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รูจักซีพีเอฟ

“ครัวของโลก”

ดวยวิสัยทัศน
ซีพีเอฟสงมอบอาหารปลอดภัย สามารถตรวจสอบยอนกลับได
พรอมดูแลสิ�งแวดลอมดวยความใสใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน
ตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผูบริโภค

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
การบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยไดมาตรฐานสากล ปลอดภัย
ถูกหลักโภชนาการ สามารถตรวจสอบยอนกลับไดตลอดหวงโซอาหารอยาง
เปนระบบ ใสใจสิ่งแวดลอม และเปนมิตรกับชุมชน อีกทั้งรวมพัฒนาคูคาธุรกิจ
ใหเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน

02

1

2

3

4

ธุรกิจอาหารสัตว
การผลิตและจำหนาย
อาหารสัตว

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป
การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา
และการแปรรูปเนื้อสัตวขั้นพื้นฐาน

ธุรกิจอาหาร
การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป
กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก
และอาหารสำเร็จรูป
หรืออาหารพรอมรับประทาน

ชองทางจำหนายอาหาร
เชน รานคาสง รานคาปลีก รานอาหาร
และศูนยอาหาร

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจของบริษัท

ทวีปอเมริกาเหนือ

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
โดยจำแนกประเภทธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑเปน 3 ประเภทคือ

1

ธุรกิจอาหารสัตว
(Feed Business)

9

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

1

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป
(Farm and Processing Business)

ประเทศ

บราซิล

ไดแก การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา
และการแปรรูปเนื้อสัตวขั้นพื้นฐาน

3

ประเทศ

ไทย
จีน
ไตหวัน
เวียดนาม
อินเดีย
กัมพูชา
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
ลาว
ศรีลังกา

ทวีปอเมริกาใต

ไดแก การผลิตและจำหนายอาหารสัตว

2

2

ทวีปเอเชีย

ทวีปยุโรป

5

ธุรกิจอาหาร
(Food Business)

ไดแก การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก
และอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพรอมรับประทาน รวมถึง
กิจการชองทางจำหนายอาหารและรานอาหาร โดยคำนึงถึง
สมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกภาคสวน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อเมริกาเหนือ

ยุโรป

ประเทศ

อังกฤษ
รัสเซีย
ตุรกี
เบลเยียม
โปแลนด

เอเชีย

ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจ
จำแนกออกเปน 2 สวนหลัก
กิจการประเทศไทย (Thailand Operations)
ประกอบดวย ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบ
ครบวงจรเพือ่ จำหนายในประเทศ และเพือ่ สงออกผลิตภัณฑ
เนือ้ สัตว เนือ้ สัตวแปรรูป และอาหารพรอมรับประทาน ไปยัง
ตางประเทศมากกวา 40 ประเทศใน 5 ทว�ปทัว่ โลก ครอบคลุม
ทั�งสัตวบกและสัตวน�ำ ไดแก สุกร ไกเนื้อ ไกไข เปด กุง
และปลา
กิจการตางประเทศ (Overseas Operations)
เป น การประกอบธุ ร กิ จ เกษตรอุ ต สาหกรรมและอาหาร
ในตางประเทศ ไดแก จ�น (รวมถึงไตหวัน) เว�ยดนาม อังกฤษ
อินเดีย สหรัฐอเมร�กา กัมพูชา รัสเซ�ย ตุรกี ฟลิปปนส
มาเลเซ�ย ลาว เบลเยียม ศร�ลังกา โปแลนด บราซ�ล และ
แคนาดา
04

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

อเมริกาใต

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจครอบคลุม
ประเทศ (รวมถึงบริษัทรวมและรวมคา)
ประเทศ ใน ทวีปทั่วโลก
และสงออกไปกวา

17

40

5
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จุดเดนในรอบป 2563

รางวัลแหงความสำเร็จ

ซีพีเอฟรวมสรางคุณคาที่ยั่งยืนใหกับผูมีสวนไดเสีย
ดานเศรษฐกิจ

ยอดขายสุทธิ

589,713
ลานบาท

เงินปนผลแกผูถือหุน1 ภาษีเงินไดจาย2

8,461
ลานบาท

9,038
ลานบาท

คาใชจายดานการวิจัย ผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขโภชนาการ
และพัฒนา
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี
รอยละ
ลานบาท

2,243
ดานสังคม

35

การฝกอบรมและพัฒนา คาตอบแทนและ
สวัสดิการพนักงาน
พนักงานโดยเฉลี่ย
(ประเทศไทย)

61,654

39

ชั่วโมงตอคนตอป
ความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน
(ประเทศไทย)
รอยละ

ดานสิ่งแวดลอม

71

ลานบาท

อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้
หยุดงานของพนักงาน

0.39

รายตอ 200,000
ชั่วโมงทำงาน

การดึงน้ำมาใชใน
กระบวนการผลิตลดลง
จากการหมุนเวียนน้ำ
กลับมาใชใหมกวา

ลานลูกบาศกเมตร

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

ไดรับรางวัล The Asian Excellence Award 2020
ครั้งที่ 10 จํานวน 5 รางวัล ไดแก
รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแหงเอเชีย”
รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแหงเอเชีย”
รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยมแหงเอเชีย”
รางวัล “นักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยมแหงเอเชีย”
และรางวัล “ซีเอสอารยอดเยี่ยมแหงเอเชีย”
จากนิตยสาร Corporate Governance Asia

ซี.พี. เวียดนาม ไดรบั มอบประกาศนียบัตร 100 บริษทั ยัง่ ยืน
ต อ เนื่ อ งเป น ป ที่ 3 และในป 2563 มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ดานความยัง่ ยืนโดดเดนอยูใ นกลุม บริษทั TOP 10 (Top 10
Sustainable Companies in The Manufacturing
Sector)
จากสถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนแหงชาติเวียดนาม
(Vietnam Business Council for Sustainable Development:
VBCSD)

ไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทใหอยูใน
ระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) อย างตอเนื่อง
ตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD)
ภายใตการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

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

602.3

26

การปลูกตนไมใน
สถานประกอบการ
ชวยดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด
ไดกวา

5,960 ตัน

การปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลง
จากผลิตภัณฑ
คารบอนต่ำ

1,418,000
ตัน CO2 เทียบเทา

ผลกระทบดานสังคมและ
สิง่ แวดลอม จากโครงการ
ซีพีเอฟ ปลูก ปน ปอง
คิดเปนมูลคาที่แทจริง
เทากับ

7.4 ลานบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 มีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ใหแกผูถือหุนรวมทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 1.00 บาท หรือคิดเปนมูลคารวม 8,461 ลานบาท
2
ภาษีเงินไดจายตามงบกระแสเงินสดในงบการเงินรวมของบริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

06

ได รั บ รางวั ล SET Awards 2020 ในกลุ ม รางวั ล
Sustainability Excellence ใหอยูในรายชื่อหุนยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment: THSI) อยาง
ตอเนือ่ ง ตัง้ แตป 2558 จนถึงปจจุบนั
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

92

9

1

ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิก FTSE4Good Emerging
Indices อยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงปจจุบัน
จาก FTSE Russell

การสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดซื้อสินคาและบริการ กิจกรรมดานสังคม
ของกิจการประเทศไทย
เปนการจัดซื้อกับคูคา
ลานบาท
ภายในประเทศ
รอยละ

การใชพลังงาน
การปลอยกาซ
เรือนกระจกทางตรง หมุนเวียน รอยละ
และทางออมตอหนวย
การผลิต
ลดลงรอยละ
เมื่อเทียบกับปฐาน
2558

60

ไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนสในกลุมผลิตภัณฑอาหาร
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน และไดรับรางวัลความยั่งยืน
ระดับ Silver Class ซึ่งแสดงไวใน the Sustainability Yearbook 2021
จาก S&P Global
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สารจากผูบริหาร

ป 2563 เปนปทโ่ี ลกตองเผช�ญกับความทาทายหลายดาน ทัง� ปรากฏการณไฟปาทีเ่ กิดข�น้ ทัว่ โลก ไมวา จะเปนทีป่ า อเมซอน
(Amazon) ทว�ปอเมร�กาเหนือ รวมถึงไฟปาครั�งใหญในประเทศออสเตรเลีย การเผช�ญพายุหมุนที่มีจำนวนมากที่สุดเทา
ทีเ่ คยรายงานไวตง�ั แตป พ.ศ. 2548 และว�กฤตการแพรระบาดของโรคติดเช�อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโคว�ด-19 (COVID-19)
ซ�่งสงผลกระทบอยางมากตอประชากรโลก สังคม และสิ่งแวดลอม กระทั่งนำไปสูสังคมว�ถีปกติใหม (New Normal)
การวางงานและเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลก ว�กฤตการณเหลานี้เปนบททดสอบ กลยุทธความยั่งยืนขององคกรที่สามารถ
รับมือกับสถานการณและบร�หารจัดการธุรกิจใหสามารถดำเนินการไปไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

ภายใตวิสัยทัศน “ครัวของโลก” และการดำเนินธุรกิจดวยกลยุทธความยั่งยืน 3 เสาหลัก
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
(United Nation’s Sustainable Development Goals: UN SDGs) ดังเชน
กรณีของการระบาดโควิด-19 “ซีพีเอฟ” ตระหนักดีถึงภารกิจในการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่สนับสนุนใหโลกกาวขามวิกฤตครั้งนี้ไปได
บร�ษัทจ�งไดยกระดับมาตรการปองกันโรคในระดับสูงสุด
ในการกำกับดูแลใหกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน
ไมหยุดชะงัก พรอมทั�งดูแลสุขอนามัยของพนักงานอยาง
เต็มที่ เพือ่ สรางความมัน่ ใจในความปลอดภัยตอการทำงาน
และในสวนของการชวยเหลือสังคม ถือเปนงานเรงดวนในการ
สนับสนุนอาหารรวมกับกระทรวงสาธารณสุขใหโรงพยาบาล
ตางๆ จำนวน 200 แหงทัว่ ประเทศ เพือ่ มอบใหกบั บุคลากร
ทางการแพทยและครอบครัวอีก 20,000 ครอบครัว รวมทัง�
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) จำนวนนับ
ลานคน เพื่อเปนขวัญกำลังใจที่จะดูแลผูปวยไดอยางเต็มที่
ตลอดจนผูท ต่ี อ งเฝาระวังหลังเดินทางกลับจากตางประเทศ

คุณสุภกิต เจียรวนนท
ประธานกรรมการ
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จำนวน 20,000 ราย และยังรวมมือกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมอบอาหารใหแกชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ถึง 100
ชุมชน รวมถึงจังหวัดอืน่ ๆ ดวย นอกจากนีย้ งั ดำเนินกิจกรรม
ที่คลายคลึงกันในประเทศอืน่ ๆ ที่บร�ษทั ลงทุนหร�อมีสำนักงาน
การคาอยู เชน เว�ยดนาม กัมพูชา ลาว ฟลิปปนส ตุรกี
สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เปนตน ขณะเดียวกัน บร�ษัทยัง
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศไทย โดยมีนโยบายการจางงานนิสติ -นักศึกษาจบใหม
หลายพันตำแหนง เพื่อลดปญหาการวางงานและเปนกลไก
ที่สำคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผูบริหาร
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อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

และในระหวางการระบาดของโคว�ด-19 ทำใหผูคนตอง
อยูบานในชวงการปดพื้นที่ (Lockdown) สงผลใหปร�มาณ
ขยะพลาสติกเพิม่ ข�น้ จากการจัดสงอาหาร (Food Delivery)
ซ�พเี อฟจ�งเขารวมโครงการสงพลาสติกกลับบานกับเคร�อขาย
เพื่อความยั่งยืนแหงประเทศไทย (Thailand Responsible
Business Network: TRBN) ในการเปนจุดรับขยะพลาสติก
(Drop Point) รวบรวมขยะพลาสติกเขากระบวนการร�ไซเคิล
อีกทัง� ขับเคลือ่ นเร�อ่ งการลดการใชพลาสติกแบบครัง� เดียวทิง้
(Single-use) ไดแก จัดทำสือ่ รณรงคและใหความรูพ นักงาน
ในการล า งแยกทิ ้ ง ขยะพลาสติ ก ภายใต ห ลั ก การ 4Rs
Reduce Reuse Recycle Rethink นอกเหนือจากการ
ลดบรรจุภัณฑที่เกิดในกระบวนการผลิตของบร�ษัท ภายใต
นโยบายบรรจุภัณฑยั่งยืน

ดวยตระหนักดีวานวัตกรรมที่เหมาะสมสามารถสรางเสร�ม
ความยั่งยืนไดอยางแทจร�ง ปนี้บร�ษัทไดเปดตัว “หมูช�วา”
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพภายใตตราสินคา U-Farm ที่พัฒนา
สุกร ตั�งแตการคัดเลือกสายพันธุ เลี้ยงดวยอาหารสัตวที่ใช
ธัญพืชพิเศษ เพื่อใหไดเนื้อสุกรที่มีไขมันดีและมีโอเมกา 3
มากกวาเนือ้ สุกรทัว่ ไป 2.5 เทา ภายใตการเลีย้ งอยางถูกตอง
ตามหลักสวัสดิภาพสัตวทำใหสกุ รสุขภาพดี ไมใชยาปฏิชว� นะ
ตลอดการเลี้ยง (Raise Without Antibiotic: RWA) ผาน
การรับรองโดย NSF ซ�ง่ เปนองคกรชัน� นำดานอาหารปลอดภัย
ระดับนานาชาติ มั่นใจไดวาผูบร�โภคไดรับประทานอาหาร
ทีป่ ลอดภัย ชวยเสร�มสรางสุขภาพทีด่ ี หมูชว� ายังไดรบั รางวัล
สุดยอดนวัตกรรมอาหารจากงานแสดงสินคาอาหารระดับโลก
THAIFEX-Anuga Asia 2020

แมวาผลการระบาดครั�งใหญของเช�้อโคว�ด-19 จะทำให
การปลอยกาซเร�อนกระจกลดลง แตก็เปนการชั่วคราว
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลกยังคงเปนเร�อ่ งเรงดวน
ทีโ่ ลกตองใหความสำคัญ ซ�พเี อฟจ�งยังคงมุง มัน่ รวมแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวยหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy) ในการบร�หาร
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธ�ภาพและประโยชนสูงสุด ไดแก
การใชพลังงานจากกาซช�วภาพ จากแสงอาทิตย และจาก
ช�วมวลทีไ่ ดจากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร การใชพลังงาน
และน�ำใหมีประสิทธ�ภาพมากที่สุด รวมถึงมีแผนจัดการ
พลังงานและแผนบร�หารจัดการน�ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ดานการขาดแคลนน�ำ อีกทัง� แสวงหาแนวทางการลดปร�มาณ
อาหารสวนเกินและขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจ
พรอมกับการใหความสำคัญตอการปกปองฟนฟูปาชายเลน
และปาตนน�ำอันเปนฐานทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ
อันจะสงผลตอความมั่นคงทางอาหารใหกับคนทุกคน

ในการดำเนินโครงการความรวมมือกับผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก กับภาครัฐ เคร�อขายความยั่งยืน และภาค
ประชาสังคมตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ปนี้เปนกาว
สำคัญอีกกาวของซ�พีเอฟในฐานะหนึ่งในบร�ษัทสมาช�ก
ของกลุม SeaBOS (Seafood Business for Ocean
Stewardship) ซ�ง่ ประกอบดวย 10 บร�ษทั ยักษใหญของโลก
ทีไ่ ดดำเนินธุรกิจดาน Seafood ทีม่ เี จตนารมณรว มกันในการ
ผลิตอาหารทะเลทีย่ ง่ั ยืนและปกปองมหาสมุทร โดยการรวม
บรรลุ ข  อ ตกลงในการกำหนดเป า หมาย 1) ไม ใ ห ม ี ก าร
ทำประมงผิดกฎหมายและการบังคับใชแรงงานภายใต
การดำเนินงานของบร�ษทั สมาช�กภายในเดือนตุลาคม 2564
และ 2) รายงานความคืบหนากิจกรรมตามเปาหมายรวมกัน
ในการขจัดการทำประมงผิดกฎหมายและการบังคับใช
แรงงานภายในหวงโซอุปทานอาหารทะเลในเดือนตุลาคม
2565 และ 2568
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ผลจากความมุงมั่นในขับเคลื่อนธุรกิจดวยหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการเคารพในสิทธ�มนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ
สงผลใหใ นป 2563 บร�ษ ัทยังคงไดร ับคัดเลือ กใหเปน
สมาช�กในกลุม ดัชนีความยัง่ ยืนของดาวโจนส (Dow Jones
Sustainability Indices: DJSI) ประเภทตลาดเกิดใหม
ตอเนือ่ งเปนปท่ี 6 ไดรบั คัดเลือกใหเปนสมาช�ก FTSE4Good
Emerging Indices ประเภทตลาดเกิดใหมตอเนื่องเปน
ปที่4 และไดรับคัดเลือกอยูในรายช�่อ “หุนยั่งยืน” หร�อ
Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำป
2563 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อีกทัง� ไดรบั การ
จัดอันดับโดยนิตยสาร “ฟอรบส” ใหเปนบร�ษทั อันดับที่ 248
ของโลก และเปนอันดับที่ 1 ของบร�ษทั จากประเทศไทย เปน
องคกรนายจางยอดเยีย่ มระดับโลกแหงป 2020 (The World's
Best Employer 2020) พิจารณาจากความโดดเดนใน
การดูแลพนักงานในชวงโคว�ด-19 และการมีสวนรวมสราง
ความมั่นคงทางอาหารใหกับสังคมไทยและตางประเทศ

บร�ษัทใหความสำคัญกับการทบทวนกลยุทธความยั่งยืน
ใหสอดคลองกับสถานการณที่โลกที่เปลี่ยนแปลงไป มุงมั่น
สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการ
สหประชาชาติ (UN SDGs) ตลอดทั�งการเตร�ยมพรอม
รับมือกับความทาทายทีอ่ าจคาดไมถงึ การเปลีย่ นแปลงของ
สภาพภูมอิ ากาศ ความกังวลเร�อ่ งสุขภาพของประชาชนและ
ความปลอดภัยของอาหาร โดยการนำเทคโนโลยีการผลิต
และระบบการจัดการดานดิจ�ทัลตางๆ มาใชเพื่อพัฒนา
ระบบการบร�หารจัดการใหรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ
ตามความตองการโภชนาการที่ดีของผูบร�โภคที่ไดตาม
มาตรฐานโลก ไปจนถึ ง การผลิ ต อาหารเพื ่ อ ตอบโจทย
เร�่องความมั่นคงทางอาหาร สารอาหารที่เหมาะสม ราคา
ที่เขาถึงได ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดลอมอยางสมดุล เปนไปตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน
(ตอประเทศ ประชาชน และบร�ษทั ) ทีบ่ ร�ษทั ยึดถือเปนปรัชญา
ในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เพือ่ เปนการตอกย�ำความ
มุงมั่นของบร�ษัทในการเปนผูนำดานความยั่งยืนในธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรตอไป

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
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กลยุทธความยั่งยืน
ของซีพีเอฟ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แหงสหประชาชาติ ของซีพีเอฟ

ปรัชญา 3 ประโยชน
คํานึงถึง
บรรจุภัณฑยั่งยืน

ดินนํ้าปาคงอยู

ผลกระทบสิง่ แวดลอม

ดินน้ำปาคงอยู

สังคมพึ่งตน

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สังคมพึ่งตน

ดูแล

อาหารมั่นคง

บุคลากร

พืน้ ฐานการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน

คูคาธุรกิจ

การเคารพสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติ
ดานแรงงาน

ชุมชน
สรางสรรค

อาหารมั่นคง

นวัตกรรมอาหาร
สวัสดิภาพสัตว
การเขาถึงอาหาร
และความรู
เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

การกำกับดูแล
กิจการสูความยั่งยืน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติดานแรงงาน

เปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (UN SDGs) และหลักสากล 10 ประการ
ตามแนวทางขอตกลงแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact)
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ซ� พ ี เ อฟได บู ร ณาการเป า หมายการพั ฒ นาที่ ย ั ่ ง ยื น แห ง โดยเพิ่มอีก 2 เปาหมายจากปที่แลว ไดแก เปาหมายที่ 1
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ขจัดความยากจน และเปาหมายที่ 9 นวัตกรรมและโครงสราง
เขากับการดำเนินงานดานความยัง่ ยืนของเรา
พื้นฐานทีด่ ี ซ�่งสอดคลองกับข�ดความสามารถและศักยภาพ
ของเราที่จะรวมกาวเดินสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไมทิ้งใคร
ภายใตกลยุทธความยั่งยืน 3 เสาหลักไดแก
ไวขางหลัง
อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำปาคงอยู
การผนวก SDGs เขากับกลยุทธความยัง่ ยืนทำใหเราสามารถ
ระบุประเด็นในการสรางผลกระทบเช�งบวกหร�ออยางนอย
โดยเปนการสนับสนุนทางตรง
ลดผลกระทบเช�งลบไดอยางมีประสิทธ�ภาพ อีกทั�งเราได
เช�อ่ มโยงประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญดานความยัง่ ยืน (Materiality
เปาหมาย จาก
เปาหมาย
Issues) กับ SDGs เพื่อใหทราบวากิจกรรมใดในหวงโซ
คุณคาของซ�พีเอฟที่เหมาะสมที่สุดและสามารถสนับสนุน
เปาหมายไมวาจะเปนทางตรงหร�อทางออม
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นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังดําเนินธุรกิจสอดคลองกับแนวทางขอตกลงแหงสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact: UN Global Compact)

ในฐานะสมาช�กภายใตหลักสากล 10 ประการ และเพือ่ เปนการขับเคลือ่ นภาคธุรกิจของไทย
ใหตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการดังกลาว เราจ�งรวมเปนหนึ่ง
ใน 15 องคกรสมาช�กผูรวมกอตั�งสมาคมเคร�อขายโกลบอลคอมแพ็กแหงประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand: GCNT)
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พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

ผลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ
ของซีพีเอฟ ณ ป 2563
PEOPLE: การสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

51,234 ราย

ของเกษตรกร
ผูประกอบการรายยอย
และกลุม เปราะบางไดรบั
การสงเสร�มอาช�พและ
คุณภาพช�ว�ต

1,433,075 ราย 35%

ของเด็ก เยาวชน รวมถึง ของผลิตภัณฑใหม
ผูบร�โภคสามารถเขาถึง มุง เนนสุขโภชนาการ
อาหารและการเร�ยนรู สุขภาพ และสุขภาวะทีด่ ี
หร�อทักษะเกี่ยวกับ
อาหาร

100% ของผูบ ร�หาร 48:52

และพนักงานผาน
การอบรมพัฒนาความรู
และความเขาใจเกีย่ วกับ
ความยั่งยืน

จํานวนพนักงานชาย
ตอพนักงานหญิง
35:43 คาเฉลีย่ เวลา
ฝกอบรมพนักงานชาย
ตอพนักงานหญิง

ดึงนํ�ามาใชตอหนวย
การผลิตลดลงเทียบกับ
ปฐาน 2558
42% สัดสวนการนํา
นํ�ากลับมาใชใหมหร�อใช
ซํ�าในป 2563

ปร�มาณการใชบรรจุภณ
ั ฑ
พลาสติกที่มีคุณสมบัติ
สามารถใชซา�ํ หร�อใชใหม
หร�อเปนสินคาใหม หร�อ
ยอยสลายได

สูง

1

2

10

14

586,000 ตัน

2,388 ไร พืน้ ที่
คารบอนไดออกไซด ปาชายเลนทีไ่ ดรบั การ
(CO2) เทียบเทาปร�มาณ อนุรกั ษและฟน ฟู

กาซเร�อนกระจกทีส่ ามารถ
ลดและกักเก็บไดตอป

7,691 ไร พื้นที่

ปาบกที่ไดรับการ
อนุรักษและฟนฟู
รวมถึงการปลูกไมยนื ตน
ในสถานประกอบการ

PROSPERITY: การสรางความเจริญกาวหนา

PEACE: การสรางสันติภาพ
ดำเนินนโยบายดานสิทธ�มนุษยชน ซ�่ง
สอดคลองกับแนวทางสหประชาชาติวาดวย
การดำเนินธุรกิจและสิทธ�มนุษยชน (UN Guiding
Principle on Business and Human Rights:
UNGP) สงเสร�มการยุติปญหาแรงงานบังคับ
และประณามการใชแรงงานทาสและการคา
มนุษย สงเสร�มหลักการธรรมาภิบาลและ
ตอตานการคอรรัปชัน
หมายเหตุ : ขอบเขตของผลการดําเนินงานครอบคลุมเฉพาะกิจการประเทศไทย
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รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

PARTNERSHIP: การเปนหุน สวนเพือ่ ความรวมมือ
รวม “โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหาร
ที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดี (Food Reform for
Sustainability and Health: FReSH)” โดย
มีสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(World Business Council for Sustainable
Development: WBCSD) และมูลนิธ�อีท
(EAT Foundation) เปนแกนนำสำคัญ รวมถึง
เปนหนึ่งในบร�ษัทสมาช�กของกลุม Seafood
Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)

6
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16
8

11

4
12

7

5

3

15
สูง

ความสําคัญตอซีพีเอฟ

พื้นฐานการพัฒนา
อยางยั่งยืน
1 การกำกับดูแล การบร�หาร
ความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
2 สิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติ
ดานแรงงาน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

3 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
8 การบร�หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
4 สุขภาพและโภชนาการ
5 สวัสดิภาพสัตว
9 ความเปนอยูที่ดี สุขภาพ
และความปลอดภัยพนักงาน
6 คุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร
10 การจัดหาอยางรับผิดชอบ
7 การสงเสร�มการเขาถึงอาหาร 11 การพัฒนาและสนับสนุน
การตลาดอยางรับผิดชอบ
ชุมชน
และฉลากผลิตภัณฑ

2.85 ลานกิกะจูล มีการตรวจประเมินสถานะ
มาจากการใช
พลังงานหมุนเว�ยน

2,243 ลานบาท 755 ราย
96% ของเสีย
ดานสิทธ�มนุษยชนอยางรอบดาน เปนคาใชจาย
ของการจางงานผูพิการ ที่เกิดข�้นถูกนํากลับมา
ทั่วทั�งองคกร และครอบคลุม ดานการว�จัยและ
ใชประโยชน
หวงโซอุปทาน สงเสร�ม
พัฒนา
การจางงานในชวงโคว�ด-19
สนับสนุนการเติบโตของ
ผูประกอบการรายยอย

13

18

17

ตํ่า

PLANET: การอนุรักษโลก

36% ของปร�มาณการ 99.9% ของ

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน ป 2563
ความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย

กลยุทธความยั่งยืน

12 การจัดการบรรจุภัณฑ
13 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
14 การจัดการพลังงาน
15 การจัดการการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร
16 การจัดการน�ำ
17 การจัดการของเสีย
18 ความหลากหลายทางช�วภาพ
และระบบนิเวศ

การตอบสนองตอประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน
สูง

ประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหความสนใจสูง ผูบร�หารระดับสูงตองใหความสำคัญและมีการตอบสนองและ
บร�หารจัดการอยางใกลช�ด

เปนประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหความสนใจปานกลาง มีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
ปานกลาง เพื่อตอบสนองและบร�หารจัดการอยางใกลช�ด

ตํ่า

เปนประเด็นทีผ่ มู สี ว นไดเสียใหความสนใจต่ำ การตอบสนองและบร�หารจัดการโดยว�ธก� ารปฏิบตั งิ านประจำ
และเปดเผยขอมูลเทาที่จำเปน

อานรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนและการสรางการมีสวนรวมกับ
ผูมีสวนไดเสียไดที่ www.cpfworldwide.com หัวขอ “ความยั่งยืน” เรื่อง “กระบวนการประเมิน
ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน” และ “การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย”
กระบวนการ
การสรางการ
ประเมินประเด็นสําคัญ มีสวนรวมกับ
ดานความยั่งยืน
ผูมีสวนไดเสีย
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ดินน้ำปาคงอยู

ขอบเขตผลกระทบและการตอบสนอง
ตอประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

พื้นฐานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

หัวขอ

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ
สูความยั่งยืน

การกำกับดูแลการบร�หารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี สงเสร�มใหพนักงานทุกคนปฏิบตั งิ านดวยจรรยาบรรณ
ธุรกิจทีด่ ี บนพืน้ ฐานของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คานิยมพืน้ ฐาน 6 ประการ (CPF Way) และ
จรรยาบรรณธุรกิจซ�พีเอฟ (CPF Code of Conduct)

สิทธ�มนุษยชน
และการปฏิบัติดานแรงงาน

การเคารพสิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติ
ดานแรงงาน

มุง เนนการจัดการประเด็นดานสิทธ�มนุษยชนในบร�ษทั และหวงโซอปุ ทาน เชน แรงงานบังคับ แรงงาน
ตางดาว และสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผูรับเหมาในสถานประกอบการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สนับสนุนพนักงานในทุกสายงานใหเปนนวัตกร และสรางวัฒนธรรมองคกรแหงนวัตกรรม เพื่อให
องคกรเปนสถานทีแ่ บงปนความรู เกิดความคิดสรางสรรคอนั นำไปสูก ารเปนองคกรแหงนวัตกรรม

นวัตกรรมอาหาร

สุขภาพและโภชนาการ

จัดการฟารมดวยว�ธ�การที่การุณตอสัตว และสนับสนุนการใชยาปฏิช�วนะอยางรับผิดชอบและ
สมเหตุสมผล

การเขาถึงอาหารและความรู
เพื่อการบร�โภคอยางยั่งยืน

คุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร
การสงเสร�มการเขาถึงอาหาร การตลาดอยางรับผิดชอบ
และฉลากผลิตภัณฑ

เพิม่ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยอาศัยการว�จยั และพัฒนาทีท่ นั สมัยผานการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล ผานการรับรองโดยหนวยงานอิสระ ควบคูไปกับการควบคุมคุณภาพโดยการ
ว�เคราะหและประเมิน ระบบการตรวจสอบยอนกลับ และการเร�ยกคืนสินคา
สนับสนุนการเขาถึงอาหารอยางยั่งยืนในเด็ก เยาวชน และผูบร�โภค พรอมสื่อสารขอมูลผลิตภัณฑ
อยางรับผิดชอบ
สรรหา พัฒนา และรักษา “คนดี คนเกง” ขององคกร สงเสร�มความเปนผูน ำและการเติบโตในอาช�พ
ของพนักงาน สรางใหเปนองคกรแหงการเร�ยนรูแ ละพัฒนาศักยภาพแกพนักงานทุกคนตลอดชวงช�วต�
การทำงาน บนพืน้ ฐานการดำเนินงานเพือ่ ความยัง่ ยืนและเปน “บานแหงความสุข” ของพนักงานทุกคน
ดูแลความปลอดภัยและสงเสร�มความเปนอยูที่ดีในสถานประกอบการใหกับพนักงานตามนโยบาย
ดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย สิ่งแวดลอม และพลังงาน รวมทั�งทบทวนผลการดำเนินงานดาน
ความปลอดภัยของซ�พเี อฟเปนประจำทุกป เพือ่ พัฒนาการจัดการกรณีฉกุ เฉิน
สนับสนุนใหคูคาดำเนินธุรกิจที่สอดคลองตามนโยบายดานการจัดหาอยางยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
สำหรับคูคาธุรกิจ และสรางการมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนความรูกับคูคาธุรกิจและผูมีสวนไดเสีย
ที่เกีย่ วของ เพือ่ พัฒนาความรวมมือทางธุรกิจทีไ่ ดประโยชนรว มกันและดำเนินงานอยางยัง่ ยืน
เสร�มสรางคุณภาพช�ว�ตที่ดีของคนในชุมชนและกลุมเปราะบาง ผานการดำเนินโครงการตางๆ
ตามกลยุทธ “4 ผสานสูความยั่งยืน”
พัฒนาการออกแบบและการจัดการบรรจุภณ
ั ฑยง่ั ยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยนตลอดหวงโซคณ
ุ คา
เพือ่ ลดขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ และเพือ่ สงเสร�มการใชวสั ดุสำหรับผลิตบรรจุภณ
ั ฑทเ่ี ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ใหความสำคัญกับการหาว�ธ�การลดผลกระทบและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพือ่ สรางผลกระทบใหนอ ยทีส่ ดุ ตอสภาพแวดลอมในอนาคต

บุคลากร

สังคมพึ่งตน

ความเปนอยูที่ดี สุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน

คูคาธุรกิจ

การจัดหาอยางรับผิดชอบ

ชุมชน

การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

บรรจุภัณฑยั่งยืน

การจัดการบรรจุภัณฑ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดินน้ำปาคงอยู

การจัดการพลังงาน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การจัดการน�ำ
การจัดการของเสีย
การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ความหลากหลายทางช�วภาพ
รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

ความหลากหลายทางช�วภาพและระบบนิเวศ

ผูบริโภค

คาปลีก

สรางผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีข�้นโดยใชเทคโนโลยีขั�นสูง

สวัสดิภาพสัตว

การบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล
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การตอบสนองตอประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน

สวัสดิภาพสัตว

อาหารมั่นคง

การขนสง

เกษตรกร

ธุรกิจของซีพีเอฟ

อาหาร

สังคมพึ่งตน

เลีย้ งสัตวและแปรรูป

อาหารมั่นคง

อาหารสัตว

พื้นฐานสูความยั่งยืน

คูคาธุรกิจ

กลยุทธความยั่งยืน

สงเสร�มการเพิ่มประสิทธ�ภาพพลังงาน และการเพิ่มการใชพลังงานหมุนเว�ยน
ประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน�ำ เพื่อจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงดานน�ำ และสนับสนุน
การนำน�ำกลับมาใชใหม เพื่อลดการดึงน�ำมาใชในสถานประกอบการ
ใชทรัพยากรอยางคุม คา ควบคูไ ปกับการลดการเกิดของเสีย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเว�ยน พรอมทัง�
ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการตางๆ และสรางคุณคาจากของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิต
เพิ่มมูลคาใหกับอาหารที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิต และเสร�มสรางความแข็งแรงใหกับการ
ดำเนินงานจากอาหารที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิต พรอมทั�งพัฒนาบรรจุภัณฑอาหารที่สามารถ
ชวยยืดอายุของอาหารได เพื่อปองกันไมใหเกิดขยะอาหาร
สนับสนุนการประมงและการเกษตรอยางยัง่ ยืน ทีส่ ามารถตรวจสอบยอนกลับไดตลอดหวงโซคณ
ุ คา
ตามนโยบายดานการจัดหาอยางยั่งยืนฯ ควบคูไปกับการปกปองความหลากหลายทางช�วภาพผาน
โครงการซ�พเี อฟ ปลูก ปน ปอง ปาชายเลน และโครงการซ�พเี อฟ รักษนเิ วศ ลุม น�ำปาสัก เขาพระยาเดินธง
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กลยุทธความยั่งยืน

พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

การตอบสนอง ฟนฟู และปรับตัวของซีพีเอฟ
ในภาวะโควิด-19
Smallholder Farmers*
& Suppliers

CPF’s Operations
(Feed)

เพื่อใหการเดินสายพานการผลิตอาหาร
ไดอยางตอเนื่อง ปองกันอาหารขาดแคลน
อันอาจนําไปสูปญหาในสังคม
ใหความรูเกษตรกรรายยอยและ
เกษตรกรในโครงการสงเสริม
การเลีย้ งสัตวเกีย่ วกับมาตรการเสริม
และแนวปฏิบัติที่เขมงวดเพิ่มเติม
เพื่อปองกันโควิด-19 รวมถึง
ASF สําหรับเกษตรกรเลี้ยงสุกร
ปรับแผนการรับสินคาเพื่อใหคูคา
สามารถขนสงไดในชวงเวลา
ที่รฐั บาลกําหนด และแนะนําแนวทาง
ปฏิบตั ภิ ายใตสถานการณโควิด-19
ริเริ่มโครงการ Faster payment
ลดระยะเครดิตเทอมเหลือเพียง
30 วัน ใหแกคูคากวา 6,000 ราย
เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนเงินทุน
ชวยเพิ่มสภาพคลองและรักษางาน
ของลูกจางในกลุมคูคา
ดูรายละเอียดในบท สังคมพึ่งตน

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

CPF’s Operations
(Food)

ซีพีเอฟใหความสําคัญกับการเลี้ยง
ดวยระบบไบโอซีเคียวริตี้ (Bio-security)
ทั้งฟารมของซีพีเอฟและเกษตรกรในโครงการ
สงเสริมการเลีย้ งสัตว ทีส่ ามารถปองกันเชื้อโรค
เขาสูฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน
เลี้ยงในระบบโรงเรือนปดที่ควบคุมอุณหภูมิ
ดวยอาหารสัตวที่สามารถตรวจสอบที่มา
ของวัตถุดิบ โดยรับจากแหลงที่มั่นใจไดวา
ปลอดภัย ปลอดเชื้อโรคเทานั้น

Communities & Consumers
ซีพีเอฟ เปนภาคธุรกิจรายแรก ๆ ที่มีสวนรวม
ในการชวยเหลือประชาชน ชุมชน และ สังคม ที่เดือดรอน
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19
เริ่ม “โครงการสงอาหารจากใจ รวมตานภัยโควิด-19”
ประกาศไมขึ้นราคาสินคาสรางความมั่นใจเรื่องความมั่นคง
ทางอาหาร
แบงเบาภาระของผูบริโภคชวงวิกฤต
แจกอาหารอุนรอนพรอมทานดวยรถ CPF Food Truck
บริจาคมอบอาหาร ตลอดจนของใชจําเปนใหแกผูเดือดรอน
ดูรายละเอียดในบท อาหารมั่นคง และสังคมพึ่งตน

ดูรายละเอียดในบท อาหารมั่นคง

พนักงาน
(สํานักงาน โรงงานและฟารม)
เราใหความสําคัญกับบุคลากร
อยางยิ่งยวดโดยยกระดับ
ความปลอดภัยของพนักงาน
ขึ้นสูระดับสูงสุด เพื่อปองกัน
ไมใหพนักงานมีความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ

* Smallholder Farmers หมายถึง กลุมของเกษตรกรรายยอยที่มีที่ดิน
เปนของตนเอง มีพื้นที่ทํากินไมเกิน 50 ไร, ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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CPF’s Operations
(Farm)

กําหนดแนวทางปฏิบัติตัวของพนักงาน
ทั้งในและตางประเทศ
ออกประกาศไมมีการเลิกจาง
เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ติดตามตรวจสอบพนักงานทีก่ ลับจากประเทศ
กลุม เสีย่ ง หรืออยูใ นขายทีจ่ าํ เปนตองกักตัว
เชิญนายแพทยผูเชี่ยวชาญมาใหความรู
และเปนที่ปรึกษา
อํานวยความสะดวกพนักงานสํานักงานและ
พนักงานในไลนผลิต ในการทํางานและ
การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing)

สิ่งแวดลอม
(รอบโรงงานและฟารม)
ถึงแมจะมีวิกฤตภาวะโควิด-19 เรายังคงมุงมั่น
บรรเทาผลกระทบสิง่ แวดลอมทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
เราเขารวมโครงการสงพลาสติกกลับบาน เพื่อรวม
บรรเทาผลกระทบจากขยะพลาสติกที่ปริมาณเพิ่มขึ้น
และยังมุงมั่นลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การใชพลังงาน การดึงนํ้ามาใช การเกิดของเสีย
ดูรายละเอียดในบท ดินนํ้าปาคงอยู

ดูรายละเอียดในบท สังคมพึ่งตน
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กลยุทธความยั่งยืน

พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

การดำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
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รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
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กลยุทธความยั่งยืน

พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

ภาพรวมการดำเนินงาน
ดานความยั่งยืน
อาหารมั่นคง
นวัตกรรมอาหาร

รอยละ 30 ของผลิตภัณฑใหมเปนผลิตภัณฑที่มุงเนนสุขโภชนาการ
สุขภาพและสุขภาวะที่ดี ภายในป 2563

สวัสดิภาพสัตว

รอยละ 100 ของสัตวไดรบั การเลีย้ งดูทส่ี อดคลองกับหลักอิสระ 5 ประการ
และมีการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบและสมเหตุสมผล

2559

2560

2561

21%

69%

90%

On track

On track

On track

100%

24%

33% 7%

41% 28%

43% 15%*

เร��มมีเปาหมายเปนปแรก
อยูระหวาง
ดําเนินการ

นํารองที่ฟารมวังสมบูรณ
จังหวัดสระบุร� และจะใหผลผล�ต
ครั้งแรกในเดือนมีนาคม
ป 2562

ฟารมไกไขในกิจการประเทศไทยเลี้ยงแบบปลอยอิสระในโรงเรือน
มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 5 ลานฟองตอป

100%

มีเจาหนาที่สวัสดิภาพสัตวกำกับดูแลดานฟารมไกเนื้อในทุกประเทศ
(Poultry Welfare Ofﬁcer: PWO) ภายในป 2563
1,300,000 รายของเด็ก เยาวชน รวมถึงผูบริโภค สามารถเขาถึงอาหาร
และการเรียนรูหรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรูดานการโภชนาการ
และการบริโภคอยางยั่งยืน ภายในป 2563

2563

100%

100%

เร��มดําเนินงานตามเปาหมาย
ป 2563

รอยละ 100 ของฟารมสุกรแมพันธุอุมทองมุงสูระบบการเลี้ยง
แบบคอกขังรวม ภายในป 2568 สำหรับกิจการประเทศไทย
และ ป 2573 สำหรับกิจการตางประเทศ

การเขาถึงอาหาร
และความรู
เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน

2562

61%

ตามเปาหมาย
300,000 ราย

อยูระหวาง
ดําเนินการ

74%

ตามเปาหมาย
300,000 ราย

100% 63%

79%

ตามเปาหมาย
300,000 ราย

100%

กําลังการผล�ตรวม
5 ลานฟองตอป

100%
97%**

บรรลุเปาหมาย ตัง้ แตป 2562

100%

กําลังการผล�ตรวม
12 ลานฟองตอป

100%

บรรลุเปาหมาย ตัง้ แตป 2562

ตามเปาหมาย
300,000 ราย

100%

เร��มมีเปาหมายเปนปแรก

94%

100%

สังคมพึ่งตน
บุคลากร

รอยละ 100 ของผูนำและพนักงานผานการอบรมพัฒนาความรู
และความเขาใจเพื่อความยั่งยืน ภายในป 2563

คูคาธุรกิจ

รอยละ 100 ของคูคาธุรกิจหลักในกลุมวัตถุดิบอาหารสัตว เครื่องปรุง
และบรรจุภัณฑไดรับการตรวจประเมินดานความยั่งยืน ภายในป 2563

ชุมชน

50,000 รายของเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย และกลุมเปราะบาง
ไดรับการสงเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต ภายในป 2563

51%

27%

53%

86%

100%

72%

80%

84%

100%

ดินน้ำปาคงอยู
บรรจุภัณฑยั่งยืน
ผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

รอยละ 100 ของบรรจุภณ
ั ฑพลาสติกทีน่ ำมาใชบรรจุอาหารสามารถนำกลับมาใชซำ้
หรือนำมาใชใหม หรือนำไปผลิตเปนสินคาใหม หรือยอยสลายได ภายในป 2568
สำหรับกิจการประเทศไทย และ ป 2573 สำหรับกิจการตางประเทศ
รอยละ 15 และรอยละ 25 ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ทางตรงและทางออมตอหนวยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปฐาน 2558
ภายในป 2563 และป 2568 ตามลำดับ
9,000 ไรของพื้นที่ปาชายเลนและปาตนน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตรของประเทศ
รวมถึงพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการไดรับการอนุรักษ ปกปอง และฟนฟู
ภายในป 2563

* เนื่องจากมีการปรับวิธีการเก็บขอมูล ** มีการปรับเปาหมายจาก 300,000 ราย เปน 1,300,000 ราย *** ตั้งเปาหมายป 2568 ในป 2562
**** สาเหตุจากคาสัมประสิทธิ์ที่ใชในการคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชไฟฟา อางอิงจากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในป 2563 สูงกวา
คาที่ใชในการคํานวณป 2562 และบริษัทมีการปรับลักษณะธุรกิจเปนอาหารพรอมรับประทานที่มีความเขมขนในการใชพลังงานตอหนวยการผลิตสูงกวา
ธุรกิจอาหารสัตวและธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป
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ประกาศเปาหมาย
บรรจ�ภัณฑยั่งยืน

7%

47%

ของเปาหมายป 2563

ของเปาหมายป 2563

23%

60%

50%

ของเปาหมายป 2563

100%

99.99%

อยูในระหวาง
เก็บขอมูล

99%

ของเปาหมายป 2563
59% ของเปาหมายป 2568***

100%
สําหรับกิจการประเทศไทย

99.9%

อยูในระหวาง
เก็บขอมูล

62%****

ของเปาหมายป 2563
32% ของเปาหมายป 2568
100%

บรรลุเปาหมาย ตัง้ แตป 2561
สําหรับกิจการตางประเทศ
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กลยุทธความยั่งยืน

พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

พื้นฐานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

“ซีพีเอฟกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนตามโครงสราง
การกำกับดูแลดานความยั่งยืน เพื่อใหการดำเนินงาน
มุงไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร”
“คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานและคนงาน
ทุกคนรับทราบและเขาใจถึงนโยบายและขอปฏิบัติ
เพื่อการตอตานคอรรัปชัน ในการปฏิบัติงานของตนเอง”
“ซีพีเอฟไดทบทวนและดำเนินกระบวนการตรวจประเมิน
สถานะดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights
Due Diligence) ครอบคลุมทุกกลุม รวมถึงกลุมผูเปราะบาง
(Vulnerable Group) ครอบคลุมทุกสายธุรกิจในกิจการ
ประเทศไทยและหวงโซอุปทาน”
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การกำกับดูแลกิจการ
สูความยั่งยืน
ความมุงมั่น:

พัฒนาองคกรอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “การกำำ�กัับดููแลกิิจการสู่่�ความยั่่�งยืืน”

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ที่
www.cpfworldwide.com

การดำำ�เนิินงาน
เพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน สามารถสร้้างผลกระทบเชิิงบวกและลดผลกระทบเชิิงลบจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซีีพีีเอฟจึึงมุ่่�งมั่่�นสร้้างพื้้�นฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างเป็็นระบบและ
ครอบคลุุมทั้้�ง 3 มิิติิ คืือ มิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ในทุุกระดัับตั้้�งแต่่ระดัับนโยบาย
และระดัับการดำำ�เนิินงานภายในองค์์กร อีีกทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับการสื่่�อสารอย่่างถููกต้้องและ
โปร่่งใสทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมในการมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายเดีียวกััน

“การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”

“การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน”

“ปััจจััยความเสี่่�ยง”
ในเล่่มรายงานประจำำ�ปีี 2563
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คณะกรรมการบริษัท

โครงสรางการกำกับดูแล
ดานความยั่งยืน
ของซีพีเอฟ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สำนักตรวจสอบภายใน
สำนักบริหารความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคม
และการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะกรรมการเทคโนโลยีและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ประธานคณะผูบริหาร
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ

คณะกรรมการจัดการ

สำนักลงทุนสัมพันธและตลาดทุน

สำนักทรัพยากรบุคคล

สำนักสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธ

สำนักเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

สำนักความรับผิดชอบตอสังคม
และการพัฒนาอยางยั่งยืน

สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดลอม และพลังงาน

การบริหารจัดการโดยคณะทำงานหรือหนวยงานภายใน

เศรษฐกิจ
• การดำเนินธุรกิจดวยความใสใจ
ในการสรางคุณคารวมกับ
ผูมีสวนไดเสีย
• การใหความสำคัญกับคุณภาพ
และมาตรฐานความปลอดภัย
อาหาร
• การมุงเนนในการผลิตสินคาดี
มีคุณภาพเพื่อสงตอคุณคา
ทางอาหารที่ดีใหกับผูบริโภค
• การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ที่เติมเต็มความตองการดานตาง ๆ
ของผูบ ริโภค
• การสรางสรรคนวัตกรรม
ดานการผลิตและการดำเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
• การนำระบบดิจิทัลมาใช
(Digitalization)
เพื่อยกระดับการดำเนินงาน
• การมองหาโอกาสในการลดตนทุน
ในการผลิตสินคาอยางตอเนื่อง
• กำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึง
การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่ดี
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สังคม
• การดูแลสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติดานแรงงาน
ตลอดหวงโซอุปทาน
• การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การพัฒนาบุคลากรใหเปน
คนดีคนเกง
• การดูแลและสรางความผูกพันกับ
พนักงาน
• การสงเสริมความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน
• การพัฒนาคูคาธุรกิจใหเติบโต
ไปดวยกัน
• การสงเสริมความเปนอยูที่ดี
แกคนในสังคม
• การสงเสริมการเขาถึงอาหาร
และความรูดานโภชนาการและ
การบริโภคอยางยั่งยืน
• การเตรียมความพรอมและ
การบริหารจัดการดานอาหาร
ในภาวะวิกฤต
• การดูแลสวัสดิภาพสัตวและ
ใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ
และสมเหตุสมผล
• การคุมครองขอมูลสวนบุคคล

สิ่งแวดลอม
• การกำหนดแนวทางจัดการ
ดานการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร
อยางรับผิดชอบ
• การสงเสริมการทำการเกษตร
และการประมงที่ยั่งยืน
• การบริหารทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
• การใชพลังงานหมุนเวียน
• การพัฒนาบรรจุภัณฑที่ยั่งยืน
• การพัฒนาผลิตภัณฑยั่งยืน
• การลดการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร
• การปลูกปาทั้งในและนอก
สถานประกอบการ
• การตรวจสอบยอนกลับสินคา
แบบดิจิทัล
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สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ดานแรงงาน

ความมุงมั่น:

เคารพสิทธิมนุษยชนและมีแนวทางปฏิบัติดานแรงงาน

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน”

การดำำ�เนิินงาน
การเคารพและผดุุงไว้้ซึ่ง่� สิิทธิิมนุุษยชน
• ในปีี 2563 พนัักงานของซีี พีี เ อฟได้้ รัั บ
การอบรมด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนครอบคลุุ ม
สถานประกอบการของซีีพีีเอฟทั่่�วประเทศ
ในหลากหลายหลัักสููตร อาทิิ สิิทธิิมนุุษยชน
กฎหมายแรงงาน อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
และธรรมาภิิบาลขั้้�นพื้้�นฐาน ทั้้�งในรููปแบบ
ทางไกล ตอบสนองต่่อวิิถีปก
ี ติิใหม่่ และรููปแบบ
ออนไลน์์ ดัังนี้้�

การอบรมด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน

พนัักงาน
คนไทย

ระยะเวลาอบรมรวม (ชั่่�วโมง)

48

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
289
การอบรมในรููปแบบออนไลน์์

349

ระยะเวลาอบรมรวม (ชั่่�วโมง)

93,369

13,886

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

62,246

9,257

87

13

100%
รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้้� สถานประกอบการของซีีพีีเอฟในประเทศไทย
ยัังได้้รัับการรัับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) 8001
กว่่า 190 แห่่ง โดยสถานประกอบการผลิิตเพื่่�อการส่่งออก
ได้้รัับการรัับรองครบ 100% แล้้ว และกำำ�ลัังขอการรัับรองเพิ่่�ม
สำำ�หรัับสถานประกอบการที่่�เหลืือเพื่่�อยกระดัับอุุตสาหกรรม
ไทยและคงไว้้ซึ่่ง� สิิทธิิมนุุษยชนที่่�บริิษััทตระหนัักและให้้ความ
สำำ�คััญมาตลอด (ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในรายงานประจำำ�ปีี
2563 ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ))

การอบรมในรููปแบบทางไกล

ร้้อยละการอบรมเทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งองค์์กร (%)

30

พนัักงาน
คนต่่างด้้าว

ของพนัักงานได้้รัับการอบรม
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การอบรมแบบ
Remote Interactive
Training

