ่่มช้่�นัให้แก่
ผืนัป่า จัุดที่ำาแนัวกันัไฟ รวมถึึงปลูกเสำริมป่า และกำาจุัด
วชั่พีชื่เพืี�อส่ำงเสำริมการสำบืพีนััธุุต์ามธุรรมช่าต ิครอบคลุม
พีื�นัที่ี�กว่า 5,971 ไร่ 

โดยปี 2562 ซีีพีีเอฟรว่มกบัคณะวนัศาสำตรม์หาวทิี่ยาลยั
เกษตรศาสำตร ์สำำารวจุและติดตามประช่ากรสำตัว์ป่าโดยใช่้
กล้องดักถึ่ายภัาพีอัตโนัมัติ (Camera Trap) เป็นัประจุำา
ที่กุป ีเมื�อเปรยีบเที่ยีบกบัขอ้มูลในัปีดังกลา่ว พีบวา่ในัปนีัี�

ความช่กุช่มุของสัำตว์ในักลุ่มผูล้า่มากขึ�นั ไดแ้ก ่หมาจุิ�งจุอก
อีเห็นัธุรรมดา อีกที่ั�งยังพีบพัีงพีอนัเล็กและแมวดาว  
ซึี�งกลุ่มผูล้า่กลุม่นัี�ช่ว่ยในัเร้�องการควบคมุประช่ากรของ
สัำตว์กลุ่มอื�นัไม่ให้มีจุำานัวนัมากจุนัเกินัไปในัพืี�นัทีี่� เช่่นั  
หนัู ทีี่�เป็นัศัตรูกับกล้าไม้ ลูกไม้หร้อเมล็ดไม้ ในัพืี�นัทีี่� 
ที่ี�มีการปลูกเพืี�อฟ้�นัฟูป่า และช่่วยควบคุมสำัตว์ต่างถึิ�นั 
ทีี่�พีบในัพีื�นัทีี่� ได้แก่ อีกัวนั่า ได้เช่่นัเดียวกันั ดังนัั�นัความ
ชุ่กชุ่มทีี่�เพิี�มขึ�นัก็เปรียบเสำมือนักับความหนัาแน่ันัที่ี�มาก
ขึ�นัในัพืี�นัทีี่� การทีี่�สัำตว์ป่าเพีิ�มจุำานัวนัประช่ากรได้นัั�นัมา
จุากหลายปัจุจัุย แต่ปัจุจัุยที่ี�มีผลอย่างช่ัดเจุนัทีี่�สุำดเป็นั 
เร้�องของปัจุจัุยที่ี�อยูอ่าศัยและอาหาร ซีึ�งการสำรา้งแนัวกนัั 
ไฟป่าและฝายช่ะลอนัำ�าที่ำาให้ดึงดูดสำัตว์ต่างๆ ให้เข้า
มาหาแหล่งนัำ�าและหลบร้อนัในัช่่วงฤดูแล้ง พีื�นัที่ี�ป่าเขา
พีระยาเดินัธุงจุึงเป็นัพีื�นัทีี่�ปลอดภัยัจุากไฟป่า เป็นัแหล่ง
อาหารและนัำ�าสำำาหรับสัำตว์ต่างๆ โดยรอบ เมื�อสำภัาพี 
ทีี่�อยู่อาศัยเหมาะสำม มีอาหารมากขึ�นั สำัตว์ป่าก็สำามารถึ 
ทีี่�จุะขยายพัีนัธุุ์เพีิ�มจุำานัวนัประช่ากรในัพีื�นัที่ี�ได้

แมวดาวที่ี�พบในพื�นที่ี�ป่าเข้าพระยาเดินธีง หมาจิั�งจัอ่กี่ที่ี�พบในพื�นทีี่�ป่าเข้าพระยาเดินธีง