• ซีีพีีเอฟให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�งกัับเรื่่�องช่่องทาง
การสื่่�อสารและการร้้องเรีียนต่่าง ๆ ของพนัักงาน
คณะกรรมการสวััสดิิการประจำำ�สถานประกอบการถืือเป็็น
อีีกหนึ่ง่� ช่่องทางในการสื่่อ� สารระหว่่างพนัักงานและบริิษััท
ซึ่่ง� เป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดความตระหนัักและความเคารพ
ถึึงสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเท่่าเทีียมกัันในพนัักงานทุุกคน
ทุุกระดัับ และทุุกเชื้้�อชาติิ เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการแสดง
31
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มุุมมอง ความเห็็น ข้้อเสนอแนะ และข้้อร้้องเรีียนต่่างๆ
• ให้้เงิินกู้้�ยืืมค่่าเล่่าเรีียนบุุตรโดยไม่่คิิดดอกเบี้้�ยเป็็น
ผ่่านตััวแทนที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเข้้ามา อนึ่่ง� บริิษััทได้้จััดให้้
ระยะเวลา 24 เดืือน สููงสุุดไม่่เกิิน 100,000 บาท
มีีจำำ�นวนกรรมการในคณะกรรมการฯ เพิ่่�มขึ้้น� จากจำำ�นวน
• สนัับสนุุนค่่ารัักษาพยาบาลจากโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19
ขั้้น� ต่ำำ��ที่่ก� ฎหมายกำำ�หนดไว้้ ซึ่่ง� กำำ�หนดให้้สูงู สุุดไม่่เกิิน 17 คน •	สำำ�หรัั บแรงงานต่่ า งด้้ า ว ในช่่ ว งการแพร่่ ร ะบาด
ต่่อสถานประกอบการแต่่ละแห่่ง เพื่่อ� ให้้มีคี วามเหมาะสม
ของโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 ซีีพีีเอฟได้้เพิ่่�มมาตรการต่่างๆ
ในการดููแล ดัังนี้้�
กัับขนาดของสถานประกอบการแต่่ละแห่่ง รวมทั้้�ง
ครอบคลุุมกลุ่่�มความหลากหลายและกลุ่่�มเปราะบาง
•	ร่่วมกัับหน่่วยงานสาธารณสุุขภายในพื้้�นที่่�ให้้ความรู้้�
ในด้้านเพศ เชื้้อ� ชาติิ ศาสนา และผู้้�บกพร่่องทางร่่างกาย และ
ความเข้้าใจกัับแรงงานต่่างด้้าวที่่�พัักในหอพัักพนัักงาน
หากคณะกรรมการฯ ที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งไม่่ได้้ครอบคลุุม
ในการป้้องกัันตนเองจากโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 อาทิิ
กลุ่่�มเปราะบางดัังกล่่าว บริิษััทยัังจััดให้้มีคี ณะอนุุกรรมการ
การเว้้นระยะห่่างทางกายภาพ การใช้้หน้า้ กากอนามััย
สวััสดิิการประจำำ�สถานประกอบการให้้ครอบคลุุมมา
เจลฆ่่าเชื้้อ� การเฝ้้าระวัังบุุคคลภายนอกเข้้ามายัังหอพััก
ทำำ�หน้้าที่่�รัับฟัังปััญหาและข้้อเสนอแนะของพนัักงาน
•	สำำ� รวจหอพัักแรงงานต่่ า งด้้ า วด้้ า นมาตรการ
ในกลุ่่�มเปราะบางเหล่่านั้้�นเพื่่�อนำำ�เสนอประเด็็นต่่างๆ
ความปลอดภััยจากโรคติิดเชื้้อ� โควิิด-19 ต่่างๆ ปรัับให้้
ไปยัังคณะกรรมการฯ ก่่อนจะมีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
สายเดิิ น รถรัับส่่ ง แรงงานระหว่่ า งหอพัักและ
ที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััทอีีกด้้วย
สถานประกอบการของบริิ ษัั ทมีี ค วามถี่่�ม ากขึ้้� น
• ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 ซีีพีีเอฟ
เพื่่�อเว้้นระยะห่่างระหว่่างตััวบุุคคลภายในรถรัับส่่ง
ได้้เพิ่่�มนโยบายการดููแลพนัักงาน เพื่่อ� ให้้เกิิดความมั่่น� ใจ
ทำำ� ความสะอาดฆ่่ า เชื้้� อ ภายในรถทุุ ก รอบรัับส่่ ง
และความปลอดภััยสููงสุุด ดัังนี้้�
รวมถึึงทำำ�ความสะอาดหอพัักครั้้ง� ใหญ่่ (Big Cleaning)
• ไม่่มีีนโยบายเลิิกจ้้างพนัักงาน
ทุุก ๆ สััปดาห์์
• สนัับสนุุนอาหารให้้กัับเพื่่อ� นพนัักงานกลุ่่�มที่่ต้
� อ้ งเฝ้้าระวััง
•	ปฏิิบััติิตามแนวทางการบริิหารจััดการการทำำ�งานของ
• มอบคููปองแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สำำ�หรัับพนัักงาน/
แรงงานต่่างด้้าว ตามมติิคณะรััฐมนตรีี ในการขยาย
คู่่�สมรส/บุุตร ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
กรอบระยะเวลาการอนุุญาตทำำ�งานหลัังวาระการ
เพื่่�อซื้้�ออาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�ร้้านจำำ�หน่่ายสิินค้้าใน
จ้้างงานครบและแรงงานไม่่สามารถเดิินทางออกนอก
เครืือบริิษััท
ราชอาณาจัักรได้้ เนื่่อ� งจากสถานการณ์์โควิิด-19 เช่่น
การตรวจสุุขภาพ การต่่ออายุุใบอนุุญาตทำำ�งานและ
ลงตราวีีซ่่า

ภาษากัมพูชา
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ภาษาเมียนมา
การให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
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ภาษาไทย

ส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

• นอกจากนี้้� ซีีพีีเอฟยัังส่่งเสริิมสิิทธิิในการเข้้าถึึงอาหาร
คุุณภาพและปลอดภััยกัับแรงงานต่่างด้้าวทุุกคน แม้้ไม่่ใช่่
พนัักงานของบริิษััท โดยบริิษััทได้้มอบอาหารให้้กัับมููลนิิธิิ
เครืือข่่ายส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิติ แรงงาน (Labour Protection

Network Foundation: LPN) ภายใต้้โครงการ “CPF
ส่่งอาหารจากใจ ร่่วมต้้านภััยโควิิด-19” เพื่่�อแจกจ่่าย
ให้้แรงงานต่่างด้้าวในพื้้�นที่่�ต่า่ งๆ ที่่�ต้อ้ งกัักตััวเพื่่อ� ควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 อีีกด้้วย

ซีพีเอฟส่งมอบอาหารให้มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
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•	ปีี 2563 เป็็นปีีที่่� 3 ของความร่่วมมืือระหว่่างซีีพีเี อฟและ • ในปีี 2563 บริิษััทได้้รัับข้้อร้้องเรีียนผ่่านศููนย์์ Labour Voices
มููลนิิธิิเครืือข่่ายส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตแรงงาน (Labour
Hotline by LPN จำำ�นวน 1 เรื่่อ� ง เกี่่�ยวกัับความกัังวลใจ
Protection Network Foundation: LPN) ที่่�ได้้เดิินหน้้า
ของพนัักงานเรื่่�องสิิทธิิและสวััสดิิการอัันพึึงได้้ หลัังจาก
ทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ได้้แก่่ การรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียน
สืืบหาสาเหตุุพบว่่ามาจากความเข้้าใจที่่�คลาดเคลื่่�อน
ผ่่านศููนย์์ Labour Voices Hotline by LPN การอบรม
จึึงชี้้แ� จงและให้้ความมั่่น� ใจว่่าพนัักงานจะได้้รัับการปฏิิบััติิ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิแรงงานในรููปแบบทางไกล
ต่่ออย่่างถููกต้้องและเที่่�ยงธรรม
(Remote Interactive Training) รวมถึึงการเยี่่�ยม
แรงงานต่่างด้้าวในหอพัักและให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่อ� ง
การป้้องกัันสุุขภาพและมาตรการต่่างๆ ที่่�จะป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19

การบริิหารความหลากหลาย
ซีีพีีเอฟกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�ส่่งเสริิมวััฒนธรรม
การทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วมและเคารพในความแตกต่่างและ
ความหลากหลายภายในองค์์กร เช่่น นโยบายการบริิหาร
ความหลากหลายและยอมรัับความแตกต่่าง นโยบายด้้าน
การจ้้างและการบริิหารแรงงาน และนโยบายเรื่่�องการเลืือก
ปฏิิบััติิและการล่่วงละเมิิด เป็็นต้้น โดยคำำ�นึึงถึึงความรู้้�
ทัักษะ และประสบการณ์์ที่่�แตกต่่างของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญ
ไม่่เลืือกปฏิิบััติิหรืือล่่วงละเมิิดในเรื่่�องเชื้้�อชาติิ สััญชาติิ
เผ่่าพัันธุ์์� สีีผิวิ ต้้นตระกููล ศาสนา สถานะทางสัังคม เพศ อายุุ
ความพิิการหรืือทุุพพลภาพ แนวคิิดทางการเมืือง ตลอดจน
สถานภาพการสมรส เพี่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดทั้้�งต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจและพนัักงาน

ในกิิ จ การประเทศไทย ยัังเปิิ ด โอกาสและสนัับสนุุ น ให้้
พนัักงานทุุกคน ทุุกระดัับ ทุุกเชื้้�อชาติิ ได้้มีีส่่วนร่่วมแสดง
มุุมมอง ความเห็็น ข้้อเสนอแนะ รวมทั้้�งเรื่่อ� งร้้องเรีียนต่่างๆ
ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย รวมถึึงผ่่านตััวแทนพนัักงานที่่�ได้้รัับ
การเลืือกตั้้�งเป็็นคณะกรรมการและคณะอนุุกรรมการสวััสดิิการ
ประจำำ�สถานประกอบการ โดยในปีี 2563 พนัักงานของบริิษััท
ได้้รัับผลประโยชน์์จากการปรัับปรุุงตามข้้อเสนอแนะกัับ
ตััวแทนบริิษัั ทแล้้ ว ร้้อ ยละ 74 ของพนัักงานในกิิ จ การ
ประเทศไทยทั้้�งหมด

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเข้าเยี่ยมแรงงานต่างด้าวในหอพักของบริษัท

การตรวจประเมิินสถานะด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน
ในปีี 2563 ซีีพีเี อฟได้้ทบทวนกระบวนการตรวจประเมิินสถานะ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน (Human Rights Due
Diligence) ซึ่่�งเป็็นการทบทวนที่่�กระทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็ น ประจำำ�ทุุ กปีี ครอบคลุุ ม ทุุ กกลุ่่� มรวมถึึงกลุ่่�มความ
หลากหลายและกลุ่่�มผู้้�เปราะบางทางเชื้้�อชาติิและศาสนา
ผู้้�บกพร่่องทางร่่างกาย และเด็็ก เป็็นต้้น ซึ่่�งครอบคลุุม
กิิจการของบริิษััททั่่ว� ประเทศ โดยประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�สำำ�คััญ (Salient Human Rights Issues) ทั้้�ง 7 ประเด็็น
ได้้ แก่่ สภาพการจ้้ างงาน สุุ ข ภาพและความปลอดภััย
ของพนัักงาน สุุขภาพและความปลอดภััยในชุุมชน ข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล การใช้้แรงงานผิิดกฎหมาย (เช่่น แรงงานเด็็ก
แรงงานบัังคัับ และแรงงานต่่างด้้าว) ในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน สุุขภาพ
และความปลอดภััยของคู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมา มาตรฐานการครองชีีพ
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และความปลอดภััยของชุุมชนในห่่วงโซ่่อุปุ ทาน สำำ�หรัับประเด็็น
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซีีพีีเอฟและบริิษััทย่่อยให้้ความสำำ�คััญกัับ
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบุุคลากร ลููกค้า้ คู่่�ค้้าธุุรกิิจ
และพัันธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ โดยมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะปกป้้ อ งข้้ อ มูู ล
ส่่วนบุุคคลจากการถููกนำำ�ไปใช้้ในทางที่่�ไม่่ถูกต้
ู อ้ งตามกฎหมาย
และรัักษาข้้อมููลดัังกล่่าวให้้ปลอดภััยตามมาตรฐานสากล
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดเรื่่อ� งการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลไว้้ใน
จรรยาบรรณธุุรกิิจและนโยบายว่่าด้้วยการคุ้ม้� ครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล โดยในปีีนี้้� ซีีพีเี อฟและบริิษััทย่่อยในประเทศไทย
ได้้นำำ�นโยบายนี้้�ไปปฏิิบััติิแล้้ว โดยการจััดตั้้�งคณะกรรมการ
ขัับเคลื่่อ� นโครงการและคณะทำำ�งานคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าซีีพีีเอฟและบริิษััทย่่อยทั้้�งหมดได้้ดำำ�เนิินการ
ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าวข้้างต้้น
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ฟารมไกไขในกิจการประเทศไทย
เลี้ยงแบบปลอยอิสระในโรงเรือน
ดวยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

7* ลานฟองตอป
*สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่ 5 ลานฟองตอป

0 (ศูนย)

การเรียกคืนสินคาที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพของสาธารณชนเปน

ผลิตภัณฑใหมในประเทศไทยเปนผลิตภัณฑ
ที่มุงเนนสุขโภชนาการ สุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

35%

ฟารมไกเนื้อในทุกประเทศ มีเจาหนาที่
สวัสดิภาพสัตวกำกับดูแลดานฟารมไกเนื้อ

100%
อาหารมั่นคง

ฟารมสุกรแมพันธุอุมทอง
ไดรับการเลี้ยงดูในระบบคอกขังรวม
กิจการในประเทศไทย

43%

กิจการในตางประเทศ

15%*

*เนื่องจากมีการปรับวิธีการเก็บขอมูล

เด็ก เยาวชนและผูบริโภคในประเทศไทย
ไดรับการสงเสริมใหเขาถึงอาหารและการเรียนรู
หรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรูดานโภชนาการ
และการบริโภคอยางยั่งยืน

1,433,075 ราย
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นวัตกรรมอาหาร

ความมุงมั่น:

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
เปาหมายเชิงกลยุทธ (ประเทศไทย)

ผลการดำเนินงาน

รอยละ 30 ของผล�ตภัณฑใหมเปนผล�ตภัณฑที่มุงเนนสุขโภชนาการ
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี ภายในป 2563

35%

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “นวััตกรรมอาหาร”

การดำำ�เนิินงาน
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีกว่่า
ธุุรกิิจอาหารเป็็นหนึ่่�งในธุุรกิิจที่่�ต้้องปรัับตััวตามพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้้อมและสัังคม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สภาวะการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� โควิิด-19 ทำำ�ให้้ผู้้�บริโิ ภคใส่่ใจสุุขภาพและความปลอดภััยอาหารมากขึ้้น�
ซีีพีีเอฟจึึงได้้นำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีขั้้�นสููงมาใช้้ในกระบวนการผลิิตเพื่่อ� ตอบโจทย์์สังั คมวิิถีีปกติิใหม่่ (New Normal) นี้้�
ด้้วยแนวคิิดอาหารเพื่่�อวัันพรุ่่�งนี้้� (Food for Tomorrow) 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่
1. กลุ่่�ม Innovation และ Wellness Food and
Beverages เป็็นนวััตกรรมและการวิิจััยพััฒนาตลอด
ห่่วงโซ่่การผลิิตตั้้�งแต่่อาหารสััตว์์ ฟาร์์มป้้องกัันโรค
ตลอดจนอาหารและเครื่่อ� งดื่่ม� รวมถึึงแนวคิิด “กิินอาหาร
ให้้เป็็นยา (Food as a Medicine)” ด้้วยการเพิ่่�ม
สารอาหารจากธรรมชาติิที่ช่่� ว่ ยบำำ�รุงุ สุุขภาพและเสริิมสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันให้้ร่่างกาย อาทิิ
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• 	หมููชีวี า: หมููไขมัันดีี มีีโอเมก้้า 3 (ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ในบทสวััสดิิภาพสััตว์์)

• 	ชิิคเก้้นริิบ: นวััตกรรมเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์ร่่วม
(Co-Product) ด้้วยการตััดแบบพิิเศษ (Special Cut)
• นวััตกรรมการตััดแต่่งเนื้้�อไก่่ส่ว่ นหลัังตััดแต่่งแบบ
พิิเศษ เจ้้าแรกและเจ้้าเดีียวในเมืืองไทย
•	ทานง่่าย ทานเพลิิน กระดููกเดีียว คล้้ายปีีกกลางผ่่า
• เนื้้�อเยอะ เต็็มคำำ� นุ่่�มฉ่ำำ�� เหมืือนเนื้้�อไก่่ส่ว่ นสะโพก
• เมนููไหนก็็ง่่าย ไม่่ว่่าจะ ต้้ม ผััด แกง ทอด

• เลี้้ย� งในระบบ Biosecurity High Tech Farming
• เลี้้�ยงด้้วยโปรไบโอติิก ปลอดภััยจากยาปฏิิชีีวนะ
• ไม่่ใช้้ฮอร์์โมนเพื่่�อเร่่งการเจริิญเติิบโต
• เลี้้�ยงด้้วยธััญพืืชเป็็นหลััก
•	มีีทั้้�งแบบสด แบบพร้้อมปรุุง และแบบพร้้อมทาน
• อร่่อย ลืืม ปีีก
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• นวััตกรรมเนื้้�อจากพืืช (PLANT-TEC Innovation):
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นวิิจัยั และพััฒนาของศููนย์์วิจัิ ยั และพััฒนา
อาหารซีีพีีเอฟในการคิิดค้้นเทคนิิคการสร้้างรสสััมผััส
เสมืือนเนื้้�อสััตว์์ โดยผสานความร่่วมมืือกัับผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ในต่่างประเทศ คััดเลืือกวััตถุุดิิบหลากหลายชนิิด

ดินน้ำปาคงอยู

ผ่่ า นกระบวนการผลิิ ต และเทคโนโลยีีที่่� ทัั น สมัั ย
จนกลายเป็็นผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อจากพืืช (Plant-based
Meat) ในหลากหลายรููปแบบ อาทิิ นัักเก็็ต เบอร์์เกอร์์
และเนื้้อ� บดจากพืืช

2. กลุ่่�ม Ready-To-Eat Food เพื่่�อตอบสนองการใช้้
ชีีวิิตที่่�เร่่งรีีบในสัังคมเมืืองและชีีวิิตวิิถีีปกติิใหม่่ ซีีพีีเอฟ
นำำ�เสนออาหารพร้้อมทานที่่เ� หมาะสำำ�หรับั การรัับประทาน
ที่่บ้� ้าน ง่่ายต่่อการอุ่่�น รสชาติิดีี ปลอดภััยและปลอดเชื้้�อ
ด้้วยมาตรฐานการผลิิตระดัับโลก ทั้้�งอาหารมื้้�อหลัักและ

อาหารทานเล่่น เมนููเพื่่�อสุุขภาพที่่ทำ� ำ�จากผัักแท้้ 100%
ไม่่เติิมน้ำำ��ตาล ไม่่ใส่่ผงชููรส อาทิิ ซุุปข้้าวโพดและ
ซุุปฟักั ทอง CP Veg It Up! ที่่นำ� ำ�ระบบ UHT Aseptic1 ซึ่่ง� เป็็น
ระบบปลอดเชื้้อ� 100% มาใช้้ เพื่่อ� ช่่วยคงคุุณค่่าสารอาหาร
เหมืือนทำำ�สดใหม่่ๆ

ทำำ�จากฟัักทองสด

ทำำ�จากข้้าวโพดหวานแท้้ๆ

•	ทำำ�จากผัักแท้้ 100%
• ไม่่เติิมน้ำำ�ต
� าล
• ไม่่ใส่่ผงชููรส
• ไม่่เจืือสีีสัังเคราะห์์
• ไม่่ใส่่วััตถุุกัันเสีีย

• ปลอดเชื้้�อ 100% ด้้วยระบบ
UHT Aseptic
• เก็็บที่่�อุุณภููมิิห้้องได้้นาน 6 เดืือน
• ลดการใช้้พลาสติิกด้ว้ ยบรรจุุภััณฑ์์
	ถ้้วยกระดาษ
• สนัับสนุุนการกิินแบบ 2:1:12
ลดพุุง ลดโรค

3. กลุ่่�ม Fresh Destination Meat ด้้วยโปรตีีนจาก
เนื้้�อสััตว์์เป็็นวััตถุุดิบหลั
ิ กั ในเมนููอาหารของประชากรโลก
การเลืือกผลิิตภััณฑ์์ของสดประเภทเนื้้�อสััตว์์เพื่่อ� ปรุุงอาหาร
และผลิิตภััณฑ์์แปรรููปเพื่่�อการบริิโภคในยุุคสัังคมวิิถีี
ปกติิ ใ หม่่ จึึ งต้้ อ งพิิ ถีีพิิ ถัั น มากขึ้้� น ในเรื่่� อ งมาตรฐาน
การผลิิต ความสะอาดและความปลอดภััย ซึ่่�งซีีพีีเอฟ
มุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งคุุณภาพมาตลอด จึึงได้้เพิ่่�ม
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายแบบพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
การจััดส่่งถึึงบ้้านเพื่่อ� ส่่งมอบอาหาร “สด สะอาด ปลอดภััย

ตรวจสอบย้้อนกลัับได้้” ถึึงมืือผู้้�บริิโภค นอกจากนี้้�
ยัั ง ตอบสนองพฤติิ ก รรมผู้้�บริิ โ ภคที่่� ซื้้� อ อาหารสด
ด้้ ว ยมุุ ม บุุ ช เชอร์์ ที่่� ส ามารถเลืือกสิิ น ค้้ า และปริิ ม าณ
ได้้ด้้วยตััวเอง อีีกทั้้�งยัังมีีอาหารสดหลากหลายชนิิด
โดยเฉพาะเนื้้�อหมูู เป็็ด ไก่่ ไข่่ และอาหารทะเลที่่ป� ลอดภััย
ได้้มาตรฐานจากซีีพีีเอฟ มีีผัักสดและผลไม้้จากฟาร์์ม
ของเกษตรกรจากทุุกภููมิิภาคและเครื่่�องปรุุงนานาชนิิด
“สิินค้้าครบ จบในที่่�เดีียว” สอดรัับกับวิ
ั สัิ ยั ทััศน์์การเป็็น
“ครััวของโลกที่่�ยั่่�งยืืน”

• เครื่่�องดื่่�มสุุขภาพ INNO We-ness: สามารถรัักษาคุุณค่่าทางอาหารที่่�อุุณหภููมิิห้้องปกติิได้้ 1 ปีี

FRESH

DEEP

บููสท์์สมอง คืืนความสดชื่่�น
เครื่่�องดื่่�มเสริิมอาหาร เฟรช
ที่่�ผสานพลััง Boost สมอง
ด้้วยสารสกััดคาเทชิิน (จาก
ชาเขีียว) ช่่วยให้้สมองตื่่�นตััว
และมีีวิติ ามิิน 5 ชนิิด (วิิตามิิน B1
3 6 12 และ C สููง) ช่่วยบำำ�รุุง
สื่่�อประสาทและสมอง

หลัับลึึก ตื่่�นสดชื่่�น
เครื่่�องดื่่�มเสริิมอาหาร ดีีป ด้้วย
สารสกััด แอล-ธีีอะนิิน 200 มก.
และคาโมมายล์์ ช่่วยปรัับคลื่่�น
สมองที่ยุ่่� ง่� เหยิิงจากความเครีียด
ให้้ผ่่อนคลาย ส่่งผลให้้หลัับลึึก
และยาวนานขึ้้�น

สด สะอาด ปลอดภััย
มั่่�นใจได้้ด้้วยมาตรฐาน
ปศุุสััตว์์ OK

IMU
เปลี่่�ยนภููมิแิ พ้้ เป็็นภููมิพิ ร้้อม
เครื่่�องดื่่�ม ไอ เอ็็ม ยูู มีีเบต้้า-กลููแคน 3,800 มก.
เข้้มข้้นจากธรรมชาติิ ช่่วยเสริิมภููมิิคุ้้�มกัันให้้ร่่างกาย
และช่่วยกระตุ้้�นการทำำ�งานของเม็็ดเลืือดขาวให้้แข็็งแรง
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อาหารสดที่่�มุุมบุุชเชอร์์
1

2

UHT Aseptic เป็็นระบบการบรรจุุอาหารที่่ผ่� า่ นการฆ่่าเชื้้อ� ด้้วยความร้้อน ระดัับ Ultra High Temperature (UHT) ที่่อุ� ณ
ุ หภููมิเิ กิิน 133 องศาเซลเซีียส ไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 วิินาทีี
ทำำ�ให้้ปลอดเชื้้อ� ในระดัับ Commercial Sterilization ซึ่่ง� ไม่่มีีจุลิุ นิ ทรีีย์ส์ ามารถเจริิญเติิบโตได้้อีีกในระหว่่างการเก็็บและการขนส่่งที่่อุ� ณ
ุ หภููมิปิ กติิ และบรรจุุในบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่ป�่ ลอดเชื้้อ�
โดยการบรรจุุจะต้้องกระทำำ�ภายใต้้สภาวะที่่ป� ลอดเชื้้อ� ของระบบการบรรจุุแบบปลอดเชื้้อ� ; ศููนย์์เครืือข่่ายข้้อมููลอาหารครบวงจร www.foodnetworksolution.com, องค์์การ
ส่่งเสริิมกิิจการโคนมแห่่งประเทศไทย www.dpo.go.th, ภาควิิชาเทคโนโลยีีการบรรจุุและวััสดุุ สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจอุตุ สาหกรรม www.packaging.oie.go.th
2:1:1 เป็็นการกำำ�หนดปริิมาณอาหารที่่เ� หมาะสม โดยการแบ่่งสััดส่่วนของจานออกเป็็น 4 ส่่วนเท่่าๆ กััน และแบ่่งประเภทอาหารที่่ใ� ส่่ในจานเป็็นผััก 2 ส่่วน ข้้าวหรืือแป้้ง 1 ส่่วน
และเนื้้�อสััตว์์ 1 ส่่วน, สำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุนุ การสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
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คุุณรู้้�หรืือไม่่ ??
ควรบริิโภคเนื้้�อสััตว์์อย่่างไรให้้ปลอดภััยในช่่วง Lockdown3

อาหารสดที่่�มุุมบุุชเชอร์์ด้้วยนวััตกรรมตู้้�แช่่กระจายความเย็็น
•	กระจายความเย็็นรอบทิิศทาง เนื้้�อนุ่่�มฉ่ำำ�� ไม่่แห้้งติิดถาด ไม่่เป็็นน้ำำ��แข็็ง
• ลด CO2 ในบรรยากาศด้้วย R-290 รายแรกของไทย
• ประหยััดพลัังงานกว่่าเดิิม 50%
•	ยืืดอายุุการใช้้งานได้้นานขึ้้�น 40%
• ลดการสููญเสีียพื้้�นที่่� ด้้วยช่่องเก็็บสต๊๊อกด้้านล่่าง
•	ตั้้�งเวลาเปิิด-ปิิดอััตโนมััติิได้้

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านความปลอดภััยอาหารให้้ความเห็็นตรง
กัันว่่า “การปฏิิบััติิตามหลัักสุุขลัักษณะที่่�ดีีด้้านอาหาร
ปลอดภััย” สามารถป้้องกัันได้้ทั้้�งโรคอาหารเป็็นพิิษและ
โควิิด-19 ซึ่่�งองค์์การอนามััยโลกได้้สรุุปไว้้ 5 ขั้้�นตอน
สำำ�คััญ คืือ 1) รัักษาความสะอาด ควรล้้างมืือก่่อน หลััง
และระหว่่ า งการเตรีี ย มอาหารประเภทเนื้้� อ สัั ต ว์์ ดิิ บ
2) แยกระหว่่างอาหารดิิบและอาหารปรุุงสุุก ควรวาง
เนื้้�อสััต ว์์ส ดให้้ห่่างจากผลิิต ภััณ ฑ์์พร้้อมบริิโภคและ
อาหารประเภทอื่่�นทั้้�งระหว่่างการเลืือกซื้้�อและอุุปกรณ์์

นอกจากนี้้� ซีีพีีเอฟยัังร่่วมสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิโภคมีีสุุขภาพดีีด้้วยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มุ่่�งเน้้นสุุขโภชนาการ สุุขภาพและ
สุุขภาวะที่่ดีี� กว่่าด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีปริิมาณโซเดีียมและไขมัันอิ่่�มตััวลดลง โดยมีีรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์ในปีี 2563 ดัังนี้้�

ประเภท

จำำ�นวน
(ผลิิตภััณฑ์์)

ที่่�ใช้้ในการปรุุง 3) ให้้ความร้้อนอาหารอย่่างทั่่�วถึึง
ต้้องให้้ความร้้อนจนอุุณหภููมิใิ จกลางอาหารสููงกว่่าที่่กำ� �ห
ำ นด
4) เก็็บรักั ษาอาหาร ณ อุุณหภููมิที่ิ เ่� หมาะสม ควรเลืือกซื้้อ�
เนื้้�อสััตว์์ที่จำ่� ำ�หน่า่ ยในชั้้น� วางที่่ค� วบคุุมความเย็็น (อุุณหภููมิิ
5 oC หรืือต่ำำ�� กว่่า) เก็็บในกระเป๋๋าเก็็บความเย็็นระหว่่างเดิินทาง
5) ใช้้น้ำำ��และวััตถุุดิิบที่่�สะอาดและปลอดภััย เลืือกซื้้�อ
เนื้้�อสััตว์์สดและผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อสััตว์์แปรรููปจากแหล่่ง
ที่่�เชื่่�อถืือได้้ ได้้รัับมาตรฐาน GMP มีีลัักษณะ กลิ่่�น สีี
เป็็นปกติิ หากมีีฉลากควรดููวัันผลิิตและวัันหมดอายุุ

ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์
การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรแห่่งนวััตกรรม

โซเดีียมลดลง
(น้้อยกว่่า 600
มิิลลิิกรััมต่่อ
หนึ่่�งหน่่วยบริิโภค*)

ไขมัันอิ่่�มตััวลดลง
(ไม่่เกิิน 3 กรััม
ต่่อหนึ่่�งหน่่วยบริิโภค*)

11
ข้้าวหน้้าเนื้้�อ
สไตล์์ญี่่�ปุ่่�น

สปาเก็็ตตี้้�
คาโบนาร่่า

ซุุปข้้าวโพด

ซีีพีีเอฟมุ่่�งมั่่�นสนัับสนุุนให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรแห่่งนวััตกรรมที่่�เน้้นการพััฒนาและส่่งเสริิมนวััตกรรมทั่่�วทั้้�งองค์์กรอย่่าง
เป็็นระบบและมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดทั้้�งต่่อตััวพนัักงานและบริิษััท เพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจและความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภค

นำระบบการจัดการและบริหาร
นวัตกรรม BRITISH STANDARD
BS 7000-14 มาใชในองคกรเพื่อชวย
วางแผนโครงการและสรางโอกาส
เกิดนวัตกรรมในองคกรมากขึ้น

23
ข้้าวลาบไก่่

ข้้าวคลุุกกะเพรา
ไส้้กรอก

ข้้าวแกง
เขีียวหวานไก่่

2556

โซเดีียม
และไขมัันอิ่่ม� ตััวลดลง

7
ข้้าวปลาผััด
ขึ้้�นฉ่่าย

2564

จะจัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม
ขององคกรชุดใหม เพื่อความคลองตัว
ในการบริหารจัดการนวัตกรรมองคกร
เชิงกลยุทธในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร

ข้้าวกะเพรากุ้้�ง
3
4

* เทีียบจาก ปริิมาณสารอาหารที่่แ� นะนำำ�ให้้บริโิ ภคต่่อวััน สำำ�หรับั คนไทยอายุุตั้้ง� แต่่ 6 ปีีขึ้น�้ ไป (Thai Recommended Daily Intakes: Thai RDI) จากความต้้องการพลัังงานวัันละ
2,000 กิิโลแคลอรี่่�

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

2563

จัดการอบรมเสริมสราง
การรับรูและการนำมาตรฐานสากล
CEN/TS 16555 ไปใชแกพนักงาน
ในองคกร รวมถึงไดมีการตรวจประเมิน
ภายในดวยมาตรฐานดังกลาว

ข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่�
ไก่่กะหล่ำำ��น้ำำ��ปลา

42

2558

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

5

6

ผศ.ดร. จิิตศิิริิ ราชตนะพัันธุ์์� อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการอาหาร คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์, หนัังสืือพิิมพ์์ประชาชาติิธุรุ กิิจ
ระบบ BS 7000-1 คืือ มาตรฐานประเทศอัังกฤษเพื่่อ� การบริิหารจััดการนวััตกรรมที่่สนั
� บสนุ
ั นุ ให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่ภายในองค์์กร โดยกลุ่่�ม BSI
มาตรฐาน CEN/TS 16555 คืือ มาตรฐานสหภาพยุุโรปเพื่่อ� การจััดการนวััตกรรมและสนัับสนุนุ ให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ โดย European Committee for Standardization
(CEN) ซึ่่ง� ต่่อมาได้้มีีการร่่างเป็็นมาตรฐานระดัับสากล ISO 56002
มาตรฐาน ISO 56002 คืือ มาตรฐานการจััดการนวััตกรรมเป็็นที่่ย� อมรัับในระดัับสากล
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• โครงการแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�และแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์
สำำ�หรับั นวััตกรรมภายในองค์์กรกัับเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
ในงานมหกรรมบััวบาน
• การยกระดัับนวััตกรรมในองค์์กรสู่่�การจดสิิทธิิบััตรและ
อนุุสิิทธิิบััตรสะสม ณ ปีี 2563 แล้้วทั้้�งหมด 336 ฉบัับ

ซีีพีีเอฟสามารถพััฒนานวััตกร
ตามแนวทาง TRIZ ในองค์์กรแล้้ว

ตััวอย่่างสิิทธิิบััตรออกแบบผลิิตภััณฑ์์
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ไข่่ตุ๋๋น� คลาสสิิคชนิิดถ้้วย ซึ่่ง� เน้้นรููปทรงใหม่่
สวยงาม เป็็นเอกลัักษณ์์ โดยเสริิมเรื่่อ� งความแข็็งแรง
ของถ้้วยช่่วยประคองสิินค้้าขณะขนส่่ง และยัังสามารถ
นำำ�เข้้าไมโครเวฟได้้

1,047

จากเป้าหมาย 1,000 คน
ภายในปี 2563

•	ปีี 2563 โรงงานผลิิตอาหารสััตว์์บก บางนา กรุุงเทพฯ 	อีีกทั้้�ง โรงงานอาหารสำำ�เร็็จรููป หนองจอก กรุุงเทพฯ
ได้้รับั รองมาตรฐาน ISO 56002 ทำำ�ให้้บริษัิ ทั เป็็นองค์์กร
เป็็นโรงงานผลิิตอาหารรายแรกและอยู่่�ระหว่่างการ
แรกของประเทศไทยที่่�ได้้รัับรองระบบการบริิหารจััดการ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมพััฒนาการจััดการนวััตกรรมขององค์์กร
นวััตกรรมด้้วยมาตรฐานสากล จากสถาบัันรัับรอง
อย่่างเป็็นระบบตามมาตรฐานสากล ISO 56002 ซึ่่�งจััด
มาตรฐานไอเอสโอ
โดยสำำ�นักั งานเศรษฐกิิจอุตุ สาหกรรมและสถาบัันรัับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

การส่่งเสริิมให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ในองค์์กร
ซีีพีีเอฟจััดอบรมเพื่่�อสร้้างการตระหนัักรู้้�ด้้านมาตรฐาน i1 : การปรัับปรุุง
การบริิหารจััดการนวััตกรรมและส่่งเสริิมการยกระดัับนวััตกรรม ปรัับปรุุงเพื่่�อให้้ได้้สภาวะที่่�ดีี
ภายในองค์์กรสู่่�การจดทะเบีียนอนุุสิิทธิิบััตรและสิิทธิิบััตร สม่ำำ�� เสมอยาวนานขึ้้น� ลดปััญหา
แก่่พนัักงาน เช่่น การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการระบบการจััดการ ลดการใช้้ทรััพยากร
นวััตกรรม ISO 56002:2019 การอบรมการยกระดัับผลงาน
นวัั ต กรรมเพื่่� อ ต่่ อ ยอดหรืือยกระดัั บ ผลงานที่่� ต นเอง i2 : การสร้้างใหม่่
ได้้สร้้างขึ้้�นมาแล้้วให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�สููงขึ้้�น เกิิดประโยชน์์ต่่อ สร้้างสิ่่�งประดิิษฐ์์หรืือวิิธีีการใหม่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในจำำ�นวนที่่ม� ากขึ้้น� เป็็นต้้น อีีกทั้้�งยัังมีีโครงการ ด้้วยองค์์ความรู้้�ภายใน /
เพื่่อ� สนัับสนุนุ ให้้เกิิดนวััตกรรมใหม่่ในหลากหลายรููปแบบ ได้้แก่่ เครืือข่่ายภายนอก
• โครงการสร้้ า งสรรค์์ น วัั ต กรรมใหม่่ ต ามกรอบ 3i:
Improvement, Invention และ Innovation โครงการ i3 : นวััตกรรม
พอใจวัันเดีียว และกรอบการให้้คะแนนรายบุุคคล (iScore) มุ่่�งขยายผล เพิ่่�มประโยชน์์ให้้ลููกค้้า
สร้้างรายได้้เพิ่่�มและธุุรกิิจใหม่่
เพื่่อ� เป็็นการตอบแทนและให้้รางวััลแก่่ผู้้�ที่ไ�่ ด้้คิดิ ค้้นสิ่่ง� ใหม่่
ให้้แก่่องค์์กร
รวมทั้้�งสิ้้�น

8,626

ความร่่วมมืือเพื่่�อนวััตกรรม
ซีีพีีเอฟมีีความร่่วมมืือกัับภาคส่่วนต่่างๆ ทั้้�งในประเทศ
• ผลิิตภััณฑ์์โปรตีีนทางเลืือกจากพืืช (Plant-based
และต่่างประเทศเพื่่อ� สร้้างสรรค์์สิ่่ง� ใหม่่ และสามารถแสวงหา
Protein)
ผลประโยชน์์เชิิงพาณิิชย์์และสัังคมได้้ด้้วย ได้้แก่่
-	ด้้วยความร่่วมมืือกัับจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ภาครััฐ อาทิิ
เพื่่�อพััฒนาโมเลกุุลกลิ่่�นเลีียนแบบเนื้้�อ
• ผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� งดื่่ม
� สุุขภาพ ไอ เอ็็ม ยูู, ดีีป และเฟรช
-	ด้้วยความร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
ด้้วยความร่่วมมืือกัับสถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และ
เพื่่อ� พััฒนาเส้้นใยทดแทนโปรตีีนจากเนื้้�อสััตว์์ด้ว้ ย
เทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย เพื่่อ� ทดสอบประสิิทธิภิ าพ
เส้้นใยโปรตีีนจากเห็็ด
และปริิมาณในการออกฤทธิ์์�ต่่อร่่างกายในระดัับห้้อง • ภาคเอกชน อาทิิ การพััฒนาขบวนการผลิิตโปรตีีนทางเลืือก
ปฏิิบััติิการ ระดัับเซลล์์ และระดัับคลิินิิกของการใช้้
จากพืืชร่่วมกัับบริิษััท ดููปองท์์ และ ADM เป็็นต้้น
สารสำำ�คััญในมนุุษย์์

ผลงาน

92

ผลงาน

34

ผลงาน

8,752

ผลงาน
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อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

ความมุงมั่น:

ดำเนินธุรกิจตามหลักสวัสดิภาพสัตวและการใชยาปฏิชีวนะ
อยางรับผิดชอบและสมเหตุสมผล

สวัสดิภาพสัตว

เปาหมายเชิงกลยุทธ

ผลการดำเนินงาน

รอยละ 100 ของสัตวทเ่ี ล�ย้ งไดรบั การเล�ย้ งดูตามหลักอิสระ 5 ประการ
และภายใตการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบและสมเหตุสมผล

เปาประสงค

100%

ผลการดำเนินงาน

100%
43% *
15%
100%

รอยละ 100 ของฟารมไกเนื้อในทุกประเทศ มีเจาหนาที่
สวัสดิภาพสัตวกำกับดูแลดานฟารมไกเนื้อ ภายในป 2563
รอยละ 100 ฟารมสุกรแมพันธุอ�มทองไดรับการเล�้ยงดูในระบบคอกขังรวม
กิจการในประเทศไทย ภายในป 2568
กิจการในตางประเทศ ภายในป 2571
ฟารมไกไขในกิจการประเทศไทยเล�้ยงแบบปลอยอิสระในโรงเร�อน
ดวยกำลังการผล�ตเพ��มข�้น 5 ลานฟองตอป
ป 2563 มีกำลังการผล�ตรวม 12 ลานฟอง
(เพ��มข�้น 7 ลานฟองจากป 2562)

หลักอิสระ 5 ประการเปนการเล�ย้ งดูสตั วตามหลักการสวัสดิภาพสัตวขน้ั พ�น้ ฐาน ใหสตั วมคี วามเปนอยูท เ่ี หมาะสม มีสขุ อนามัยทีด่ ี
มีที่อยูสะดวกสบาย ไดรับอาหารและน้ำอยางเพ�ยงพอ สวนเปาประสงคเปนการเล�้ยงสัตวที่สอดคลองตามหลักอิสระ 5 ประการ
ที่สูงกวา (Higher Welfare) หลักการขั้นพ�้นฐานทั่วไป

*เนื่องจากมีการปรับว�ธีการเก็บขอมูล

การดำำ�เนิินงาน
การเลี้้�ยงสััตว์์ตามหลัักสวััสดิิภาพสััตว์์
• ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ใส่่ใจ ซีี พีี เอฟมุ่่�งมั่่� น ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ที่่�การุุณต่่อสััตว์์ตามแนวปฏิิบััติิสากล “หลัักอิิสระ 5
ประการ” ทั้้�งในฟาร์์มของบริิษััทและฟาร์์มของเกษตรกร
โครงการส่่งเสริิมการเลี้้ย� งสััตว์์มาโดยตลอด นอกจากการ
ประกาศนโยบายสวััสดิภิ าพสััตว์์ การจััดตั้้�งคณะกรรมการ
สวััสดิภิ าพสััตว์์ทั่่ว� โลก การกำำ�หนดเป้้าหมายระยะยาวด้้าน
สวััสดิภิ าพสััตว์์ การจััดทำำ�คู่่�มืือและมาตรฐานการดำำ�เนิิน
งานด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ที่่�ครอบคลุุมธุุรกิิจการเลี้้ย� งสััตว์์
ทุุกประเภทและในทุุกประเทศที่่�บริิษััทมีีกิิจการอยู่่�แล้้ว
ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นต่่างๆ ดัังนี้้�
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•

ระบบการป้้องกัันโรคทางชีีวภาพ ซีีพีีเอฟให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารจััดการระบบป้้องกัันโรคภายใน
ฟาร์์มเป็็นอย่่างมาก ทั้้ง� ในฟาร์์มของบริิษััทและฟาร์์ม
ของเกษตรกรโครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์ ทำำ�ให้้
มั่่�นใจได้้ว่า่ ฟาร์์มเลี้้ย� งสััตว์์ทั้้ง� หมดปลอดภััยจากโรค
ระบาดสััตว์์และโรคติิดเชื้้อ� โควิิด-19 โดยแบ่่งมาตรการ
ป้้องกัันโรคดัังนี้้�

	ด้้านสภาพแวดล้้อม: โรงเรืือนเลี้้ย� งสััตว์์มีีโครงสร้้าง
ที่่�แข็็งแรง มีีการพ่่นยาฆ่่าเชื้้�อโดยรอบ โรงเรืือน
เป็็นระบบปิิดที่่ค� วบคุุมอุุณหภููมิอิ ย่่างเหมาะสมและ
แยกพื้้�นที่่เ� ลี้้ย� งสััตว์์และพื้้�นที่่อ� ยู่่�อาศััยอย่่างชััดเจน
	ด้้านบุุคคล: ผู้้�ที่จ่� ะเข้้าภายในฟาร์์มต้้องผ่่านการ
ฆ่่าเชื้้�อและกรอกข้้อมููลก่่อนเข้้าออกทุุกครั้้�ง
	ด้้านสััตว์์: สััตว์์ต้อ้ งได้้รับั การเลี้้ย� งดููตามหลัักอิิสระ
5 ประการ ได้้รับั การทำำ�วััคซีีน ได้้รับน้ำ
ั ำ��และอาหาร
จากแหล่่งที่่ส� ามารถตรวจสอบที่่ม� าของวััตถุุดิบิ ได้้
และมีีการป้้องกัันสััตว์์พาหะเข้้าภายในฟาร์์ม
	ด้้านวััตถุุ: สััมภาระ สิ่่ง� ของ และยานพาหนะทุุกชนิิด
จะต้้องได้้รัับการฆ่่าเชื้้�อก่่อนเข้้าเขตฟาร์์ม

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “สวััสดิิภาพสััตว์์”

•

ระบบสัังเกตการณ์์ทางไกล นอกจากระบบกล้้อง
วงจรปิิด (CCTV) ที่่�ใช้้เพื่่�อสัังเกตอาการผิิดปกติิ
เบื้้� อ งต้้ น ของสัั ต ว์์ แ ละอุุ ป กรณ์์ ภ ายในฟาร์์ ม แล้้ ว
ในปีี 2562 ซีีพีีเอฟได้้พัฒ
ั นานวััตกรรมระบบ Smart Farm
ซึ่่ง� เป็็นระบบควบคุุมทางไกลผ่่านระบบคอมพิิวเตอร์์
ที่่ส� ามารถนำำ�ข้อ้ มููลมาวิิเคราะห์์ได้้ เช่่น การวััดปริิมาณ
แอมโมเนีีย และความร้้อนในตััวไก่่ ส่่วนในปีี 2563
ได้้นำำ�ระบบ Birdoo Smart Eyes ซึ่่ง� เป็็นการควบคุุม
ทางไกลแบบอััตโนมััติิมาใช้้ในฟาร์์มไก่่เนื้้�อ เพื่่�อช่่วย
สัังเกตข้้อมููลเบื้้�องต้้น เช่่น น้ำำ��หนัักไก่่ การกิินน้ำำ��
และอาหาร เป็็ น ต้้ น ซึ่่� ง สามารถแสดงผลผ่่ า น
แอปพลิิเคชัันบนมืือถืือ และนำำ�มาวิิเคราะห์์ สั่่�งการ
และพยากรณ์์ผลลััพธ์ที่์ จ่� ะเกิิดขึ้้น� ได้้อย่่างรวดเร็็วและ
ทัันต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของตลาดผู้้�บริิโภค อีีกทั้้�งยััง
นัับเป็็นรายแรกของประเทศไทยที่่�นำำ�เทคโนโลยีีนี้้�
มาใช้้ในการติิดตามสวััสดิภิ าพสััตว์์แบบ Real-Time
ส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพในการผลิิตดีีขึ้้�น
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อาหารมั่นคง

การตรวจประเมิิน เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 ในปีีนี้้� ซีีพีีเอฟได้้รัับ
การตรวจประเมิินในรููปแบบทางไกล (Remote Audit)
ทั้้�งจากลููกค้้า บุุคคลที่่ส� าม (Third Party) และบริิษัทั เอง
อัั น ส่่ ง ผลดีีต่่ อ สวัั สดิิ ภ าพของสัั ต ว์์ ใ นการลดการ
บาดเจ็็บและโรคภััย ลดความเสี่่�ยงในการปนเปื้้�อน
ระหว่่างการตรวจประเมิิน โดยตั้้�งเป้้าที่่�จะเปลี่่�ยน
รููปแบบการตรวจประเมิินฟาร์์มทั้้�งหมดของบริิษัทั และ
ของเกษตรกรในโครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์เป็็น
แบบออนไลน์์ในอีีก 2 ปีีข้้างหน้้า เพื่่�อร่่วมส่่งเสริิม
สวััสดิิภาพสััตว์์ที่ดีีต่
่� ่อสััตว์์ในฟาร์์ม
การอบรมและให้้ความรู้้�ด้า้ นโรคระบาดสััตว์์ นอกจาก
ระบบการป้้องกัันโรคที่่�ดีีแล้้ว บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และเกษตรกรในโครงการส่่งเสริิมการเลี้้ย� งสััตว์์ทุกุ คน

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

จะได้้รัับการถ่่ายทอดความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกััน
โรคระบาดในสััตว์์ครอบคลุุมทุุกชนิิดสััตว์์ที่่�บริิษััท
ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งโรค ASF
(African Swine Fever) ที่่�บริิษััทแลกเปลี่่�ยนองค์์
ความรู้้�กัับธุุรกิิจสุุกรในทุุกประเทศรวมถึึงเกษตรกร
ภายนอกโครงการฯ ด้้วย และทำำ�ให้้ประเทศไทย
เป็็นหนึ่่ง� ในภููมิิภาคเอเชีียที่่�ไม่่ได้้รับั ผลกระทบจากโรค
ASF1 (ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในบทชุุมชน) นอกจากนี้้�
ยัังให้้ความรู้้�ในการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19
กัับผู้้�เกี่่ย� วข้้องในการเลี้้ย� งสััตว์์ทุกุ คน เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่า
สััตว์์ทุุกตััวที่่�ออกจากฟาร์์มของบริิษััทสะอาดและ
ปลอดภััย

•

การเลี้้�ยงสุุกรตามหลััก 3Ts (No Testicles, No Teeth Clipping and No Tail Docking) บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�น
ในการลด ละ เลิิกการเปลี่่�ยนแปลงทางกายภาพของสุุกรในรููปแบบของการตอนเพศผู้้� การตััด/กรอฟััน และ
การตััดหาง นอกจากนี้้�ยัังได้้เข้้าร่่วมโครงการ 3Ts-Alliance (Teeth, Tails and Testicles) ที่่�ดำำ�เนิินการโดย
World Animal Protection ตั้้�งแต่่ปีี 2562 เพื่่�อร่่วมลดความเจ็็บปวดของสุุกรในอุุตสาหกรรมสุุกรของโลก และในปีี
2563 ได้้ยกเลิิกการกระทำำ�ดัังกล่่าวไปแล้้วดัังนี้้�

ไมตอนเพศผู
กิจการในประเทศไทย
989,237 ตัว

มาตรการเฝ้้าระวััง ASF และโควิิด-19
สู่่�ฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์วิิถีีใหม่่

กิจการในตางประเทศ
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย
และฟลิปปนส

ไมตัดหาง
ไมตัด/กรอฟน
กิจการในประเทศไทย
3,327,899 ตัว
กิจการในตางประเทศ
มาเลเซีย และไตหวัน

มาตรการป้้องกัันโรค ASF ของธุุรกิิจสุุกรซีีพีีเอฟ

กิจการในประเทศไทย
8,404 ตัว
กิจการในตางประเทศ
มาเลเซีย และไตหวัน

โดยกิิจการในประเทศมาเลเซีียและไต้้หวัันได้้ยกเลิิกการตััด/กรอฟัันลููกสุุกรแล้้ว ร้้อยละ 100 ตั้้ง� แต่่ปีี 2562 และในปีี 2563 นี้้�
ประเทศมาเลเซีียได้้ยกเลิิกการตััดหางลููกสุุกรแล้้วกว่่า ร้้อยละ 98 นอกจากนี้้� กิิจการในประเทศไทยได้้ยกเลิิกการตััดใบหูู
ลููกสุุกรไปแล้้วกว่่า ร้้อยละ 67 ของลููกสุุกรทั้้�งหมด

	อ้้างอิิงข้้อมููลจากสถานการณ์์การระบาดของโรค ASF ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยองค์์การโรคระบาดสััตว์์ระหว่่างประเทศ (OIE): https://rr-asia.oie.int/en/projects/asf/
situational-updates-of-asf/

1
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• การวััดผลการส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์ (Welfare Outcome Measures: WOMs) ปศุุสััตว์์ที่่�ได้้รัับการ
จััดการที่่�ดีีส่่งเสริิมให้้สััตว์์มีีสุุขภาพที่่�ดีีทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ ซีีพีีเอฟจึึงมีีวิิธีีวััดผลการส่่งเสริิมสวััสดิิภาพปศุุสััตว์์ที่่�เลี้้�ยง
ทั้้�งในกิิจการประเทศไทยและกิิจการต่่างประเทศเพื่่�อประเมิินว่่าสััตว์์เหล่่านี้้�ได้้รัับสวััสดิิภาพขั้้�นสููงตามหลัักสวััสดิิภาพสััตว์์
ดัังนี้้�

การวััดผล
การส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์ (WOMs)

อััตราการมีีชีีวิิตระหว่่างขนส่่ง
(Transport Livability), %

• การส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า เพื่่�อความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิที่่�การุุณต่่อสััตว์์ของผู้้�บริิโภค ซีีพีีเอฟ
ได้้ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ในผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััทตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าทั่่�วโลก โดยพิิจารณา
ปััจจััยทั้้�งด้้านรููปแบบโรงเรืือน การเจริิญเติิบโต สภาพภููมิิอากาศ รวมถึึงการแสดงพฤติิกรรมตามธรรมชาติิที่่�แตกต่่างกััน
ดัังนี้้�

การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์
ในผลิิตภััณฑ์์หลัักของบริิษััทตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า

ผลการดำำ�เนิินงาน
2561

2562

2563

99.79

99.80

99.80

ผลิิตภััณฑ์์จาก

ไก่่เนื้้�อ

อััตราการมีีชีีวิิตระหว่่างขนส่่ง
(Transport Livability), %

99.88

99.89

24.89

28.86

จากการเลี้้�ยงที่่�ความหนาแน่่นน้้อยกว่่า
หรืือเท่่ากัับ 33 กก./ม.2, %

60

เป็็ดเนื้้�อ

จากการเสริิมสภาพแวดล้้อมทางกายภาพ, %

30

ไก่่ไข่่

จากการเลี้้�ยงแบบปล่่อยอิิสระ
ในโรงเรืือน, ล้้านฟอง

12

สุุกร

จากแม่่สุุกรที่่�เลี้้�ยงแบบคอกขัังรวม, %

43

กุ้้�ง

จากแม่่พัันธุ์์�กุ้้�งที่่�ไม่่ตััดก้้านตา, ตััน

99.90

60.03

สุุกร

กุ้้�ง

กุ้้�งได้้รัับการเลี้้�ยงตามมาตรฐาน
การปฏิิบััติิฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ที่่�ดีี
(Best Aquaculture Practices, BAP), %

100

100

กำำ�ลัังการผลิิต*,**

ไก่่เนื้้�อ

ไก่่ไข่่

การเสริิมสภาพแวดล้้อมเพื่่�อให้้สุุกรหย่่านม-ขุุน
ได้้แสดงพฤติิกรรมตามธรรมชาติิ
(Enrichment in Wean to Finish Pigs), %

การส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์

100

ข้้อมููลไก่่เนื้้�อมาจากการรวบรวมข้้อมููลประเทศไทย กััมพููชา อิินเดีีย มาเลเซีีย ฟิิลิปปิ
ิ นิ ส์์ โปแลนด์์ ไต้้หวััน และตุุรกีี ข้้อมููลไก่่ไข่่มาจากการรวบรวมข้้อมููลประเทศไทย ข้้อมููลสุุกรมาจาก
การรวบรวมข้้อมููลประเทศไทย กััมพููชา ลาว มาเลเซีีย ฟิิลิปปิ
ิ นิ ส์์ เวีียดนาม และไต้้หวััน ข้้อมููลกุ้้�งมาจากการรวบรวมข้้อมููลประเทศไทย เวีียดนาม และอิินเดีีย