โครงการซ้พ้เอฟ	รักษ์์นิิเว์ศ	ลุ่ี้มนิำ�าป่าสััก	เข่าพระยาเดิำนิธิง

• ป่็าฉล์าด้ พัล์าด้ไม่ได้้

 จุากประสำบการณ์ทีี่�สำั�งสำมมาตลอดจุากการอนุัรักษ์ป่า
เขาพีระยาเดินัธุง เราจึุงอยากถ่ึายที่อดความรู้และ 
ประสำบการณ์ดังกล่าว ภัายใต้แนัวคิด “ป่าฉลาดพีลาดไม่ได้” 
เพืี�อเป็นัแหลง่เรียนัรูใ้นัการอนุัรักษแ์ละฟ้�นัฟูป่าและสำรา้ง
ความตระหนักัถึงึคณุคา่ของความหลากหลายที่างช่วีภัาพี
และความอดุมสำมบรูณข์องปา่ให้แกอ่งค์กรหรอ้บคุคลที่ั�วไป

• ริักษั์ป่็า สิริ้างสิ้ข

การอนุัรักษ์และฟ้�นัฟูป่าจุะสำำาเร็จุได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจุากชุ่มช่นัโดยรอบพืี�นัทีี่� ซีีพีีเอฟจึุงสำ่งเสำริม
กิจุกรรมการมีสำ่วนัร่วมของชุ่มช่นัรอบพืี�นัที่ี�เขาพีระยา
เดินัธุง ภัายใต้โครงการยุที่ธุศาสำตร์สำร้างสุำข ซีึ�งมี

โดยมีกจิุกรรมเดนิัป่า เพืี�อศกึษาธุรรมช่าตแิละระบบนิัเวศ 
ทีี่�สำมบูรณ์ การเก็บเมล็ดพัีนัธ์ุุและเพีาะกล้าไม้ท้ี่องถิึ�นั  
การปลกูป่า 4 รูปแบบทีี่�เหมาะสำมกบัสำภัาพีพืี�นัทีี่� การกระจุาย 
เมล็ดพัีนัธ์ุไม้ด้วย Seed Ball การสำร้างฝายกักเก็บนัำ�า
เพีิ�มความชุ่มช่้�นัให้กับดินั ในัปี 2563 มี ผูท้ี่ี�ได้รับความรู้ 
ในัการอนุัรักษ์และฟ้�นัฟูป่าแล้วรวมกว่า 590 คนั

เป้าหมายสำร้างความมั�นัคงที่างอาหารให้กับชุ่มช่นั  
ร่วมดูแลป่าและสำามารถึอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั�งยืนั  
โดยดำาเนิันักิจุกรรมดังนัี�

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

125124 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



เมื�อก่อนป่าถููกบุกรุก ถููกทำาลาย
เป็นป่าที�ไม่สมบูรณ์ แติ่ติอนนี�สภัาพเปลี�ยนแปลงไปมาก

ช้าวบ้านได้ป่ากลับคิืนมา พวกเราช้าวบ้านยังคุิยกันว่า
“ภัูเขามันอ้วนขึ�น” เพราะติ้นไม้ที�ปลูกในพื�นที�เขาพระยาเดินธง

โติสูงขึ�นเรื�อยๆ เป็นแนวโน้มที�ดี อยากเห็นทุกภัาคิส่วน
มีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้้�นฟืู้ป่า โดยเฉพาะภัาคิเอกช้น

ซึ�งมีคิวามพร้อมด้านงบประมาณ เข้ามาปลูกป่า
แล้วก็ติ้องติิดติามและดูแล นำาไปสู่การสร้างจัิติสำานึก

ของคินในชุ้มช้นได้ เพื�อที�ชุ้มช้นจัะทำาหน้าที�ดูแลรักษาป่า
และอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั�งยืน”

นายประทีป อ่อนสลุง
 ช้าวบ้านหมู่บ้านโคิกสลุง 

ติ.พัฒนานิคิม

พื�นทีี่�ป่าช้ายเลนทีี่�ได้รับกี่ารอ่นุรักี่ษ์์
ปกี่ป้อ่ง และฟ้ิ�นฟูิ

พื�นทีี่�ป่าไม้ในเข้าพระยาเดินธีง
ทีี่�ได้รับกี่ารอ่นุรักี่ษ์์ ปกี่ป้อ่ง และฟ้ิ�นฟูิ

พื�นทีี่�สีเขี้ยวในสถานประกี่อ่บกี่าร

มูลค่าทีี่�แท้ี่จัริงจัากี่โครงกี่าร 
ซี้ำพีเอ่ฟิ ปลูกี่ ปัน ป้อ่ง ป่าช้ายเลน ในพื�นทีี่� 
จัังหวัดสมุที่รสาครและจัังหวัดระยอ่ง

ปริมาณกี่ารดูดซั้ำบก๊ี่าซ้ำคาร์บอ่นไดอ่อ่กี่ไซ้ำด์ 
จัากี่พื�นทีี่�สีเขี้ยวในสถานประกี่อ่บกี่าร
ทีี่�ได้รับกี่ารรับรอ่งโครงกี่าร LESS5

ด้านป่าไม้และกี่ารเกี่ษ์ตร จัากี่ อ่บกี่.6

บาที่

(จัากี่ 58 แห่ง)

2,388 ไร่

5,971 ไร่

1,720 ไร่

7,402,734 

5,960 ตัน

5 โครงการสำนัับสำนุันักิจุกรรมลดก๊าซีเร้อนักระจุก (Low Emission Support Scheme: LESS)
6 องค์การบริหารจัุดการก๊าซีเร้อนักระจุก (องค์การมหาช่นั)

พื�นที่ี�สีเข้ียวภัายในฟิาร์มในประเที่ศกี่ัมพูช้า

นัอกจุากนัี� กิจุการในัต่างประเที่ศของซีีพีีเอฟดำาเนัินัโครงการอนัุรักษ์และฟ้�นัฟูป่า และปลูกต้นัไม้ในัพืี�นัที่ี�สำีเขียวภัายในั 
สำถึานัประกอบการ โดยมเีป้าหมายเพืี�อดูดซัีบกา๊ซีคาร์บอนัไดออกไซีด์ช่ว่ยลดผลกระที่บจุากการเปลี�ยนัแปลงสำภัาพีภูัมอิากาศ
พีร้อมกับปกป้องความหลากหลายที่างช่ีวภัาพีร่วมไปด้วย

ตุรกี
จำนวนตนไม 2,037 ตน
ประมาณ 31 ไร (5 เฮกตาร)

อินเดีย
จำนวนตนไม 17,411 ตน
ประมาณ 399 ไร (54 เฮกตาร)

มาเลเซีย
จำนวนตนไม 350,050 ตน
ประมาณ 502 ไร (80 เฮกตาร)

ฟลิปปนส
จำนวนตนไม 138,750 ตน
ประมาณ 289 ไร (46 เฮกตาร)

เวียดนาม
จำนวนตนไม 234,466 ตน
ประมาณ 3,855 ไร (617 เฮกตาร)

ลาว
จำนวนตนไม 7,000 ตน
ประมาณ 54 ไร (9 เฮกตาร)

กัมพูชา
จำนวนตนไม 5,450 ตน
ประมาณ 550 ไร (88 เฮกตาร)

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

127126 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู



UNGC

SDGs

TCFD

GRI

เกี�ยวกับรายงานฉบับนี�

บริษัที่ เจุริญโภัคภััณฑ์์อาหาร จุำากัด (มหาช่นั) หรอ้
“ซีีพีีเอฟ” จุัดที่ำารายงานัความยั�งยืนัอย่างต่อเนัื�อง
ตั�งแต่ปี 2554 เป็นัต้นัมา เพีื�อสำื�อสำารความมุ่งมั�นั
ในัการดำาเนัินัธุุรกิจุสำู่ความอย่างยั�งยืนัและรายงานั
ผลกระที่บในัทีุ่กมิติ ที่ั�งเศรษฐกิจุ สำังคม และ 
สำิ�งแวดล้อมทีี่�เกิดจุากการดำาเนัินัธุุรกิจุของซีีพีีเอฟ
ไปยังผู้มีสำ่วนัได้เสำีย