6,743

*	กำำ�ลังั การผลิิตตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าการผลิิตของกิิจการประเทศไทย, ** ร้้อยละการผลิิตตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าทั่่�วโลกจากไก่่เนื้้�อที่่เ� ลี้้ย� งที่่ค� วามหนาแน่่นน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 30 กก./ม.2
อยู่่�ที่่� ร้้อยละ 36 จากเป็็ดเนื้้�อที่่มีี� การเสริิมสภาพแวดล้้อมทางกายภาพอยู่่�ที่่� ร้้อยละ 39 จากไก่่ไข่่ที่เ่� ลี้้ย� งแบบปล่่อยอิิสระในโรงเรืือนอยู่่�ที่่� ร้้อยละ 1 จากแม่่สุกุ รที่่เ� ลี้้ย� งแบบคอกขัังรวม
อยู่่�ที่่� ร้้อยละ 25 และจากแม่่พัันธุ์์�กุ้้�งที่่�ไม่่ตััดก้้านตาอยู่่�ที่่� ร้้อยละ 20

• นวััตกรรมด้้านสวััสดิภิ าพสััตว์์ ซีีพีีเอฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการวิิจัยั และพััฒนา เพื่่อ� ช่่วยยกระดัับการส่่งเสริิมสวััสดิภิ าพ
สััตว์์ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานทั่่�วโลก ในปีี 2563 เราสร้้างสรรค์์นวััตกรรมที่่ห� ลากหลาย อาทิิ
•
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โมเดลต้้นแบบฟาร์์มไก่่เนื้้�อออร์์แกนิิค ที่่�ได้้รัับการ
รัับรองมาตรฐาน EU Organic รายแรกของไทย
ที่่�ตำำ�บลท่่ามะปราง อำำ�เภอแก่่งคอย จัังหวััดสระบุุรีี
ด้้วยการเลี้้�ยงแบบปล่่อยอิิสระ (Free Range) ที่่�ไก่่
สามารถออกสู่่�สนามหญ้้าภายนอกโรงเรืือนได้้ มีีอิิสระ
ในการแสดงออกทางพฤติิกรรมตามธรรมชาติิและ
เลี้้�ยงแบบ Slow Growth ซึ่่�งส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพและ

อารมณ์์ของไก่่ ทำำ�ให้้ไก่่ไม่่เจ็็บป่ว่ ย และได้้รับั อาหาร
ที่่�ผลิิตจากวััตถุุดิิบที่่�เป็็นออร์์แกนิิค 100% และ
ไม่่ผ่่านการตััดแต่่งทางพัันธุุกรรม (Non GMOs)
ไม่่มีีการใช้้สารเคมีีสัังเคราะห์์ในการกำำ�จััดวััชพืืชและ
แมลงภายในฟาร์์มเลี้้ย� ง รวมถึึงไม่่มีีการใช้้ยาปฏิิชีีวนะ
ตลอดการเลี้้�ยงดูู ซึ่่�งบริิษััทจะถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�นี้้�
สู่่�เกษตรกรในอนาคต
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•

โมเดลต้นแบบฟาร์มไก่เนื้อออร์แกนิค
•

การเลี้้ย� งไก่่ไข่่แบบปล่่อยอิิสระในโรงเรืือน (CageFree) และแบบปล่่อยอิิสระ (Free Range) จาก
ความเชี่่�ยวชาญด้้านการเลี้้�ยงไก่่ไข่่แบบ Cage-Free
ซีีพีีเอฟได้้ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีการ
เลี้้ย� งให้้กับกิ
ั จิ การในต่่างประเทศ อาทิิ ประเทศมาเลเซีีย
และลาวเพื่่อ� เป็็นโครงการนำำ�ร่อ่ งในประเทศต่่างๆ และ
แบ่่งปัันวิิธีีการปฏิิบััติิที่่�ดีี (Best Practices) ให้้กัับ
กรมปศุุสัตั ว์์เพื่่อ� พััฒนามาตรฐานการเลี้้ย� งไก่่ไข่่แบบ
Cage-Free พร้้อมเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับอุ
ั ตุ สาหกรรมการ
ผลิิตไข่่ไก่่ในประเทศไทย และพััฒนาองค์์ความรู้้�นี้้�
สู่่�การเลี้้�ยงไก่่ไข่่แบบ Free Range และถ่่ายทอดให้้
กัับกลุ่่�มเกษตรกรที่่�หมู่่�บ้้านเกษตรกรรมหนองหว้้า
จ.ฉะเชิิงเทรา เพื่่�อนำำ�ร่่องการผลิิตไข่่ไก่่แบบ Free
Range และได้้รับั การรัับรองมาตรฐานปศุุสัตั ว์์อินิ ทรีีย์์
(Organic Livestock) สำำ�หรับั ระบบการผลิิตไก่่ไข่่และ
ไข่่ไก่่อิินทรีีย์์ จากกรมปศุุสััตว์์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์์ ในปีี 2563

การเลี้ยงไก่ไข่แบบ Free Range
ณ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า
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การลดพฤติิกรรมการต่่อสู้้ใ� นลููกสุุกรที่่�มาอยู่่�รวมฝูงู
หลัังหย่่านม ด้้วยลููกสุุกรจากหลากหลายแม่่เมื่่อ� นำำ�มา
อยู่่�รวมกัันในโรงเรืือนสำำ�หรับั เลี้้ย� ง จะแสดงพฤติิกรรม
การต่่อสู้้�กัันตามธรรมชาติิเพราะไม่่เคยพบเจอกััน
มาก่่อน พฤติิกรรมดัังกล่่าวก่่อให้้เกิิดความเครีียด
ทางจิิตใจและบาดแผลทางร่่างกายต่่อลููกสุุกร เพื่่�อ
เป็็นการจััดลำำ�ดัับทางสัังคม บริิษััทพััฒนานวััตกรรม
การละลายพฤติิกรรมในลููกสุุกร โดยใช้้สารที่่�มีีกลิ่่�น
พ่่นตััวสุกุ รให้้มีีกลิ่่น� เดีียวกััน และยอมรัับที่่จ� ะรวมฝููงกััน
ได้้เร็็วยิ่่�งขึ้้�น เช่่น สารสกััดจากสมุุนไพรในรููปแบบผง
และน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อที่่�มีีกลิ่่�นและสามารถพ่่นตััวสุุกร
ได้้อย่่างปลอดภััย เป็็นต้้น

ผงแป้งพ่นตัวลูกสุกรหย่านม เพื่อลดการต่อสู้หลังหย่านม
•

การเคลื่่�อนย้้ายสุุกรด้้วยระบบทางเดิิน Walkway
ภายในฟาร์์ม ด้้วยเวลาเคลื่่อ� นย้้ายสุุกรสำำ�หรับั การขนส่่ง
มัักก่่อให้้เกิิดความกลััวและส่่งผลให้้เกิิดความเครีียด
สะสมในสุุกร ซีีพีีเอฟจึึงได้้พัฒ
ั นารููปแบบทางเดิินที่่มีี�
ความเหมาะสมตามพฤติิกรรมการเดิินด้้วยกัันเป็็น
กลุ่่�มและอยากรู้้�อยากเห็็นของสุุกรที่่ช่� ว่ ยลดความกลััว
และความเครีียดในการเคลื่่�อนย้้ายสุุกรแทนรููปแบบ
เดิิม ซึ่่ง� ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพในการทำำ�งาน ประหยััด
ทรััพยากรและเวลาในการขนส่่งได้้ด้้วย

ระบบทางเดิน Walkway

•

สะพานเลื่่�อนอััตโนมััติิ ในการเคลื่่�อนย้้ายสุุกรขึ้้�น
รถขนส่่งจำำ�เป็็นต้้องเคลื่่อ� นย้้ายทีีละตััวเพื่่อ� ชั่่ง� น้ำำ��หนักั
และเดิินขึ้้น� ทางลาดชัันเพื่่อ� ขึ้้น� รถขนส่่ง ทำำ�ให้้สุกุ รเกิิด
ความกลััวและความเครีียดจากการต้้องเดิินตััวเดีียว
และเดิินขึ้้�นที่่�สููง ส่่งผลให้้สุุกรหยุุดเดิินหรืือหัันหลััง
กลัับ ซีีพีีเอฟจึึงได้้พัฒ
ั นาระบบสะพานเลื่่อ� นอััตโนมััติิ
ที่่�ช่่วยให้้สุุกรเคลื่่�อนที่่�ขึ้้�นรถขนส่่งด้้วยความรวดเร็็ว
ยิ่่�งขึ้้�น ลดความเครีียดที่่�เกิิดจากการเดิินและจาก
ความร้้อนสะสมระหว่่างการเคลื่่�อนย้้ายให้้ลดต่ำำ��ลง
ส่่งผลดีีต่่อสวััสดิิภาพสััตว์์และคุุณภาพของเนื้้�อสุุกร
อีีกทั้้�งช่่วยลดเวลาในการทำำ�งานของพนัักงานอีีกด้้วย

สะพานเลื่อนอัตโนมัติ

•

นวััตกรรมเทคโนโลยีีชีีวภาพ เพื่่�อไม่่ตััดก้้านตา
แม่่พัันธุ์์�กุ้้�ง ซีีพีีเอฟพััฒนาสารชีีวโมเลกุุลที่่�มีีความ
จำำ�เพาะเพื่่�อพััฒนารัังไข่่ของแม่่พัันธุ์์�กุ้้�งให้้สามารถ
วางไข่่ได้้รวดเร็็วขึ้น้� จึึงไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องตััดก้้าน
ตาแม่่พัันธุ์์�กุ้้�งเพื่่�อเร่่งการวางไข่่ อัันเป็็นการสร้้าง
ความยั่่ง� ยืืนและเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับอุ
ั ตุ สาหกรรมการผลิิต
กุ้้�งของไทย และคงไว้้ซึ่่�งสวััสดิิภาพอัันพึึงมีีของสััตว์์

เทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อไม่ตัดก้านตาแม่พันธุ์กุ้ง

การใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างรัับผิิดชอบและสมเหตุุสมผล
ซีีพีีเอฟมุ่่�งมั่่�นผลิิตอาหารที่่มีี� ความปลอดภััย มีีคุุณภาพ และ โดยในปีี 2563 มีีความก้้าวหน้้าด้้านการใช้้ยาปฏิิชีีวนะ
อย่่างยั่่�งยืืนด้้วยการใช้้ยาปฏิิชีีวนะด้้วยความรัับผิิดชอบและ อย่่างรัับผิดิ ชอบ ดัังนี้้�
สมเหตุุสมผล เป็็นหลัักปฏิิบััติิหนึ่่�งเดีียวทุุกกิิจการปศุุสััตว์์
ในทุุกประเทศ ตลอดทั่่�วทั้้ง� ฟาร์์มเลี้้ย� งสััตว์์ของบริิษัทั และของ • ใช้้ยาปฏิิชีีวนะเพื่่�อการรัักษาเป็็นหลััก โดยเลืือกใช้้ยา
เกษตรกรในโครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์ โดย
ปฏิิชีวี นะสำำ�หรับั สััตว์์เท่่านั้้�น (Animal Only) เป็็นอัันดัับแรก
และภายใต้้การดููแลของสััตวแพทย์์
•	ปราศจากการใช้้ยาปฏิิชีวี นะที่่ผ่� า่ นการรัับรองให้้ใช้้เฉพาะ • ผลิิตภััณฑ์์หมููสดภายใต้้ชื่่�อ “หมููชีีวา” ได้้รัับการรัับรอง
ในคนเท่่านั้้�น (Human-Only Antibiotics)
จาก NSF ว่่าปราศจากยาปฏิิชีีวนะ 100% ตลอดการ
•	ปราศจากการใช้้ ย าปฏิิ ชีี ว นะที่่� ผ่่ า นการรัั บ รองให้้ ใ ช้้
เลี้้�ยงดูู (Raised Without Antibiotics: RWA)
ทั้้�งในคนและสััตว์์ (Shared-Class Antibiotics) ที่่สำ� ำ�คัญ
ั
• การเลี้้ย� งกุ้้�งโดยงดใช้้ยาปฏิิชีวี นะตั้้�งแต่่ปีี 2545 การเลี้้ย� ง
ทางการแพทย์์ของมนุุษย์์ เพื่่�อวััตถุุประสงค์์เร่่งการ
ไก่่ไข่่โดยงดใช้้ยาปฏิิชีวี นะตั้้�งแต่่ปีี 2558 และการได้้รับั การ
เจริิญเติิบโต (Growth Promotor)
รัับรองการเลี้้�ยงโดยไม่่ใช้้ยาปฏิิชีีวนะตลอดการเลี้้�ยงดูู
•	ปราศจากการใช้้ฮอร์์โมน เพื่่�อวััตถุุประสงค์์เร่่งการ
ของไก่่เนื้้�อและหมููในปีี 2561 และ 2563 ตามลำำ�ดัับ
เจริิญเติิบโต (Growth Promotor)
อัั น เป็็ น การแสดงถึึ ง ความมุ่่�งมั่่� น ของบริิ ษัั ท ที่่� มีี มา
อย่่างต่่อเนื่่�อง
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งดใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง
กับฟารมบริษัททั้งหมด
2545

2558

2561

คุุณรู้้�หรืือไม่่ ??
สารเร่่งเนื้้�อแดง กลุ่่�มเบต้้าอะโกนิิสต์์ 3

2563

งดใชยาปฏิชีวนะในไกไขทั้งหมด
ในระยะใหผลผลิต

เป็็นสารอัันตรายตามประกาศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์์ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงสาธารณสุุข
พ.ศ. 2546 ที่่�ห้้ามมิิให้้ใช้้ในกระบวนการเลี้้�ยงสััตว์์
อย่่างเด็็ดขาด ซึ่่�งสอดคล้้องกัับสหภาพยุุโรป (อีียูู) และ
อีีกหลายประเทศ เช่่น รััสเซีียและจีีน เพื่่�อปกป้้องความ
ปลอดภััยด้้านอาหารแก่่ประชากรของประเทศอย่่างถึึงที่่สุ� ดุ
หากผู้้�บริิโภค (โดยเฉพาะผู้้�มีีโรคประจำำ�ตััว) รัับประทาน
อาจมีีความเสี่่�ยงและเกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพได้้ เช่่น
เกิิดอาการหััวใจเต้้นผิิดปกติิ นอนไม่่หลับั คลื่่น� ไส้้อาเจีียน
เป็็นอัันตรายต่่อสตรีีมีีครรภ์์ ซึ่่�งสารกลุ่่�มนี้้�มีีคุุณสมบััติิ
ทนต่่อความร้้อนทั้้�งในน้ำำ��เดืือดที่่� 100 องศาเซลเซีียสและ

ไดรับการรับรองเลี้ยงโดยไมใชยาปฏิชีวนะ
ตลอดการเลี้ยงดู โดย NSF

คุุณรู้้�หรืือไม่่ ??
การบริิโภคเนื้้�อไก่่ไม่่ได้้ทำำ�ให้้โตไวกว่่าปกติิ 2
อุุตสาหกรรมการผลิิตไก่่เนื้้�อของไทยมีีตลาดหลัักอยู่่�ใน
สหภาพยุุโรปและญี่่ปุ่่�� น ซึ่่ง� เคร่่งครััดเรื่่อ� งมาตรฐานความ
ปลอดภััยอาหารสููงมาก และมีีข้้อกำำ�หนดห้้ามใช้้ฮอร์์โมน
เร่่งการเจริิญเติิบโตในอาหาร การเลี้้�ยงไก่่เนื้้�อของไทย
ในระดัับอุุตสาหกรรมจึึงต้้องปฏิิบััติิตามมาตรฐานการ

ส่่งออกอย่่างเคร่่งครััด ทำำ�ให้้ประเทศไทยมีีกฎหมายควบคุุม
การใช้้ฮอร์์โมนในการผลิิตไก่่เนื้้�อมาตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุนุ ายน
ปีี พ.ศ. 2529 ดัังนั้้�น จึึงไม่่มีีเหตุุให้้ต้้องกัังวลว่่า
บุุตรหลานที่่�ทานเนื้้�อไก่่จะได้้รัับฮอร์์โมนตกค้้างในไก่่
หรืือทำำ�ให้้เด็็กมีีร่่างกายที่่�เจริิญเติิบโตไวกว่่าปกติิ

ในน้ำำ��มัันที่่� 260 องศาเซลเซีียส การต้้ม อบ ทอด หรืือ
ใช้้ไมโครเวฟ ไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงความเข้้มข้้นของ
สารกลุ่่�มนี้้�ได้้ ทั้้�งนี้้� สารกลุ่่�มเบต้้าอะโกนิิสต์์ ถืือเป็็นยา
ในทางการแพทย์์ที่ช่่� ว่ ยขยายหลอดลมในผู้้�ป่่วยโรคหอบหืืด
และหลอดลมอัักเสบ เมื่่�อถููกนำำ�ไปผสมในอาหารสำำ�หรัับ
เลี้้�ยงสุุกรเพื่่�อเป็็นสารเร่่งเนื้้�อแดง จะกระตุ้้�นให้้มีีการ
ใช้้พลัังงานจากไขมััน ลดการสะสมของไขมััน เพิ่่�มการ
สะสมโปรตีีนในกล้้ามเนื้้�อ เพื่่�อให้้มีีเนื้้�อแดงเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม การใช้้สารเร่่งเนื้้�อแดงในอุุตสาหกรรม
การเลี้้� ย งสุุ ก รในประเทศไทยปัั จจุ ุ บัั น ถืือเป็็ น เรื่่ � อ ง
ผิิดกฎหมายและมีีโทษค่่อนข้้างสููง

หมููชีีวา หมููไขมัันดีี มีีโอเมก้้า 3

	ปราศจากการใช้้ยาปฏิิชีีวนะตลอดการเลี้้�ยงดูู ตั้้�งแต่่เกิิดจนถึึงสิ้้�นสุุด
การเลี้้�ยง (RWA) ได้้รัับการรัับรองจาก NSF ประเทศสหรััฐอเมริิกา
ช่่วยลดโอกาสเกิิดเชื้้�อดื้้�อยาถ่่ายทอดจากสััตว์์สู่่�คน
	คััดสายพัันธุ์์�พิิเศษที่่�ให้้คุุณภาพเนื้้�ออร่่อย นุ่่�มนวลกว่่าเนื้้�อหมููปกติิ
เลี้้ย� งในฟาร์์มระบบปิิดที่่มีี� การป้้องกัันโรคอย่่างเข้้มงวด โรงเรืือนปรัับอากาศ
ด้้วยการระเหยของน้ำำ�� ส่่งผลให้้หมููชีีวาอยู่่�อย่่างสุุขสบาย แข็็งแรง ไม่่ป่่วย
เลี้้ย� งในระบบคอกขัังรวม ทำำ�ให้้แม่่หมูอุ้้�ู มท้้องมีีอิิสระในการเคลื่่อ� นไหวและ
มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับสุุกรตััวอื่่�นได้้อย่่างธรรมชาติิ ตามหลัักสวััสดิิภาพสััตว์์
0% สารเร่่งการเจริิญเติิบโต, 0% ฮอร์์โมน, 0% สารเร่่งเนื้้�อแดง
เลี้้�ยงด้้วยสุุดยอดอาหารธรรมชาติิ (Super Feed) ที่่�อุุดมด้้วยโอเมก้้า
ทั้้�งสาหร่่ายทะเลธรรมชาติิ เมล็็ด Flax Seed และน้ำำ��มัันปลาทะเลลึึก
	มีีโอเมก้้า 3
	ประโยชน์์ของโอเมก้้า 3 ช่่วยลดระดัับไตรกลีีเซอไรด์์ในเลืือด ลดความเสี่่ย� ง
ต่่อโรคหััวใจ บำำ�รุงุ สายตาและการมองเห็็น เสริิมพััฒนาการและลดความเสื่่อ� ม
ของสมอง เสริิมภููมิิคุ้้�มกัันให้้ร่่างกาย
ได้้รับั รางวััลสุุดยอดนวััตกรรมอาหาร จากงานแสดงสิินค้้าอาหารระดัับโลก
THAIFEX-Anuga Asia 2020
2
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การเขาถึงอาหารและ
ความรูเพื่อการบริโภค
อยางยั่งยืน

ความมุงมั่น:

สงเสริมการเขาถึงอาหาร และการเรียนรูหรือทักษะเกี่ยวกับอาหาร
ความรูดานโภชนาการและการบริโภคอยางยั่งยืน
เปาหมายเชิงกลยุทธ

ผลการดำเนินงาน

ไมมีเหตุการณเร�ยกคืนส�นคา
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของสาธารณชน
1,300,000 ราย ของเด็ก เยาวชน
รวมถึงผูบร�โภค สามารถเขาถึงอาหาร
และการเร�ยนรูหร�อทักษะเกี่ยวกับอาหาร
ความรูดานโภชนาการและการบร�โภคอยางยั่งยืน
ภายในป 2563 (ประเทศไทย)

การเร�ยกคืนเปน

0 (ศูนย)

1,433,075ราย

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “การเข้้าถึึงอาหารและความรู้้�เพื่่�อการบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน”

ทุกโรงงานและฟารม
ไดรับการรับรองมาตรฐานครบ

การดำำ�เนิินงาน
การยกระดัับคุุณภาพและความปลอดภััยอาหาร
ตลอดกระบวนการ
• การรัั บ รองมาตรฐานสากลด้้ า นคุุณภาพและ
ความปลอดภััยอาหาร ในปีี 2563

ธุรกิจอาหารสัตว

• โรงงานอาหารสััตว์์บก: GMP, HACCP, ISO 9001 และ
AI Compartment1 (เฉพาะฟาร์์มส่่งออก)
• โรงงานอาหารสััตว์์น้ำำ��: GMP, HACCP และ BAP
(เฉพาะโรงงานอาหารกุ้้�ง)
• โรงงานส่่วนผสมล่่วงหน้้า (Pre-Mixed): FAMI QS2
1

2

AI Compartment (Avian Influenza Compartment) มาตรฐานคอมพาร์์ทเมนท์์
ปลอดโรคไข้้หวััดนกในสััตว์์ปีีกของกรมปศุุสััตว์์
FAMI QS (Feed Additives and Pre-Mixtures Quality System) ระบบการจััดการ
คุุณภาพและความปลอดภััยส่่วนผสมอาหารสััตว์์

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

• ฟาร์์มไก่่ไข่่ ไก่่เนื้้�อ เป็็ด และสุุกร: GAP
• ฟาร์์มไก่่เนื้้�อและเป็็ดส่่งออก: Genesis GAP/
Lloyd’s Register Poultry Scheme
• ฟาร์์มกุ้้�ง: GAP/CoC กรมประมง และ BAP
(เฉพาะฟาร์์มส่่งออก)
• โรงงานแปรรููปเนื้้�อสััตว์์ขั้้�นพื้้�นฐาน: GMP

3
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รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

100%
ธุรกิจอาหาร

• โรงงานแปรรููปเนื้้�อสััตว์์ขั้้�นพื้้�นฐานไก่่และเป็็ดส่่งออก:
HACCP, ISO 9001, Genesis GAP/Lloyd’s Register Poultry
Scheme และ BRC Global Standard for Food Safety
• โรงงานผลิิตอาหาร3 : GMP
• โรงงานอาหารแปรรููป จากเนื้้�อไก่่ ไข่่ เป็็ด หมูู และกุ้้�ง
	ส่่งออก: HACCP และ ISO 9001
• โรงงานผลิิตอาหาร จากเนื้้�อไก่่ เป็็ด ไข่่ และกุ้้�ง ส่่งออก:
BRC Global Standard for Food Safety

โรงงานผลิิตอาหาร ครอบคลุุมตั้้�งแต่่โรงงานอาหารแปรรููปกึ่่�งปรุุงสุุกและปรุุงสุุก และโรงงานอาหารสำำ�เร็็จรููป (อาหารพร้้อมรัับประทาน)
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• การรัับรองมาตรฐานอาหารซีีพีีเอฟ
มาตรฐานอาหารซีีพีีเอฟ เป็็นมาตรฐานการดำำ�เนิินงาน
ด้้านระบบบริิหารคุุณภาพ อาหารปลอดภััย และการผลิิต
อาหารที่่ยั่่� �งยืืน ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “ครััวของโลก” ที่่มุ่่�� งมั่่�น
ผลิิตและจำำ�หน่า่ ยอาหารไปทั่่�วโลกด้้วยมาตรฐานเดีียวกััน
โดยประกาศใช้้เดืือนสิิงหาคม 2563 สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์
เนื้้�อสััตว์์ปีีก ซึ่่�งมีีการนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในธุุรกิิจไก่่เนื้้�อ
ส่่งออกโรงงานโคราช ตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า (ครอบคลุุมธุุรกิิจ
อาหารสััตว์์ ธุุรกิิจเลี้้ย� งสััตว์์และแปรรููป และธุุรกิิจอาหาร)
เป็็นที่่แ� รก (Pilot Model) และจะขยายให้้ครอบคลุุมธุุรกิิจ
ไก่่เนื้้�อส่่งออกทุุกโรงงานและธุุรกิิจเป็็ดเนื้้�อภายในปีี 2565

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

•	ปีี 2564 มีีแผนขยายการดำำ�เนิินงานระบบตรวจสอบ

ย้้ อ นกลัั บสิิ น ค้้ า แบบดิิ จิิ ทัั ล ในห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า ของ
ซีีพีีเอฟให้้ครอบคลุุม ร้้อยละ 100 ในกลุ่่�มธุุรกิิจสุกุ ร
เป็็ดเนื้้อ� อาหารสำำ�เร็็จรููป ซอส ผลิิตภััณฑ์์แปรรููปไข่่
และขนมปัังของกิิจการในประเทศไทย

อาหารที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพและปลอดภััยมาจากการควบคุุมกระบวนการ
ผลิิตที่่ไ� ด้้มาตรฐานในระดัับสากลอย่่างเคร่่งครััด เพื่่อ� เป้้าหมาย
สููงสุุดคืือ ไม่่มีีการเรีียกคืืนสิินค้้าอัันเนื่่�องมากจากปััญหา
คุุณภาพและความปลอดภััย และในปีี 2563 ซีีพีีเอฟยัังคง
บรรลุุเป้้าหมายได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง กล่่าวคืือ การเรีียกคืืนสิินค้้า
ที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อสุุขภาพของสาธารณะชนเป็็นศููนย์์ อย่่างไร
ก็็ ต ามช่่ ว งเดืือนพฤษภาคมของปีี ได้้ ทำำ� การเพิิ ก ถอน 4
น้ำำ��ดื่ม่� ตรา “ซีีพีีเฟรชมาร์์ท” ที่่ว� างขายอยู่่�ประมาณ 3,000 ขวด
ที่่ไ� ด้้ว่า่ จ้้างบริิษัทคู่่�ค้
ั า้ ธุุรกิิจรับจ้
ั า้ งผลิิตเนื่่อ� งจากคู่่�ค้า้ ธุุรกิิจที่่รั� บจ้
ั า้ ง
ผลิิตใช้้เครื่อ�่ งหมายมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุตุ สาหกรรม (มอก.)
โดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ทราบและไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงาน
มาตรฐานผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อุุ ต สาหกรรม (สมอ.) ซึ่่� ง ตาม
ข้้อเท็็จจริิงผลิิตภััณฑ์์ประเภทน้ำำ��ดื่่�มได้้รัับการรัับรองจาก
สำำ�นัักงานมาตรฐานอาหารและยา (อย.) จากกระทรวง
สาธารณสุุขก็็เพีียงพอแล้้ว ไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องแสดง
เครื่่� อ งหมาย มอก. ทั้้� ง นี้้� น้ำำ��ดื่่� ม ทั้้� ง หมดที่่� เ พิิ ก ถอน
มิิได้้ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพของสาธารณะชนแต่่อย่่างใด
นอกจากนั้้�น บริิษััทตระหนัักดีีว่่าคู่่�ค้้าธุุรกิิจคืือห่่วงโซ่่สำำ�คััญ
ในการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ บนพื้้�นฐานของการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ซีีพีีเอฟจึึงมีีนโยบายด้้านการจััดหายั่่�งยืืนและแนวปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับคู่่�ค้า้ ธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าคู่่�ค้้าของบริิษัทั ฯ ได้้ปฏิิบัติั ิ
• ระบบตรวจสอบย้้ อ นกลัั บสิิ นค้้ า แบบดิิ จิิ ทัั ล ตามนโยบายดัังกล่่าว รวมถึึงผลิิตและรัับรองคุุณภาพ
ของซีีพีีเอฟ
สิินค้้าถููกต้้องตามมาตรฐาน ระเบีียบหรืือขั้้�นตอนต่่างๆ ที่่�
กฎหมายกำำ�หนดและตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในสััญญาซื้้�อขายสิินค้้า
ของสายธุุรกิิจในประเทศไทย
(ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในบทคู่่�ค้้าธุุรกิิจ)

85%

•

4
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นำำ�ระบบตรวจสอบ
ย้้อนกลัับสิินค้้าแบบดิิจิิทััล
ของซีีพีีเอฟมาใช้้ได้้สำำ�เร็็จ

ในปีี 2563 ซีีพีีเอฟนำำ�ระบบ
ตรวจสอบย้้อนกลัับสิินค้้า
แบบดิิจิทัิ ลั ในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า
ของซีีพีีเอฟมาใช้้เป็็นผล
สำำ�เร็็จในผลิิตภััณฑ์์ไข่่ไก่่

ขั้้�นตอนการเพิิกถอนและการเรีียกคืืนสิินค้้า
ทีมเพิกถอน / เรียกคืนสินคาพิจารณาการเพิกถอน / เรียกคืนสินคา
ตองเปนขอมูลเกี่ยวของดานความปลอดภัยอาหาร
ดานกฏหมาย และดานคุณภาพ ที่แสดงถึงสินคาที่ไมเหมาะสม

การรับขอมูลปญหาสินคา / การรองเรียน
การพิจารณาและตรวจสอบขอมูลปญหาสินคา

การเพิกถอนสินคา

•
•
•
•

การเรียกคืนสินคา

ระดับ Controlled Recovering
ระดับ Trade Recall
ระดับ Retail Recall
ระดับ Public Recall

การบันทึกขอมูลเพิกถอน / การเรียกสินคาคืนสินคา
การดำเนินการกับสินคาที่เพิกถอน / เรียกคืน

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

การกำหนดรายชื่อบุคคลที่สามารถติดตอได

กรณีที่มีการเพิกถอน / เรียกคืนสินคา เพื่อดำเนินการพิจารณา
ตรวจสอบและแจงผูเกี่ยวของทราบ

• การมุ่่�งสู่่�วััฒนธรรมความปลอดภััยอาหาร (Food Safety Culture)
	ด้้ ว ยซีี พีี เอฟเล็็ ง เห็็ น ความสำำ�คัั ญ ด้้ า นคุุ ณ ภาพและ
โดยบริิษััทได้้สร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านคุุณภาพและ
ความปลอดภััยอาหาร จึึงได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์แ์ ละแนวทาง
ความปลอดภััยอาหารให้้กัับพนัักงานในองค์์กรมาอย่่าง
การดำำ�เนิินงานด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยอาหาร
ต่่อเนื่่อ� ง และในปีี 2563 นี้้� ได้้เริ่่ม� โครงการ “การปลููกฝััง
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ นโยบายคุุ ณ ภาพซีี พีี เอฟ เพื่่� อ
วััฒนธรรมความปลอดภััยอาหาร” กัับสายธุุรกิิจไก่่เนื้้�อ
ปลูู ก ฝัั ง วัั ฒ นธรรมและทัั ศ นคติิ ที่่� ดีีด้้ า นคุุ ณ ภาพ
ส่่งออกเป็็นที่่�แรกและมีีแผนนำำ�โครงการไปประยุุกต์์กัับ
และความปลอดภัั ย อาหารให้้ บุุค ลากรในองค์์ ก ร
ทุุกสายธุุรกิิจในองค์์กรอย่่างทั่่�วถึึง

การเพิิกถอนสิินค้้า หมายถึึง การนำำ�สิินค้้าออกจากจุุดจำำ�หน่่ายหรืือจุุดจััดเก็็บสิินค้้า เนื่่�องจากปััญหาที่่�ไม่่เหมาะสมทางด้้านความปลอดภััยอาหารหรืือคุุณภาพ
การเรีียกคืืนสิินค้้า หมายถึึง การนำำ�สิินค้้าคืืนจากผู้้�บริิโภคที่่�ไม่่เหมาะสมทางด้้านความปลอดภััยอาหารหรืือคุุณภาพ
รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
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สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

� น�
การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงอาหารและความรู้้�ด้้าน • การสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริโิ ภคมีีสุุขภาพและสุุขภาวะที่่ดีีขึ้้
• โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs) คร่่าชีีวิิตประชากรโลก
โภชนาการเพื่่�อการบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน
คุุณสิิริิพงศ์์ อรุุณรััตนา
ประธานผู้้�บริิหารฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ธุุรกิิจสััตว์์บก

คุุณภาณุุวััตร เนีียมเปรม
รองกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
สายธุุรกิิจไก่่เนื้้�อครบวงจรส่่งออก

คุุณเจษฎา เลขจิิตร
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
โรงงานอาหารแปรรููป มีีนบุุรีี 2

Food Safety on Tour

ผู้บริหารซีพีเอฟร่วมรณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร

เฉลี่่ย� 41 ล้้านคนต่่อปีี หรืือเทีียบเท่่าร้้อยละ 71 ของการ
เสีียชีีวิติ ทั่่�วโลก โดย 3 ใน 4 ของผู้้�เสีียชีีวิติ อยู่่�ในกลุ่่�ม
ประเทศรายได้้น้อ้ ยและรายได้้ปานกลาง สาเหตุุหนึ่่ง�
ของการเสีียชีีวิติ มาจากการรัับประทานอาหารที่่ไ� ม่่ถูกู
หลัักโภชนาการ ส่่งผลให้้ความดัันโลหิิตสููง น้ำำ�หนั
� กั เกิิน
น้ำำ��ตาลและไขมัันในกระแสเลืือดสููง และ 4.1 ล้้านคน
ที่่�เสีียชีีวิิตมาจากการบริิโภคโซเดีียมที่่�มากเกิินไป
จึึงได้้มีีความพยายามตั้้�งเป้้าลดการเสีียชีีวิิตจาก
โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังลง 1 ใน 3 ภายในปีี 25735
สำำ�หรัับประเทศไทยพบความสููญเสีียทางเศรษฐกิิจ
200,000 ล้้านบาทต่่อปีี จากการเสีียชีีวิิตด้้วยกลุ่่�ม
โรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง ในปีี 25526 ทำำ�ให้้ซีพีีี เอฟเล็็งเห็็นถึึง
ความสำำ�คััญของการมีีสุุขภาพและสุุขภาวะที่่�ดีีของ
ประชากรโลก โดยในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ร่ว่ มสนัับสนุนุ
การเข้้าถึึงอาหารเพื่่อ� สุุขภาพกัับผู้้�บริโิ ภคอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
กว่่า 1,000,000 คน และมีีการวิิจััยและพััฒนาสิินค้้า
เพื่่�อสุุขภาพจำำ�นวนกว่่า 19 รายการ อาทิิ หมููชีีวา
ไข่่ขาวพร้้อมทาน และข้้าวไรซ์์เบอร์์รี่่ไ� ก่่กะหล่ำำ��น้ำำ��ปลา

• การขยายโอกาสและสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�
ในการเข้้าถึึงอาหาร
“โครงการเลี้้�ยงไก่่ไข่่เพื่่�ออาหารกลางวัันนัักเรีียน” ซึ่่�ง
ซีีพีีเอฟมุ่่�งส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้�และการสร้้างทัักษะ
ในด้้านการผลิิตอาหาร และ/หรืือด้้านการบริิโภคที่่�ถููก
หลัักโภชนาการและปลอดภััย เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เด็็กและ
เยาวชนมีีโอกาสในการเข้้าถึึงอาหารและร่่วมบรรเทา
ภาวะทุุพโภชนาการ

	ซีีพีีเอฟ และมููลนิิธิเิ จริิญโภคภััณฑ์์พัฒ
ั นาชีีวิติ ชนบท ดำำ�เนิิน
โครงการเลี้้ย� งไก่่ไข่่เพื่่อ� อาหารกลางวัันนัักเรีียนมาตั้้�งแต่่
ปีี 2532 โดยส่่งมอบโอกาสในการเข้้าถึึงโปรตีีนคุุณภาพ
ให้้แก่่เด็็กและเยาวชนอย่่างทั่่�วถึึง ทั้้�งเด็็กนัักเรีียนในเมืือง
โรงเรีียนชายขอบ เด็็กไทยและเด็็กต่่างด้้าว โดยมีีแผน
สนัับสนุนุ 20-25 โรงเรีียนต่่อปีี ปีีนี้้เ� ป็็นปีีที่่� 31 มีีโรงเรีียน
เข้้าร่่วมโครงการรวม 880 โรงเรีียน ในช่่วงการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้อ� โควิิด-19 บริิษัทนำ
ั ำ�เทคโนโลยีีมาต่่อยอดให้้
โครงการ ช่่วยรัักษาระยะห่่างทางสัังคมเพื่่�อลดการแพร่่
ระบาด ด้้วยการทำำ�ระบบ Chatbot เพื่่อ� รายงานข้้อมููลของ
โรงเรีียนทั่่�วประเทศผ่่านแอปพลิิเคชัันไลน์์และกููเกิิลชีีต
เช่่น จำำ�นวนไก่่ อาหารสััตว์์ ผลผลิิตไข่่ไก่่ รายงานการเลี้้ย� ง
ต้้นทุุนและรายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลผลิิตไข่่ไก่่ เพื่่�อให้้
โรงเรีียนสามารถสานต่่อด้้วยตนเองได้้

ตัวอย่างกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ
โครงการเลี้้�ยงไก่่ไข่่เพื่่�ออาหารกลางวัันนัักเรีียน

วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร

การติิดตามผล โครงการเลี้้�ยงไก่่ไข่่เพื่่�ออาหาร
กลางวัันนัักเรีียน แบบออนไลน์์

การประกวดการล้้างมืือ

การประกวด Food Safety
Ambassador

กิจกรรม Food Safety Day
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	อ้้างอิิงข้้อมููลจากกลุ่่�มโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยองค์์การ
อนามััยโลก (WHO): https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
noncommunicable-diseases
6
	อ้้างอิิงข้้อมููลจากกลุ่่�มโรค NCDs ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยสำำ�นัักงาน
กองทุุนสนัับสนุนุ การสร้้างเสริิมสุุขภาพ: https://www.thaihealth.or.th/microsite/
categories/5/ncds/2/173/176-กลุ่่�มโรค+NCDs.html
7
สััญลัักษณ์์โภชนาการ “ทางเลืือกสุุขภาพ” เป็็นสััญลัักษณ์์อย่่างง่่ายต่่อผู้้�บริิโภคในการ
เลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณค่่าโภชนาการที่่�ดีีกว่่า ออกโดยมููลนิิธิิส่่งเสริิมโภชนาการ
ในพระราชููปถัมั ภ์์สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิริิ นิ ธร รััฐสีีมาคุุณากร
ปิิยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี
5

•

นอกจากนี้้� ซีีพีีเอฟยัังพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ
เครื่่�องดื่่�ม ไอ เอ็็ม ยูู ที่่มีี� เบต้้า-กลููแคน 3800 มก.
เข้้มข้้นจากธรรมชาติิ มีีประสิิทธิภิ าพในการทำำ�ลายเชื้้อ� โรค
และสิ่่ง� แปลกปลอม โดยมีีผลการวิิจัยั รองรัับ ร้้อยละ 96
ภููมิแิ พ้้ดีีขึ้้น� ใน 14 วััน โดยได้้รับั สััญลัักษณ์์ “เครื่่�องหมาย
ทางเลืือกสุุขภาพ7” สร้้างความมั่่�นใจต่่อผู้้�บริิโภค
ที่่ใ� ส่่ใจในสุุขภาพและง่่ายต่่อการพิิจารณาเลืือกซื้้อ� โดย
ในปีี 2563 นี้้� เครื่่อ� งดื่่ม� ไอ เอ็็ม ยูู เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่ไ่� ด้้
รัับเครื่่อ� งหมายทางเลืือกสุุขภาพนี้้�เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีที่แ�่ ล้้ว

เครื่องดื่ม ไอ เอ็ม ยู
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• การเตรีียมความพร้้อมและการบริิหารจััดการด้้านอาหารในภาวะวิิกฤต

	จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� โควิิด -19
ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 สู่่�การติิดเชื้้อ� กว่่า 82 ล้้านคนทั่่�วโลก
ณ 31 ธัันวาคม 2563 และยัังคงแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ในปััจจุุบััน สำำ�หรัับประเทศไทย กลุ่่�มคนที่่�มีีความเสี่่�ยง
ในการแพร่่กระจายเชื้้�อไวรััสนี้้�จำำ�เป็็นต้้องกัักตััวเพื่่�อลด
ความเสี่่� ย งในการแพร่่ ก ระจายเชื้้� อ ให้้ ผู้้�อื่่� น ขณะที่่�
คนอีีกกลุ่่�มหนึ่่�ง แม้้ไม่่ได้้ถูกู กัักตััวแต่่ก็ไ็ ด้้รับั ความเดืือดร้้อน
จากการแพร่่ระบาดนี้้�เนื่่อ� งด้้วยไม่่สามารถประกอบอาชีีพ
ได้้ตามปกติิ ส่่งผลให้้การดำำ�รงชีีพยากลำำ�บากขึ้้น� ซีีพีีเอฟ
ตระหนัักดีีว่่า ปััจจััยสำำ�คััญปััจจััยหนึ่่�งที่่�จะสนัับสนุุน
ให้้โลกก้้าวข้้ามวิิกฤตครั้้�งนี้้�คืือ การสร้้างความมั่่�นคง
ทางอาหาร จึึงได้้มุ่่�งมั่่�นทำำ�ภารกิิจ “CPF ส่่งอาหาร
จากใจ ร่่วมต้้านภััยโควิิด-19” เพื่่�อมอบอาหารให้้
ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากวิิ ก ฤตการแพร่่ ร ะบาดของ
โรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 นี้้� โดยภารกิิจนี้้�เป็็นการส่่งมอบ
อาหารให้้กัับ

•	ผู้้�เฝ้้าระวััง (โดยกระทรวงสาธารณสุุข) 20,000 คน
• โรงพยาบาล 200 แห่่งทั่่�วประเทศ และบุุคลากร

ทางการแพทย์์และครอบครััว 20,000 ครอบครััว
•	ช่่วยค่่าครองชีีพชุม
ุ ชนแออััดในกรุุงเทพฯ และจัังหวััด
อื่่น� ๆ กว่่า 100 ชุุมชน ด้้วยการมอบอาหารให้้ผู้้�เดืือดร้้อน
44,000 คน จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์อาหารราคาพิิเศษ
6 ล้้านชิ้้น� และมอบอาหารให้้กับั อาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) 1 ล้้านคน
นอกจากนี้้� กิิจการในต่่างประเทศที่่�บริิษััทลงทุุนหรืือ
มีีสำำ�นัักงานอยู่่� ได้้แก่่ เวีียดนาม กััมพููชา ลาว ฟิิลิิปปิินส์์
ตุุรกีี สหรััฐอเมริิกา และรััสเซีีย ก็็ร่ว่ มมอบอาหารสนัับสนุนุ
ให้้กับบุ
ั คุ ลากรทางการแพทย์์และผู้้�เดืือดร้้อนด้้วยเช่่นกััน

กิิจการซีีพีีเอฟในประเทศต่่าง ๆ ที่่�ร่่วมสนัับสนุุนภารกิิจ “CPF ส่่งอาหารจากใจ ร่่วมต้้านภััยโควิิด-19”
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ผูนำและพนักงานผานการอบรมพัฒนาความรู
และความเขาใจเพื่อความยั่งยืนแลว

สังคมพึ่งตน

100%

คูคาธุรกิจหลักในกิจการประเทศไทย
ไดผานการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง
ดานความยั่งยืนสำหรับคูคาธุรกิจแลว

100%

คูคาธุรกิจหลักในกลุมวัตถุดิบอาหารสัตว เครื่องปรุง
และบรรจุภัณฑของกิจการประเทศไทย
ไดรับการตรวจประเมินดานความยั่งยืนแลว

100%

เกษตรกรและผูประกอบการรายยอย
รวมถึงกลุมเปราะบางในประะเทศไทยไดรับการสงเสริมอาชีพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

51,234
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บุคลากร
ความมุงมั่น:

เปนองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เปาหมายเชิงกลยุทธ

ผลการดำเนินงาน

รอยละ 100 ของผูนำและพนักงานผานการอบรม
พัฒนาความรูและความเขาใจเพ�่อความยั่งยืน
ภายในป 2563

100 %

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “บุุคลากร”

การดำำ�เนิินงาน
การบริิหารคนดีี-คนเก่่ง
พนัักงานคืือทรััพยากรสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�
เป้้าหมายและนำำ�พาองค์์กรไปสู่่ค� วามยั่่ง� ยืืน ซีีพีเี อฟจึึงยึึดมั่่�น
ดำำ�เนิินงานตามวิิสััยทััศน์์และแนวทางการบริิหารทรััพยากร
บุุคคล (ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในรายงานประจำำ�ปีี 2563
ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ) เพื่่�อดึึงดููดคนดีี คนเก่่ง
เข้้ามาทำำ�งานกัับองค์์กร (Attraction) รัักษาคนดีี คนเก่่ง
ให้้อยู่่�กัับองค์์กร (Retention) และการสร้้างให้้พนัักงาน
เกิิดแรงจููงใจในการทำำ�งานสร้้างผลลััพธ์์ที่่�ดีี
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การสรรหาคนดีี คนเก่่ง
•	ดำำ� เนิิ น งานสรรหาและคัั ด เลืื อ กบุุ ค ลากรเชิิ ง รุุ ก
(Proactive Recruitment) ที่่มี� ศัี กั ยภาพสููง ผ่่านเครืือข่่าย
ด้้านแรงงานทั้้�งภาครััฐและเอกชน โดยมุ่่�งเน้้นการ
สร้้างความสััมพัันธ์์กัับมหาวิิทยาลััย สมาคมศิิษย์์เก่่า
ของมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ ตลอดจน
การนำำ�โครงการเพื่่�อนแนะนำำ�เพื่่�อน (Referral Program)
มาใช้้ซึ่่�งประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างมาก อีีกทั้้�งได้้เพิ่่�ม
ช่่องทางสื่่อ� สัังคมออนไลน์์ รวมถึึงการจััดการแข่่งขัันเกม
ทางธุุรกิิจต่่างๆ
•	อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดอััตราการว่่างงานจากภาวะเศรษฐกิิจ
ตกต่ำำ��จากสถานการณ์์ดัังกล่่าวด้้วยการจ้้างงานเพิ่่�ม
8,000 อััตราในกิิจการประเทศไทย

การดึึงดููดและรัักษาคนดีี คนเก่่ง
• ได้้จััดโครงการ Chance
for Change ย้้ายงานภายใน
สู่่�งานที่่�ใช่่ เปิิดโอกาสให้้
พนัักงานสมััครเพื่่�อโอนย้้าย
ตำำ�แหน่่งงานภายในองค์์กร
โดยพิิจารณาจากอายุุงาน
คุุณสมบััติิพื้้�นฐาน ความรู้้�ความสามารถที่่�เหมาะสมกัับ
ตำำ�แหน่่งงานที่่�ว่่างลง เพื่่�อบริิหารคนดีีคนเก่่งของเรา
ให้้ได้้ใช้้ความสามารถและศัักยภาพที่่�มีทำี ำ�งานที่่�ตรงสาย
และดึึงดููดให้้ยัังอยู่่�กัับองค์์กร ซึ่่�งได้้เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการ
ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายนปีี 2563 มีีตำำ�แหน่่งงานที่่�เปิิดรัับ
จำำ�นวน 190 ตำำ�แหน่่ง และมีีบุุคลากรให้้ความสนใจ
โครงการจำำ�นวน 40 ตำำ�แหน่่งงาน คิิดเป็็นประมาณ
ร้้อยละ 21 ของตำำ�แหน่่งงานที่่�เปิิดรัับทั้้�งหมด

•	ดููแลผลตอบแทนที่่� เ ป็็ นธรร มอยู่่� ใ นระดัั บ ที่่� ส ามารถ
แข่่งขัันได้้กัับตลาดแรงงานโดยเฉพาะกัับอุุตสาหกรรม
ชั้้�นนำำ� และให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารผลงาน โดยนำำ�
ระบบการกำำ� หนดเป้้ า หมายการปฏิิ บัั ติิ ง านประจำำ�ปีี
ในระดัับบุุคคลซึ่่ง� มีีตัวั ชี้้วั� ดั ผลการปฏิิบัติั งิ านที่่�ครอบคลุุม
ถึึงเป้้าหมายการทำำ�งาน เช่่น การเงิิน ลููกค้้า บุุคลากร
เป็็นต้น้ และเป้้าหมายการพััฒนาความยั่่ง� ยืืนขององค์์กร
นอกจากนี้้� ยัังได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเป็็นคนดีตี ามแบบ
ฉบัับของซีีพีเี อฟและได้้นำำ�ลักั ษณะพฤติิกรรมที่่�สอดคล้้อง
กัับค่่านิิยมองค์์กร (CPF WAY) มาใช้้กับั พนัักงานทุุกระดัับ
เพี่่�อพิิจารณาและให้้รางวััลแก่่บุุคลากรอย่่างเหมาะสม
• ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19 เราได้้ออกประกาศเพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่อ� มั่่�นแก่่พนัักงานว่่าจะไม่่มีีการเลิิกจ้้างพนัักงาน
แม้้แต่่คนเดีียว
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พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

• เป็็ น บริิ ษัั ท ไทยรายแรกที่่� ป ระกาศยกระดัั บ ความ
บริิษััทได้้วางมาตรการความปลอดภััยจากโรคติิดเชื้้�อ
ปลอดภัั ย ของพนัั ก งานขึ้้� น สู่่�ระดัั บ สูู ง สุุ ด ในช่่ ว ง
โควิิด-19 อย่่างเคร่่งครััดและดููแลพนัักงานตั้้�งแต่่เดิินทาง
สถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด -19
มาทำำ�งานจนเดิินทางกลัับบ้้านได้้อย่่างปลอดภััย เป็็นต้น้
ด้้ ว ยมาตรการป้้ อ งกัั นที่่� เ ข้้ ม งวดด้้ า นสุุ ข อนามัั ย
ดัังนั้้�นจึึงยัังไม่่มีีการรายงานพนัักงานที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19
คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของพนัักงานในการเดิินทาง
ณ ปีี 2563
เพื่่�อเข้้ามาปฏิิบััติิงานเป็็นหลััก และมาตรการดัังกล่่าว • ได้้รัับการจััดอัันดัับโดยนิิตยสาร “ฟอร์์บส์์” เป็็น องค์์กร
ได้้ ใ ช้้ เ ป็็ น แนวทางปฏิิ บัั ติิ ทั้้� ง กิิ จ การในประเทศและ
นายจ้้างยอดเยี่่ย� มระดัับโลกแห่่งปีี 2020 (The World’s
ต่่างประเทศ ทำำ�ให้้เรายัังสามารถส่่งมอบความมั่่�นคง
Best Employer 2020) และเป็็นอันดั
ั บั ที่่� 1 ในฐานะบริิษัทั ไทย
ทางอาหารในช่่วงวิิกฤตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ที่่�มีกี ารดำำ�เนิินงานด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ที่่ต� อบโจทย์์ความ
• ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19 ซีีพีีเอฟได้้ดููแลและอำำ�นวย
ต้้องการของพนัักงานจากการสำำ�รวจในหััวข้้อ
ความสะดวกให้้พนัักงานผ่่านนโยบายและโครงการต่่างๆ
•	ความต้้องการของพนัักงานที่่�อยากจะชัักชวนเพื่่�อน
เช่่น นโยบายทำำ�งานจากที่่�บ้้านได้้โดยไม่่ถืือเป็็นวัันลา
และญาติิพี่่น้� ้องให้้เข้้ามาทำำ�งานด้้วยกััน
(Work from Home) การจััดสายด่่วน (Hot Line) เพื่่�อให้้
• ภาพลัักษณ์์ของบริิษััทต่่อสาธารณชน
คำำ�ปรึึกษาพนัักงานตลอด 24 ชั่่ว� โมง โครงการส่่งอาหาร
• บทบาทของบริิษัท
ั ที่่�มีต่่ี อระบบเศรษฐกิิจของประเทศ
เพื่่�อเพื่่�อนพนัักงานที่่�ต้อ้ งกัักตััว คููปองช่่วยเหลืือพนัักงาน
และโลก
ลดค่่าครองชีีพ เงิินกู้้�เล่่าเรีียนบุุตร ค่่ารัักษาพยาบาลเพิ่่�มเติิม
• โครงการพััฒนาทัักษะพนัักงาน
จากสิิทธิ์์ที่่� ไ� ด้้รับั อยู่่แ� ล้้ว การแจกอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันโรคติิดเชื้้อ�
•	ความเท่่าเทีียมทางเพศ
โควิิด-19 ถุุงยัังชีีพ และสำำ�หรัับพนัักงานในไลน์์การผลิิต
•	ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
•	ความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อการรัับมืือการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อโควิิด-19

ตัวอย่างมาตรการการรับมือต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ปฏิบัติการ