รายงานัฉบบันัี�จัุดเตรียมขึ�นัตามแนัวที่าง
การรายงานัของ Global Reporting 
Initiatives Standard (GRI Standard): 
Core Option และแนัวที่างการเปิดเผย
ขอ้มลูเพิี�มเตมิสำำาหรับกลุ่มอุตสำาหกรรม
แปรรูปอาหาร (Food Processing 
Sector Supplement)

รายงานัความก้าวหนั้าการปฏิิบัติ
ตามหลักสำากลของข้อตกลงโลกแห่ง
สำหประช่าช่าต ิ(United Nations Global 
Compact: UN Global Compact) ในั
ระดับก้าวหนั้า (Advanced level)

การดำาเนัินังานัขององค์กรเที่ียบ
กับเ ป้าหมายการพัีฒนัาที่ี� ยั� งยืนั
ของสำหประช่าช่าติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

รายงานัผลการดำาเนิันังานัด้านัการ
เปลี�ยนัแปลงสำภัาพีภูัมิอากาศของธุรุกิจุ
โดยประยุกต์ใช้่ Recommendation of 
the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD)

รอบระยะเว์ลี้าการรายงานิ:	
รอบบัญช่ีปี 2563 ตั�งแต่วันัทีี่� 1 มกราคม
ถึึง 31 ธุันัวาคม 2563 

เอกสัารเพิ�มเติมข่องรายงานิฉบับน้ิ� ได้แก่:
• ข้อมูลผลการดำาเนัินังานั

- ด้านับุคลากร
- ด้านัความปลอดภััยและอาชี่วอนัามัย
- ด้านัสำิ�งแวดล้อม

• ขอบเขตการจุัดที่ำารายงานั
• GRI Content Index
• Communication on Progress - UN Global Compact
• Assurance Statement

คว์ามถ้�ในิการรายงานิ:	
ประจุำาปี

การรับรองรายงานิจากหน่ิว์ยงานิภัายนิอก:
การเปิดเผยข้อมูลในัรายงานัฉบับนัี� บรษิทัี่มีนัโยบาย
ในัการรบัการตรวจุรบัรองและใหค้วามเช่้�อมั�นัในัเร้�อง
ความสำอดคล้องกับหลักเกณฑ์์แบบที่างเลือกหลัก  
(In Accordance with Core Option) ตลอดจุนั 
ผลการดำาเนิันังานัด้านัสิำ�งแวดล้อม และผลการดำาเนิันังานั 
ด้านัความปลอดภััย โดยบริษัที่ ลอยด์สำ รีจุิสำเตอร์ 
ควอลิตี� แอสำชั่วรันัส์ำ จุำากัด สำ่วนัผลการดำาเนัินังานั
ดา้นัการเงนิัได้รับการสำอบที่านัโดยบรษิทัี่ เคพีีเอม็จุี 
ภูัมิไช่ย สำอบบัญช่ี จุำากัด ดังแสำดงรายละเอียดไว้ทีี่�
รายงานัของผู้สำอบบัญช่ี ในัรายงานัประจุำาปี 2563 
ของบริษัที่

สัามารถดำาว์น์ิโหลี้ดำได้ำท้�	
www.cpfworldwide.com หัวข้อความยั�งยืนั 

เริื�อง ริาย็งานค้วีามย็ั�งย็้น

แนิว์ทางการรายงานิ:
รายงานัฉบับนัี�เปิดเผยผลการดำาเนันิังานัทีี่�สำอดคล้องกับประเดน็ัสำำาคัญ 
ดา้นัความยั�งยืนัของซีีพีีเอฟตามแนัวที่างการรายงานัในัระดบัสำากลดังนัี� 

รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

128 รายงานความยั่งยืน ประจำป� 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

กลยุทธความยั่งยืน พื้นฐานสูความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำปาคงอยู

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/report
https://www.surveymonkey.com/r/PCKLMW9
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