การพััฒนาบุุคลากร
ด้้วยเป้้าหมายสู่่�การเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�และพััฒนา
เพื่่�อสร้้างโอกาสในการพััฒนาบุุคลากรผ่่านรููปแบบ
ศัักยภาพของบุุคลากร บริิษัทั จึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนา
การให้้การศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาตรีีขึ้้น� ไป ทั้้�งสถาบัันใน
พนัักงานในทุุกระดัับให้้มีคี วามรู้้� ความสามารถ ความชำำ�นาญ
และต่่างประเทศ ในสาขาที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
สนัับสนุุนการพััฒนาพนัักงานอย่่างยั่่ง� ยืืน ได้้แก่่ การ Up-skill
ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ซึ่่�งเริ่่�มคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วม
Re-skill และสร้้าง New-skill ให้้พร้้อมรัับสถานการณ์์
โครงการปีี 2563 เป็็นปีีแรก มีีผู้้�สมััครทั้้�งหมด 42 คน
ทางธุุรกิิจที่่�มีีความท้้าทาย นำำ�หลััก Interactive Learning
ผ่่านการคััดเลืือกตามเกณฑ์์บริิษัทั จำำ�นวน 18 คน โดยใช้้
มาประยุุกต์์ใช้้โดยเน้้นให้้พนัักงานทดลองทำำ�จริิง เพื่่�อขัับเคลื่่อ� น
งบประมาณประมาณการตลอดหลัักสููตร 25 ล้้านบาท
ให้้ธุุรกิิจสามารถแข่่งขัันในระดัับโลกได้้ และให้้พนัักงาน • ได้้ร่่วมกัับสถาบัันผู้้�นำำ�ของเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ดำำ�เนิิน
เติิบโตไปกัับองค์์กรได้้อย่่างยั่่�งยืืน
โครงการพััฒนาผู้้�นำำ� เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของผู้้�นำำ�และ
เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ
• ได้้วางกรอบการพััฒนาบุุคลากรให้้ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
รวมถึึงเป็็นแรงสำำ�คััญในการขยายธุุรกิิจของซีีพีีเอฟ
ของแนวทางการพััฒนาผู้้�นำำ�และกรอบความสามารถ
หรืือเปิิดแนวธุุรกิิจในรููปแบบใหม่่ๆ ซึ่่�งสามารถสร้้าง
เพื่่�อให้้บุคล
ุ ากรมีีภาวะผู้้�นำำ�ที่่เ� ป็็นแบบอย่่างที่่ดี� แี ละปลููกฝััง
โอกาสทางธุุรกิิจ ผู้้�เข้้าอบรมได้้รัับโอกาสในการพััฒนา
ให้้ทุุกคนในองค์์กรยึึดถืือและประพฤติิปฏิิบััติิในค่่านิิยม
ศัักยภาพทัักษะทางธุุรกิิจ ความเป็็นเถ้้าแก่่ และความ
เดีียวกััน สร้้างภาวะผู้้�นำำ�ให้้กัับบุุคลากรในทุุกระดัับ
เป็็นผู้้�นำำ� ด้้วยการสนัับสนุุนและเปิิดกว้้างให้้สามารถใช้้
ให้้มีีศัักยภาพ เพิ่่�มความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นของแต่่ละ
ทรััพยากรของบริิษััทตามความเหมาะสมกัับรููปแบบ
สายธุุรกิจิ เพื่่�อให้้บรรลุุตามเป้้าหมายกลยุุทธ์์ขององค์์กร
ที่่�ผู้้�เข้้าอบรมศึึกษา ออกแบบ และพััฒนาขึ้้�น ภายใต้้การ
และให้้มีีการจััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้� (Learning Center)
ชี้้แ� นะจากผู้้�บริิหารระดัับสููงภายในเครืือฯ ตลอดระยะเวลา
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อรองรัับและสนัับสนุุน
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ และเปิิดโอกาสให้้มีีการแลกเปลี่่�ยน
การพััฒนาบุุคลากรในสายวิิชาชีีพของธุุรกิจิ ให้้เกิิดความ
ประสบการณ์์ร่่วมกัันในกลุ่่�มบุุคลากรที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ชำำ�นาญในงาน
จากกิิจการทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยในปีี 2563 มีีผู้้�นำำ�
• ในปีี 2563 ได้้พัฒ
ั นาเนื้้�อหาและแนวปฏิิบัติั ิ “จรรยาบรรณ
เข้้าร่่วมโครงการดัังกล่่าวประมาณ 820 คน
ธุุรกิิจ ซีีพีีเอฟ’’ (CPF Code of Conduct) ให้้ • ได้้พัฒ
ั นาทัักษะและศัักยภาพการเป็็นผู้้�นำำ�ของบุุคลากรผ่่าน
ทัันสมััยสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบัันมากขึ้้�น
โครงการสานอนาคตการศึึกษา CONNEXT-ED ที่่�ทำำ�มา
และเปิิดการจััดอบรมความรู้้�พื้้น� ฐานด้้านความยั่่ง� ยืืนของ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้เราได้้รัับรางวััลผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์
องค์์กรแก่่พนัักงานในกิิจการประเทศไทยและต่่างประเทศ
ให้้แก่่กระทรวงศึึกษาธิิการ ประจำำ�ปีี 2563 โดยการนำำ�
3 ภาษาด้้วยกััน คืือ ภาษาไทย ภาษาอัังกฤษ และภาษา
องค์์ความรู้้�ที่่�บุุคลากรชำำ�นาญมาร่่วมพััฒนาการศึึกษา
เวีียดนาม ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Learning) ซึ่่ง� สามารถ
ของประเทศไทย
เข้้าเรีียนได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา เพื่่�อสร้้างพื้้�นฐานให้้พนัักงาน • ในขณะเดีียวกััน ได้้ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แก่่นัักศึึกษา
ทุุกคนตระหนัักและเข้้าใจถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
ที่่�สนใจหรืือต้้องการเรีียนรู้้�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของ
•	สนัับสนุุนและเปิิดโอกาสให้้ได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่าน
ซีีพีเี อฟโดยตรงทั้้�งในกิิจการประเทศไทยและต่่างประเทศ
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์บน Platform ขององค์์กรพัันธมิิตร
เช่่น การเลี้้�ยงสััตว์์ การเพาะพัันธุ์์�สััตว์์ เป็็นต้้น เพื่่�อสร้้าง
อย่่าง สภาเศรษฐกิิจโลก (The World Economic Forum:
บุุคลากรที่่�เชี่่ย� วชาญงานเฉพาะทางและขยายฐานทรััพยากร
WEF) โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายเฉพาะพนัักงานซีีพีเี อฟ เพื่่�อศึึกษา
บุุคคลที่่�บริิษััทต้้องการเพิ่่�มขึ้้�น
เทรนด์์การทำำ�ธุุรกิจิ ทั้้�งในและนอกอุุตสาหกรรมที่่�มีคี วาม • ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้ต้้องเว้้นระยะห่่าง
หลากหลาย ครอบคลุุมทุุกมิิติิ และสนัับสนุุนให้้ธุุรกิิจ
ทางสัังคมและสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
สามารถดำำ�เนิินได้้อย่่างยั่่�งยืืน
จึึงได้้พัฒ
ั นาและปรัับเปลี่่ย� นแนวทางการอบรมสู่่�รููปแบบ
• เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าหมายขององค์์กร บริิษัทั ได้้จัดั โครงการ
ออนไลน์์เกืือบทั้้�งหมด ทั้้�งยัังเป็็นการสร้้างความคุ้้�นเคย
ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับพนัักงานและบุุตรของพนัักงาน
ให้้บุุคลากรได้้เรีียนรู้้�ในรููปแบบดิิจิิทััล

	นิิตยสาร “ฟอร์์บส์์” ร่่วมกัับ Statista ได้้สำำ�รวจความคิิดเห็็นพนัักงานประจำำ�และชั่่�วคราว 160,000 คนใน 58 ประเทศทั่่�วโลก เพื่่�อสรรหาองค์์กรนายจ้้างยอดเยี่่�ยมระดัับโลก
แห่่งปีี 2020 โดยมีีบริิษััทไทยติิดอัันดัับครั้้�งนี้้� 4 บริิษััท ซึ่่�ง ซีีพีีเอฟ จััดอยู่่�ในอัันดัับที่่� 248 ถืือเป็็นอัันดัับที่่� 1 ของไทย ดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://www.forbes.com/lists/worldsbest-employers/

1
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การสร้้างความผููกพัันกัับพนัักงาน
ปีี 2563 ถืือเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายและจำำ�เป็็นที่่�ซีีพีีเอฟต้้องสร้้างความเข้้าใจและสื่่�อสารกัับพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อสร้้างความผููกพัันกัับพนัักงาน ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อการบริิหารทรััพยากรบุุคคลและการดููแลพนัักงานทั้้�งองค์์กร บริิษััท
มีีการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานด้้านการสื่่�อสารให้้รวดเร็็วและทัันต่่อเหตุุการณ์์ ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลายให้้เข้้าถึึงพนัักงาน
ทุุกคน เพื่่�อประโยชน์์ของพนัักงาน และประโยชน์์ต่่อองค์์กร เช่่น

• การติิดตามและประชาสััมพัันธ์์แนวทาง
ปฏิิบัติั ตน
ิ และการปฏิิบัติั งิ าน ที่เ่� หมาะสมกัับ
สถานการณ์์และความเสี่่�ยงในช่่วงการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 แก่่พนัักงาน
ทั้้�งทางอีีเมล ประกาศภายใน แอปพลิิเคชััน
CPF Connect รวมถึึงประสานกัับหััวหน้้างาน
ทุุกฝ่่าย เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รับั ทราบและปฏิิบัติั ติ น
และปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่างปลอดภััย ทั่่�วถึึงทุุกระดัับ
•	กิิจกรรมเพื่่อ� สร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมและความภาคภููมิใิ จให้้กับั พนัักงานที่ไ่� ด้้เป็็นส่ว่ นหนึ่่�งในฐานะ Good Corporate
Citizen ส่่งมอบความมั่่�นคงทางอาหารในสภาวะวิิกฤตร่่วมกัับองค์์กร ผ่่านโครงการ “CPF ส่่งอาหารจากใจร่่วมต้้าน
ภััยโควิิด-19” ให้้กับั ชุุมชนต่่างๆ ผู้้�มีีรายได้้น้อ้ ย ตลอดจนอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่บ้� า้ น ด้้วยรถ CPF Food Truck

• แคมเปญ CPF@Heart ประกอบด้้วย โครงการ CPF
Love & Share และ โครงการ CPF We Care ที่่�เปิิด
เวทีีรับั ฟัังความรู้้�สึึกของพนัักงาน และชัักชวนให้้พนัักงาน
มีีส่่วนร่่วมในการปรัับเปลี่่�ยนองค์์กรให้้ซีีพีีเอฟเป็็นบ้้าน
ที่่�มีคี วามสุุขของพนัักงานทุุกคน รวมไปถึึงการส่่งเสริิมให้้
พนัักงานรัับบทบาทเป็็นแบรนด์์แอมบาสเดอร์์ในการ
ส่่งเสริิมและบอกต่่อให้้คนรอบข้้างเข้้าใจและเห็็นข้อ้ ดีีของ
การใช้้สิินค้้าและบริิการขององค์์กร
• โครงการเพื่่อ� สิิทธิปิ ระโยชน์์ของพนัักงานต่่างๆ อาทิิ
โครงการเบิิกเงิินยืมื สวััสดิกิ ารกรณีี COVID-19 โครงการ
กัับข้้าวเพื่่�อเพื่่�อนพนัักงาน ส่่วนลดจากการเป็็นพนัักงาน
ซีีพีีเอฟในการซื้้�อสิินค้้าจากซีีพีี เฟรชมาร์์ท โครงการ
“CPF จััดให้้” ให้้พนัักงานได้้ทดลองสิินค้า้ ใหม่่ๆ ก่่อนใคร
หรืือสิิทธิิประโยชน์์จากบริิษัทั ในเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์ เป็็นต้น้
ภาพพนักงานจิตอาสาในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19” ในประเทศเวียดนาม
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ผลสำำ�รวจผููกพัันต่่อองค์์กรของพนัักงานประจำำ�ปีี 2563 ดัังแสดงในกราฟนี้้�
95%
71%

71%
68%

65%
62%

68%

คะแนนความผูกพัน
ของพนักงาน

32%

รอยละของพนักงาน
ที่ตอบแบบสอบถาม

2560

2561

2562

2563

ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ซีีพีเี อฟจััดทำำ�มาตรฐานการปฏิิบัติั งิ าน (Standard Operating Procedure: SOP) สำำ�หรัับงานที่่�มีคี วามเสี่่ย� งสููง เพื่่�อป้้องกััน
อัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อพนัักงาน ผู้้�รัับเหมา ชุุมชน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงประกอบด้้วย
การทำำ�งาน
ในที่่�อัับอากาศ

การทำำ�งาน
เกี่่�ยวกัับ
ความร้้อน

การยกวััตถุุ

การทำำ�งาน
ในที่่�สููง

การทำำ�งาน
ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิด
อััคคีีภััย

การทำำ�งาน
กัับเครื่่�องจัักร

การทำำ�งานในน้ำำ��

การทำำ�งาน
เกี่่�ยวกัับไฟฟ้้า

การขุุดดิิน

การทำำ�งาน
ในห้้องเย็็น
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นอกจากนี้้� การปฏิิบัติั งิ านในงานที่่�มีคี วามเสี่่ย� งสููง งานติิดตั้้�ง •	มีีการตรวจสอบและสัังเกตการความเสี่่�ยงในระหว่่าง
และซ่่อมบำำ�รุุงเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงและ
ปฏิิบััติิงาน
มีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินงาน และงานที่่�มีีการกำำ�หนด •	มีีนโยบายและกระบวนการให้้พนัักงานและผู้้�รับั เหมาสามารถ
ให้้ต้้องขออนุุญาตเข้้าทำำ�งาน ก่่อนปฏิิบััติิงานจำำ�เป็็นต้้อง
หยุุดการทำำ�งานของผู้้�อื่่�นและปฏิิเสธการปฏิิบััติิงานได้้
•	วิิเคราะห์์อัันตราย (Job Hazard Analysis) และกำำ�หนด
รวมถึึงการรายงานความเสี่่ย� งและอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
มาตรการควบคุุมอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นทุุกครั้้�ง โดยผู้้�ที่่�
(Near Miss Report) เมื่่�อพบเห็็นเหตุุการณ์์หรืือสภาพ
การทำำ�งานที่่�ไม่่ปลอดภััย
ผ่่านการอบรมและมีีความรู้้�ความสามารถตามข้้อกำำ�หนด
ของ CPF SHE&En Standard
รวมทั้้ง� กำำ�หนดกฏระเบีียบความปลอดภััยสำำ�หรัับรถบริิการรัับส่่ง
พนัักงานและหอพัักพนัักงานอีีกด้้วย
การสร้้างวััฒนธรรมด้้านความปลอดภััย
ถืือว่่าเป็็นความท้้าทายอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับซีีพีีเอฟที่่�มีีความ
มุ่่�งหวัังให้้พนัักงานทุุกคนภายในองค์์กรมีีความตระหนัักและ
ทััศนคติิที่่�ดีีกัับความปลอดภััย จนเกิิดเป็็นพฤติิกรรมและ
วััฒนธรรมความปลอดภััยในที่่�สุดุ อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยสภาวะ
ที่่�ซีีพีีเอฟมีีการจััดจ้้างพนัักงานเป็็นจำำ�นวนมาก มีีความ
แตกต่่างกัันทั้้ง� ทางด้้านความรู้้� การศึึกษา สัังคม เชื้้อ� ชาติิและ
สิ่่ง� แวดล้้อม จึึงต้้องมีีการวางแผนกลยุุทธ์์ในการปรัับเปลี่่ย� น
วััฒนธรรมความปลอดภััยขององค์์กรให้้เหมาะสมกัับยุุคสมัยั
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
ปััจจุุบััน การดำำ�เนิินงานสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััย
ถููกผนวกเข้้าเป็็นส่่วนหนี่่�งของ CPF SHE&En Standard โดย
•	สร้้างภาวะผู้้�นำำ�ให้้ผู้้�บริิหารเข้้าใจบทบาทหน้้าที่่�และการ
เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีด้้านความปลอดภััย
•	สร้้างแรงจููงใจโดยมอบรางวััลแก่่พนัักงาน เพื่่�อกระตุ้้�น
การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน

• เปิิดโอกาสให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล ข่่าวสาร ความรู้้�
แนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี การจััดกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
การพููดคุุยความปลอดภััยก่่อนเริ่่ม� งานประจำำ�วันั (Safety
Talk) การแลกเปลี่่�ยนความรู้้� (Lesson Learned) ทั้้�งใน
ระดัับผู้้�บริิหารสายธุุรกิจิ ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน และผู้้�รับั เหมา โดย
ข้้อมููลจะถููกรวบรวมและใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิหารจััดการด้้าน SHE&En เพื่่�อทบทวน
กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย และแนวทางปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
•	นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารจัั ด นิิ ท รรศการความปลอดภัั ย
(Safety Week) การสร้้างพฤติิกรรมความปลอดภััย
ที่่�มาจากโครงการ “คิิดก่่อนทำำ�” “เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน”
และ “การสัังเกตการณ์์ (Behavior-based Safety
Observation)” โดยมีีการติิดตาม ให้้คำำ�แนะนำำ� และ
สร้้างแรงจููงใจในเชิิงบวก เป็็นต้้น

การตััดแยก
แหล่่งพลัังงาน
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กระบวนการค้้นหาสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของอุุบััติิการณ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน
ซีีพีเี อฟมีีกระบวนการรายงานสาเหตุุในกรณีีที่่พ� บอุุบัติั กิ ารณ์์ หากเกิิดอุุบัติั กิ ารณ์์รุนุ แรงด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
(Incident) และเหตุุการณ์์ที่่�เกืือบเกิิดอุุบััติิเหตุุ (Near Miss) ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบอย่่างน้้อยหนึ่่�งสิ่่ง� ที่่�ทำำ�ให้้ 1) ธุุรกิจิ หยุุด
รวมถึึงกรณีีที่่พ� บสภาพการทำำ�งานที่่�ไม่่ปลอดภััยหรืือที่่�ไม่่เป็็น ชะงััก 2) เกิิดความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิินอย่่างต่่อเนื่่�องและ
ไปตามข้้อกำำ�หนดหรืือมีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด มีีมููลค่่ามาก 3) มีีผู้้�เสีียชีีวิติ ทุุพพลภาพ หรืือส่่งผลกระทบต่่อ
นอกจากนี้้�ยังั มีีกระบวนการในการค้้นหาสาเหตุุ วิิเคราะห์์ แก้้ไข บุุคคลจำำ�นวนมาก 4) ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและชุุมชน
ป้้องกัันและติิดตามผลการแก้้ไขเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดซ้ำำ�� เป็็นวงกว้้าง ซีีพีีเอฟกำำ�หนดขั้้�นตอนปฏิิบััติิดัังนี้้�
เกิดอุบัติเหตุรุนแรง

อาชีีวอนามััย
ซีีพีเี อฟประเมิินความเสี่่ย� งด้้านสุุขภาพจากการทำำ�งาน (Health
Risk Assessment) และกำำ�หนดมาตรการป้้องกััน ควบคุุม
อัันตรายจากการทำำ�งานที่่�อาจจะส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ
โดยใช้้ระบบควบคุุมทางวิิศวกรรม หรืือระบบการจััดการอื่่�นๆ
เพื่่�อลดการสััมผััสกัับอัันตรายในระหว่่างการทำำ�งาน ได้้แก่่

รายงานตอผูบริหารที่เกี่ยวของทันที
คณะกรรมการคนหาสาเหตุอุบัติการณ
เขาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
ภายใน 24 ชม. เมื่อเกิดเหตุ

•	จััดให้้มีีอุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคลที่่�เหมาะสม
และมีีจำำ�นวนพอเพีียงกัับพนัักงาน
•	จััดให้้มีกี ารเฝ้้าระวัังทางการแพทย์์ (Medical Surveillance)
รวมถึึงโปรแกรมการตรวจสุุขภาพให้้เหมาะสมกัับเพศ
อายุุ และความเสี่่�ยงจากการทำำ�งานแต่่ละประเภท
•	จััดให้้มีโี ปรแกรมให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับปััญหาสุุขภาพจาก
การทำำ�งานโดยบุุคลากรทางการแพทย์์
•	จััดให้้มีีบริิการทางการแพทย์์และการปฐมพยาบาล
ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ โดยให้้เหมาะสมกัับพื้้�นที่่ใ� นการทำำ�งาน

ประชุมสรุปสาเหตุ / แนวทางการแกไข
ปองกัน / ปองกันการเกิดซ้ำ
รายงานผูบริหารสูงสุดของสายธุรกิจ
เพื่อขออนุมัติแผนงาน / งบประมาณแกไข

ภายใน 7 วัน
หลังเกิดเหตุ

การเพิ่่�มขีีดความสามารถพนัักงานด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ซีีพีีเอฟกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการระบุุความต้้องการและ ขณะปฏิิบัติั งิ านสามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายได้้ด้ว้ ย
จััดทำำ�แผนการฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย ความปลอดภััย ตััวอย่่างหลัักสููตรการอบรม เช่่น หลัักสููตร
(Training Matrix) ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับพนัักงานและผู้้�รัับเหมา ปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและ
ให้้เหมาะสมกัับตำำ�แหน่่งงาน หรืือกิิจกรรมที่่�มีคี วามเสี่่ย� งสููง สิ่่ง� แวดล้้อม หลัักสููตรการสร้้างวััฒนธรรมด้้านความปลอดภััย
หรืือตรงตามประเภทของงานที่่�ต้อ้ งปฏิิบัติั ิ เพื่่�อพััฒนาความรู้้� อาชีีวอนามััย สิ่่�งแวดล้้อม และพลัังงาน ระดัับหััวหน้้างาน
ความสามารถ และความเข้้าใจในสิ่่�งที่่�อาจเป็็นอัันตรายและ ระดัับปฏิิบััติิการ ระดัับผู้้�บริิหาร และหลัักสููตร 5 อัันตราย
ก่่อให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุ วิิธีีการป้้องกัันและควบคุุมอัันตรายใน อุุบััติิภััยใกล้้ตััว เป็็นต้้น

และลัักษณะของงานตามความเสี่่�ยง รวมถึึงพิิจารณา
ข้้อกำำ�หนดกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง และต้้องให้้มั่่น� ใจว่่าการดููแล
สุุขภาพของพนัักงานอยู่่ภ� ายใต้้คำำ�แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่ย� วชาญ
•	สนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
โดยให้้พนัักงานสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลหรืือโปรแกรมการจััดการ
เกี่่�ยวกัับสุุขภาพและสภาวะแวดล้้อมในการทำำ�งานได้้
ผ่่านบอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ อีีเมล HRcommunication
เฟซบุ๊๊�กขององค์์กร และแอปพลิิเคชััน CPF Connect
•	มีีกระบวนการเฝ้้าระวัังโรคติิดต่่อ โรคระบาด มีีแนวทาง
และมาตรการป้้องกัันโรคดัังกล่่าว เช่่น โรคติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ไข้้หวััดประจำำ�ฤดูู
•	ช่่วยเหลืือค่่ารัักษาพยาบาลทั้้�งประเภทผู้้�ป่่วยนอกและ
ผู้้�ป่่วยในให้้กัับพนัักงาน รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตร

จัดทำรายงานอุบัติการณและแนวทางการแกไข ปองกัน
รายงานอุบัติการณและแนวทางการแกไข ปองกัน

ดำเนินการแกไข
และติดตาม
โดยผูบริหาร
BU Head /
SHE&En Leader /
SHE&En Ofﬁcer

จัดทำเปนเอกสารเผยแพร
ภายในสายธุรกิจ
(Fact Sheet)

นำเสนอขอมูลอุบัติการณ
ในการประชุม CPF SHE&En MC
(Lesson Learn)

โดย SHE&En Leader

โดยตัวแทนหนวยงาน

รายงานผล
การดำเนินงาน
ตอผูบริหารสูงสุด
ในสายงาน
ที่เกี่ยวของ
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รายงานในระบบ CPF
SHE&En KPls
โดยหนวยงาน

ประเมิน ตรวจสอบกำหนดแผน
ติดตามการแกไข เพื่อปองกัน
การเกิดซ้ำในหนวยงานที่เกี่ยวของ
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อาหารมั่นคง

การส่่งเสริิมสุุขภาพบุุคลากร
ซีีพีเี อฟตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีของพนัักงานซึ่่�งเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ของพนัักงานได้้แก่่

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 (ประเทศไทย)

•	ส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีีผ่่านการออกกำำ�ลัังกาย โดยจััดพื้้�นที่่�
ออกกำำ�ลังั กายภายในหน่่วยงาน เช่่น ห้้องออกกำำ�ลังั กาย
สนามกีีฬา รวมทั้้�งสนัับสนุุนอุุปกรณ์์กีีฬา นอกจากนี้้�
ยัังมีีกิิจกรรมแข่่งขัันกีีฬาระหว่่างหน่่วยงาน เช่่น วิ่่�งเพื่่�อ
สุุขภาพ จััดแข่่งขัันฟุุตบอล เป็็นต้้น

อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงาน
(รายต่่อ 200,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน)
0.39
0.36

0.35
0.31

เปาหมายป 2568
0.12 ราย
ตอ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน

2560

2561

2562

ในปีี 2563
การแข่งขันฟุตบอลของพนักงานในประเทศกัมพูชา

•	ส่่งเสริิมให้้พนัักงานในฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�ประเทศเวีียดนามและประเทศลาวปลููกผัักปลอดสารพิิษและนำำ�ไปบริิโภคเพื่่�อ
สร้้างสุุขภาพที่่�ดีีให้้พนัักงานจากการได้้รัับอาหารที่่�สะอาดและปลอดภััย

สาเหตุุหลัักของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานของ
พนัักงานและผู้้�รัับเหมา
1. ถููกวััตถุุมีีคมตััด บาด หรืือแทง
2. กระแทกหรืือชนกัับวััตถุุ 4. ถููกวััตถุุหนีีบหรืือดึึง
3. หกล้้มหรืือลื่่�นล้้ม
5.	ถููกวััตถุุหล่่นทัับ

2563

ในปีี 2563
พนัักงานและผู้้�รัับเหมา
เจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน

0 คน

แม้้ว่่าซีีพีีเอฟจะมีีความพยายามในการป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุในระหว่่างการทำำ�งานแล้้วก็็ตาม ในปีี 2563 มีีเหตุุการณ์์
ที่่เ� ราไม่่ต้้องการให้้เกิิดขึ้้น� คืือ มีีพนัักงาน 1 ราย และผู้้�รับั เหมา 1 ราย ประสบอุุบัติั เิ หตุุถึงึ ขั้้น� เสีียชีีวิติ จากไฟฟ้้าดููดและตกจากที่่สูู� ง
ตามลำำ�ดัับ และมีีพนัักงาน 5 ราย ประสบอุุบััติิเหตุุจากไฟฟ้้าดููด ชนกัับวััตถุุ ลื่่�นล้้มและถููกเครื่่�องจัักรหนีีบและดึึงทำำ�ให้้
สููญเสีียอวััยวะหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิงานเดิิมได้้ เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดเหตุุการณ์์ซ้ำำ��ในอนาคต บริิษััทดำำ�เนิินการค้้นหาสาเหตุุ
ที่่�แท้้จริิงอย่่างเร่่งด่่วนและกำำ�หนดแนวทางแก้้ไขและมาตรการต่่างๆ ยกตััวอย่่าง เช่่น
• ตรวจสอบความปลอดภััยของอุุปกรณ์์และพื้้�นที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานทุุกครั้้�งก่่อนเริ่่�มงาน
• ปรัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ที่่�สามารถป้้องกัันอัันตรายจากการถููกเครื่่�องจัักรหนีีบดึึงและถููกไฟฟ้้าดููด
•	บัังคัับใช้้กฎการสวมใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคลให้้ครบถ้้วนตามความเสี่่�ยงของงานแต่่ละประเภทอย่่างเคร่่งครััด
•	พััฒนาระบบและอุุปกรณ์์ในการตรวจสอบและติิดตามในระหว่่างการทำำ�งานบนที่่�สููง
• เพิ่่�มความถี่่ใ� นการอบรมพนัักงานและผู้้�รับั เหมาเกี่่ย� วกัับการทำำ�งานเกี่่ย� วกัับไฟฟ้้า การทำำ�งานบนที่่�สููง และการทำำ�งาน
กัับเครื่่�องจัักร เป็็นต้น้

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในฟาร์มสุกรในประเทศเวียดนาม
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อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

คูคาธุรกิจ
ความมุงมั่น:

พัฒนาคูคาธุรกิจใหเติบโตไปดวยกัน
เปาหมายเชิงกลยุทธ (ประเทศไทย)

ผลการดำเนินงาน

รอยละ 100 ของคูคาธุรกิจหลักในกลุมวัตถุดิบอาหารสัตว
เคร�่องปรุง และบรรจ�ภัณฑ ไดรับการตรวจประเมิน
ดานความยั่งยืน ภายในป 2563

100 %

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “คู่่�ค้้าธุุรกิิจ”

การดำำ�เนิินงาน
การบริิหารความยั่่�งยืืนในห่่วงโซ่่อุุปทาน
ซีี พีี เ อฟมุ่่� ง มั่่� น บริิ ห ารความยั่่� ง ยืื น ในห่่วงโซ่่อุุ ป ทาน
ตามแนวทางการบริิ ห ารจัั ด การห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานอย่่ า ง
ยั่่�งยืืนของซีีพีีเอฟ หรืือ CPF Supply Chain ESG
Management Approach ควบคู่่�กัับนโยบายด้้านการ
จััดหาอย่่างยั่่�งยืืนและแนวปฏิิบััติิสำ�ำ หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ ภายใต้้
แนวทางเพื่่�อการพััฒนาคู่่�ค้้าธุุรกิิจให้้เติิบโตด้้วยกัันอย่่าง
ยั่่ง� ยืืนทั้้ง� ในกิิจการประเทศไทยและเวีียดนาม โดยในปีี 2564
ได้้มีีแผนขยายขอบเขตไปยัังกิิจการต่่างประเทศอื่่�นๆ ต่่อไป
• ซีี พีี เ อฟได้้ สื่่� อ สารและส่่งมอบนโยบายการจัั ด หา
อย่่างยั่่�งยืืนฯ แก่่คู่่�ค้้าธุุรกิิจในกิิจการประเทศไทยและ
ประเทศเวีียดนามแล้้วทั้้�งหมด และยัังได้้รัับการรัับทราบ
นโยบายฯ จากคู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักในกิิจการทั้้�ง 2 ประเทศ
ครบแล้้วทั้้�งหมด และมีีแผนขยายไปยัังกิิจการต่่างประเทศ
อื่่�นๆ ในปีี 2564
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รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

4PS
Product
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
People
แรงงาน
Process
กระบวนการผลิิต
Performance
การดำำ�เนิินงาน

Process
กระบวนการผลิิต

Product
ผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ

	คุุณภาพและความปลอดภััย
การตรวจสอบย้้อนกลัับ

People
แรงงาน

การปราศจากแรงงานเด็็ก
การปราศจากแรงงานบัังคัับ
Performance
การไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
การดำำ�เนิินงาน
การจ่่ายผลตอบแทน
	ชั่่�วโมงการทำำ�งานถููกต้้องตามกฎหมาย
	สิิ ท ธิิ ใ นการเข้้ า ร่่วมสมาคมและสิิ ท ธิิ
ในการเจรจาต่่อรอง
การดููแลเรื่่�องความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยในสถานประกอบการ
นโยบายด้้านการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน
และแนวปฎิิบััติิสำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการ
	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ /
การพััฒนานวััตกรรม
การปฏิิบััติิตามกฎหมาย
การบริิหารความเสี่่�ยง
การเปิิดเผยข้้อมููลและ
	ความโปร่่งใส
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
การประกอบกิิจการ
อย่่างเป็็นธรรม
การป้้องกัันการทุุจริิต
การรัักษาความลัับ
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กลยุทธความยั่งยืน

พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

•	ตั้้�งแต่่ปีี 2556 ซีีพีเี อฟได้้ทำำ�การประเมิินความเสี่่ย� งภายใน
ห่่วงโซ่่อุุปทานและระบุุกลุ่่�มคู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักตามแนวทาง
การบริิหารจััดการห่่วงโซอุุปทานอย่่างยั่่�งยืืนของซีีพีีเอฟ
ซึ่่ง� ประเมิินจากปริิมาณการรัับซื้้อ� สิินค้า้ วััตถุุดิบิ ที่่�มีคี วาม
เสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนและความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงวััตถุุดิิบที่่�มีีผลต่่อคุุณภาพและ
ความปลอดภััยอาหาร โดยสามารถระบุุกลุ่่ม� คู่่ค้� า้ ธุุรกิจิ หลััก
และคู่่ค้� า้ ที่่�มีคี วามเสี่่ย� งสููง และวางแผนงานการเข้้าตรวจ
ประเมิินและทำำ�แผนพััฒนาคู่่�ค้้าธุุรกิิจต่่อไปตามลำำ�ดัับ
• ไม่่เพีียงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่ง� ยืืนผ่่านนโยบาย
การจััดซื้้�ออย่่างยั่่�งยืืนฯ ในปีี 2563 ที่่�เกิิดสถานการณ์์
โรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
และอุุตสาหกรรมทั่่�วโลกอย่่างเฉีียบพลัันและต่่อเนื่่�อง
ยาวนาน หลัังจากมีีคำำ�สั่่�งการปิิดพื้้�นที่่� (Lockdown)
เพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาด บริิษััทจึึงได้้ปรัับแผนการ
รัับสิินค้า้ เพื่่�อให้้คู่ค้่� า้ สามารถขนส่่งได้้ในช่่วงเวลาที่่�คำำ�สั่่ง� ฯ
กำำ�หนด ทั้้�งยัังสนัับสนุุนและแนะนำำ�แนวทางปฏิิบัติั ภิ ายใต้้
สถานการณ์์ดัังกล่่าว เพื่่�อความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจร่่วมกััน
•	อีีกทั้้�ง ได้้ริเิ ริ่่ม� โครงการ Faster Payment ลดเครดิิตเทอม
เหลืือ 30 วััน แก่่กลุ่่�มคู่่�ค้้าซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการรายย่่อย
กว่่า 6,000 ราย ตััวโครงการช่่วยให้้เกิิดการหมุุนเวีียน
เงิินทุุน ช่่วยเพิ่่�มสภาพคล่่องในการบริิหารจััดการธุุรกิิจ
ของคู่่�ค้้า เป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจของคู่่�ค้้า ทั้้�งยัังสามารถ
รัักษางานของลููกจ้้างในกลุ่่�มคู่่�ค้้ารายย่่อยดัังกล่่าว และ
ยัังช่่วยกระตุ้้�นการหมุุนเวีียนในระบบเศรษฐกิิจ ฝ่่าวิิกฤต
โควิิด-19 ไปด้้วยกััน
• โดยในปีี 2563 กิิจการประเทศไทยซึ่่ง� เป็็นสำำ�นัักงานใหญ่่
ได้้ดำำ�เนิินงานจััดซื้้อ� สิินค้า้ และบริิการจากคู่่ค้� า้ ธุุรกิจิ ภายใน
ประเทศในสััดส่่วนมากที่่�สุดุ ทำำ�ให้้เกิิดการหมุุนเวีียนทาง
เศรษฐกิิจในประเทศและยัังมีีความต่่อเนื่่�องในการทำำ�
ธุุรกิิจแม้้ในสถานการณ์์วิิกฤตโควิิด-19

92%

ของงบประมาณ
ในการจัดซื้อสินคาและบริการ
ของกิจการประเทศไทย
เปนการจัดซื้อกับคูคา
ภายในประเทศ

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

การประเมิินความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้า
• 	คู่่�ค้า้ ธุุรกิจิ ของกิิจการประเทศไทยและประเทศเวีียดนาม
ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงแล้้วทั้้�งหมด
• 	มีีการขยายขอบเขตการสนัับสนุุนให้้คู่ค้่� า้ ประเมิินตนเอง
ด้้านความยั่่ง� ยืืนสู่ก่� ลุ่่ม� คู่่ค้� า้ ในกลุ่่ม� เชื้้อ� เพลิิงและเคมีีภัณ
ั ฑ์์
รวมทั้้�งสิ้้�นเป็็น 5 กลุ่่�ม จากทั้้�งหมด 13 กลุ่่�มคู่่�ค้้าของ
กิิจการประเทศไทย ด้้วยระบบออนไลน์์ในปีี 2563 เพื่่�อ
ความสะดวกรวดเร็็วในการดำำ�เนิินงานและการประมวลผล
ทั้้�งยัังสามารถเก็็บข้้อมููลความลัับส่่วนบุุคคลของคู่่ค้� า้ ตาม
กฎหมายพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลอีกี ด้้วย
• 	ขณะเดีียวกััน ในกิิจการประเทศเวีียดนามได้้ผนวก
การทำำ�แบบประเมิินตนเองฯ เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
คััดเลืือกคู่่ค้� า้ ใหม่่ทั้้�งหมดในปีี 2563 ทั้้�งนี้้� ยัังเป็็นต้น้ แบบ
ธุุ รกิิ จ อุุ ต สาหกรรมของประเทศเวีี ย ดนามในการใช้้
แบบประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน ESG เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
คััดเลืือกคู่่ค้� า้ ธุุรกิจิ และได้้ขยายการประเมิินตนเองฯ ไปยััง
คู่่�ค้้าทั้้�งหมดในปีี 2563 พร้้อมกัับการขยายแผนการ
ตรวจประเมิินคู่ค้�่ า้ ธุุรกิจิ ในกลุ่่ม� วััตถุุดิบิ รองที่่มี� คี วามเสี่่ย� งสููง
เพิ่่�มเติิม คืือ กลุ่่ม� เชื้้อ� เพลิิง เคมีีภัณ
ั ฑ์์ และอะไหล่่เครื่่�องจัักร
การตรวจประเมิินคู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักในกลุ่่�มวััตถุุดิิบหลััก
และวััตถุุดิิบรอง
• เพื่่� อ การบริิ ห ารจัั ด การลดความเสี่่� ย งด้้ า นคุุ ณ ภาพ
และความปลอดภััยอาหาร ด้้านแรงงาน สิิทธิิมนุุษยชน
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�อาจส่่งผลต่่อความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใน
ห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างเหมาะสมตามนโยบายด้้านการจััดซื้้อ�
อย่่างยั่่�งยืืนฯ การตรวจประเมิินตามนโยบายดัังกล่่าว
ตั้้�งอยู่่บ� นพื้้�นฐานการดำำ�เนิินงานตามกฎหมายและบริิบท
ของสถานประกอบการ เช่่น กฎหมายแรงงาน มาตรฐาน
แรงงานตามหลัักการสากล พระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง
แรงงาน พระราชบััญญััติคิ วามปลอดภััย มาตรฐานในการ
บริิหารและการจััดการด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เป็็นต้้น
•	คู่่� ค้้ า หลัั ก ที่่� มีี ค วามเสี่่� ย งสููงได้้ รัั บ การตรวจประเมิิ น
ที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายด้้านการจััดซื้้�ออย่่างยั่่�งยืืนฯ
ครบทุุกรายตั้้�งแต่่ปีี 2560 เป็็นต้้นมา

• ได้้ ดำำ� เนิิ น งานตามเป้้ า หมายปีี 2563 เพื่่� อ ตรวจ • ในปีี 2564 บริิษัทั มีีแผนขยายการตรวจประเมิินคู่ค้่� า้ ธุุรกิจิ
ประเมิินคู่่�ค้้าธุุรกิิจหลัักในกลุ่่�มวััตถุุดิิบหลััก (วััตถุุดิิบ
กลุ่่�มวััตถุุดิิบรองของกิิจการประเทศไทยและเวีียดนาม
อาหารสััตว์์) และวััตถุุดิบิ รอง (เครื่่�องปรุุงและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์)
ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบครบวงจร ได้้แก่่ กลุ่่�มเชื้้�อเพลิิงและ
ครบแล้้วทั้้�งหมดในกิิจการประเทศไทยและเวีียดนาม
เคมีีภัณ
ั ฑ์์ สำำ�หรัับกิิจการประเทศไทย และกลุ่่�มเชื้้�อเพลิิง
โดยพบว่่าคู่่�ค้้ายัังมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงานด้้าน
เคมีีภัณ
ั ฑ์์ และอะไหล่่เครื่่�องจัักร สำำ�หรัับกิิจการประเทศ
เวีียดนาม
แรงงาน และการดููแลความปลอดภััย อาชีีวอนามััยใน
สถานประกอบการคลาดเคลื่อ่� นไปบ้้างแต่่ไม่่มีีนัยั ยะสำำ�คัญ
ั
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จึึงได้้แจ้้งประเด็็นที่่�พบแก่่คู่่�ค้้า
เพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนาตามความเหมาะสม

การยกระดัับขีีดความสามารถของคู่่�ค้้า
การจััดงาน CPF Capacity Building for Partnership
Conference ประจำำ�ปีี
ซีีพีเี อฟยัังได้้ร่่วมรัับฟัังความคิิดเห็็นและแบ่่งปัันประสบการณ์์
การพััฒนาการดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อพััฒนาให้้คู่่�ค้้า
เติิบโตไปด้้วยกัันหรืือแบบ Partnership for Mutual Growth
มาโดยตลอด

ภาพการจัดงาน CPF Capacity Building for Partnership Conference ประจำ�ปี 2563
ผ่านระบบออนไลน์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับคู่ค้าธุรกิจเป็นครั้งแรก

• เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์โรคติิดเชื้้อ� โควิิด-19 ทั่่�วโลก ทำำ�ให้้ต้อ้ ง
มีีมาตรการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing)
ดัังนั้้�นในปีี 2563 จึึงได้้จัดั งาน CPF Capacity Building
for Partnership Conference ภายใต้้แนวคิิด
Partnership for Mutual Growth ร่่วมคิิด ร่่วมสร้้าง
สู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี ให้้กัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจใน
กลุ่่ม� เครื่่�องปรุุง บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ เชื้้อ� เพลิิง และเคมีีภัณ
ั ฑ์์ กว่่า
70 ราย ผ่่านระบบประชุุมออนไลน์์ (Online Conference)
เพื่่� อ ลดความเสี่่� ย งโรคระบาดจากการเดิิ น ทางและ

การรวมกลุ่่ม� คนจำำ�นวนมาก อีีกทั้้ง� ยัังช่่วยลดก๊๊าซเรืือนกระจก
จากการเดิินทางและจััดงานในรููปแบบปกติิได้้ถึึง 1,180
กิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า หรืือเทีียบเท่่า
การดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อปีีของต้้นไม้้ 131 ต้้น4
ซึ่่�งได้้รัับเกีียรติิจากตััวแทนกรมสวััสดิิการแรงงานและ
คุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่่วมให้้ความรู้้�พััฒนา
คู่่�ค้้าธุุรกิิจ และตอบข้้อซัักถามจากผู้้�ร่่วมอบรม เพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถทางการแข่่งขัันในตลาดโลก

	ร่่วมกัับโครงการ Care the Bear ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

4
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หลัังจากบริิษััทได้้ร่่วมพััฒนากัับซีีพีีเอฟ บริิษััทได้้พััฒนาและปรัับปรุุงระบบด้้านความปลอดภััย
ทางหนีี ไฟ ห้้องพัักพนัักงาน ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานของเราดีีขึ้้�น
และมีีความปลอดภััยมากขึ้้�น ปััจจุุบัันผู้้�บริิโภคตระหนัักถึึงเรื่่�องสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น
เราจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานแรงงานและสิ่่�งแวดล้้อม
และยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาคู่่�ค้้าของเราเพราะหากคู่่�ค้้าของเราอยู่่�ไม่่ได้้เราก็็อยู่่�ไม่่ได้้
โดยบริิษััทได้้ยกระดัับมาตรฐานการดำำ�เนิินงาน ด้้านการดููแลพนัักงาน
และได้้รัับความน่่าเชื่่�อถืือจากลููกค้้ามากขึ้้�น

ตัั ว แทนคู่่ �ค้ ้ า ธุุ ร กิิ จจ ากกลุ่่�มบรรจุุ ภั ั ณ ฑ์์
ซึ่่�งได้้ร่่วมพััฒนาให้้เติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืนกัับซีีพีีเอฟมาตั้้�งแต่่ปีี 2560

•	ขณะเดีียวกััน ได้้สานต่่อ “โครงการความร่่วมมืือพััฒนาคู่่�ค้้า •	นอกจากนี้้� ในกิิจการประเทศเวีียดนามยัังได้้ร่่วมมืือกัับ
สู่่�มาตรฐานแรงงานไทย” ในการจััดอบรมเพื่่�อพััฒนาคู่่ค้� า้
ภาครััฐจััดงานอบรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
ด้้านการปฏิิบััติิต่่อแรงงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี แต่่ด้้วยสถานการณ์์จากแพร่่ระบาด
ของแรงงาน ยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ แรงงาน ตามนโยบาย
โรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 จึึงต้้องปรัับเปลี่่�ยนเป็็นการหารืือ
ด้้านการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืนฯ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกฎหมาย
กัับคู่่�ค้้าโดยตรงในการให้้ความรู้้�กัับคู่่�ค้้าด้้านการปฏิิบััติิ
และหลัักการปฏิิบััติิต่่อแรงงานระดัับสากล ด้้วยระบบ
ต่่อแรงงานตามกฎหมาย การเพิ่่� ม ความปลอดภัั ย
ประชุุมออนไลน์์ (Online Conference) เป็็นครั้้�งแรก
สุุ ข อนามัั ย ในการทำำ� งาน ตามความเหมาะสมของ
ตามเป้้าหมายการอบรมคู่่�ค้้า 300 ราย ภายในปีี 2564
คู่่�ค้้า เพื่่�อช่่วยยกระดัับการคุ้้�มครองแรงงานตามหลััก
ซึ่่�งมีีตััวแทนคู่่�ค้้าได้้เข้้าร่่วมโครงการแล้้วกว่่า 120 ราย
สิิทธิิมนุุษยชนสากล พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของแรงงาน
ในปีี 2562 และกว่่า 80 ราย ในปีี 2563
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าอย่่างต่่อเนื่่�อง
การจััดการประชุุมกลุ่่�มย่่อย (Focus Group) ประจำำ�ปีี
• เราได้้ดำำ�เนิินการจััดการประชุุมกลุ่่ม� ย่่อย (Focus Group)
ประจำำ�ปีีต่่อเนื่่�อง เพื่่�อแบ่่งปัันแนวทาง ความรู้้�ความ
เข้้าใจในการดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืน และแลกเปลี่่�ยน
มุุมมองระหว่่างกัันจากผลการตรวจประเมิินคู่ค้่� า้ โดยในปีี
2563 มีีตัวั แทนคู่่ค้� า้ ในกิิจการประเทศไทยเข้้าร่่วมซัักถาม
แลกเปลี่่ย� นแนวทางปฏิิบัติั ใิ ห้้สอดคล้้องกัับกฎหมายและ

แนวทางการปฏิิบััติิระดัับสากล นอกจากนี้้� เรายัังได้้
เข้้าพบคู่่�ค้้าหลัังจากการเข้้าตรวจประเมิินเพื่่�อแบ่่งปััน
ความรู้้� ประสบการณ์์การปรัับเปลี่่ย� นกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ตามแนวทางการพััฒนาที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายด้้าน
การจััดหาอย่่างยั่่�งยืืนฯ และบริิบทของคู่่�ค้้าในกิิจการ
ประเทศเวีียดนาม

โครงการของซีีพีีเอฟเป็็นโครงการที่่�ช่่วยให้้คู่่�ค้้าเกิิดความมั่่�นคง
เราได้้รัับการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ระหว่่างกัันและนำำ�ไปปรัับปรุุง จากวิิกฤตโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19
และวิิกฤตเศรษฐกิิจต่่างๆ ตลอดมา เราเห็็นแล้้วว่่าห่่วงโซ่่อุุปทานมีีความสำำ�คััญอย่่างมาก
และได้้นำำ�แนวทางการลดความเสี่่�ยงทั้้�งด้้านกระบวนการผลิิต จากคู่่�ค้้า
และด้้านแรงงานมาปรัับปรุุงและพััฒนา ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นการเปลี่่�ยนในระดัับอุุตสาหกรรมของประเทศไทย
และมีีประโยชน์์ต่่อการสร้้างการแข่่งขัันทางการค้้ากัับต่่างชาติิได้้เป็็นอย่่างดีี
เราได้้ ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืนโดยได้้นำำ�มาพิิจารณาปรัับปรุุง
ในระดัับผู้้�บริิหารและผนวกเป็็นกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจขององค์์กร
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการร่่วมงานกัับบริิษััทและดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับเรา

ตัั ว แทนคู่่ �ค้ ้ า ธุุ ร กิิ จจ ากกลุ่่�มบรรจุุ ภั ั ณ ฑ์์
ซึ่่�งได้้ร่่วมพััฒนาให้้เติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืนกัับซีีพีีเอฟมาตั้้�งแต่่ปีี 2560
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ชุมชน
ความมุงมั่น:

สงเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
เปาหมายเชิงกลยุทธ (ประเทศไทย)

ผลการดำเนินงาน

50,000 ราย ของเกษตรกร ผูประกอบการรายยอย
และกลุมเปราะบาง ไดรับการสงเสร�มอาชีพ
และคุณภาพชีว�ตที่ดี ภายในป 2563

51,234
ราย

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “ชุุมชน”

การดำำ�เนิินงาน
การส่่งเสริิมเกษตรกรรายย่่อย...พััฒนาอาชีีพ
มั่่�นคงและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
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โครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์แ์ ก่่เกษตรกรรายย่่อย
• จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� โควิิด-19
ซีีพีเี อฟได้้มีมี าตรการป้้องกัันและให้้ความรู้้�กัับเกษตรกร
ในโครงการส่่งเสริิมการเลี้้ย� งสััตว์์ทั้้ง� หมดของบริิษัทั เพื่่�อ
สร้้างความตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับการร่่วมมืือ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาด ส่่วนการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
ที่่�บริิษััทดำำ�เนิินการเป็็นประจำำ�ทุุกปีีนั้้�น นอกจากด้้าน
สวััสดิิภาพ ด้้านคุุณภาพ ด้้านประสิิทธิิภาพด้้านแรงงาน
ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และด้้านความปลอดภััย
ยัังมีีการให้้ความรู้้�และแผนฉุุกเฉิินป้้องกัันโรค ASF
ให้้กับั เกษตรกรในโครงการฯ ด้้วย เพื่่�อเพิ่่�มความชำำ�นาญ
ให้้ กัั บ เกษตรกรและยกระดัั บ การป้้ อ งกัั น โรคให้้ กัั บ

ฟาร์์มเพิ่่�มเติิมจากการเลี้้�ยงด้้วยระบบไบโอซีีเคีียวริิตี้้�
(Bio-Security) ที่่�เป็็นการเลี้้�ยงในโรงเรืือนระบบปิิด
สามารถตรวจสอบแหล่่งที่่�มาของวััตถุุดิบิ ได้้ มีีการควบคุุม
รถขนส่่งที่่�เข้้า-ออกฟาร์์ม และมีีระบบฆ่า่ เชื้้อ� ก่่อนเข้้าฟาร์์ม
เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในความปลอดภััยให้้กัับผู้้�บริิโภค
และเป็็นการทำำ�ปศุุสัตั ว์์อย่่างยั่่ง� ยืืน นอกจากนี้้� ยัังร่่วมกัับ
ภาคีีเครืือข่่าย อาทิิ กรมปศุุสััตว์์ และสมาคมผู้้�เลี้้�ยงสุุกร
แห่่งชาติิให้้ความรู้้�เรื่่อ� งการป้้องกัันโรค ASF กัับเกษตรกร
รายย่่อยที่่�ไม่่ได้้อยู่่ใ� นโครงการส่่งเสริิมการเลี้้ย� งสััตว์์ของ
บริิษััทด้้วย ทั้้�งเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสุุกรทั่่�วไปใน 50 จัังหวััด

ทั่่�วประเทศ และเกษตรกรในพื้้�นที่่�รััศมีี 5 กิิโลเมตรรอบ
ฟาร์์มของบริิษัทั และของเกษตรกรในโครงการฯ ส่่งผลให้้
บริิษัทั เป็็นเพีียงองค์์กรเดีียวของภาคเอกชนในประเทศไทย
ที่่�ได้้รับั โล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ “ผู้้�ให้้ความรู้้� แนะนำำ�แนวทาง
การเฝ้้าระวัังป้้องกัันโรค ASF” ในระดัับบุุคคล จำำ�นวน
3 คน จากสมาคมผู้้�เลี้้�ยงสุุกรแห่่งชาติิ เพื่่�อเชิิดชููเกีียรติิ
ที่่มี� ส่่ี วนสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�ให้้ประเทศไทยไม่่ได้้รับั ผลกระทบ
จากโรค ASF อย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน1
ผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์ในการป้้องกััน ASF

	อ้้างอิิงข้้อมููลจากสถานการณ์์การระบาดของโรค ASF ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยองค์์การโรคระบาดสััตว์์ระหว่่างประเทศ (OIE): https://rr-asia.oie.int/en/projects/
asf/situational-updates-of-asf/

1
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โครงการอบรมเกษตรกรรายย่อย ด้านการปอ
้ งกันโรค ASF
สถานการณ์การระบาดทั่วโลก

โครงการอบรมเกษตรกรรายยอ
่ ย “เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกน
ั โรค AS F”

( Source: OIE Weekly Disease Information )

โดยความร่วมมอ
ื ระหวา่ ง กรมปศุสต
ั ว์ ซีพี เอฟ และบริษัทผค
ู้ า้ เวชภณ
ั ฑส
์ าหรบ
ั สต
ั ว์

แอฟริกา 6 ประเทศ
ยุโรป 13 ประเทศ
เอเชีย 13 ประเทศ
เกษตรกรทั่วไป

อบรมแล้ว
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จังหวัด

4,86รา5ย
จานวนเกษตรกร

ประเทศไทย

โครงการเดน
ิ สาย ให้ความรู้เกย
ี่ วกบ
ั โรค ASF ให้กับเกษตรกรรายยอ
่ ย

ในพื้นทรี่ อบฟารม
์ บริษัท รัศมี 5 กิโลเมตร

“ปลอดโรค ASF”

ปี 2561-2564

การส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการรายย่่อย..สร้้างอาชีีพเถ้้าแก่่เล็็ก
• ในปีี 2563 “ธุุรกิิจห้้าดาว” หนึ่่�งในโครงการเถ้้าแก่่เล็็ก
ได้้ออกโมเดลธุุรกิจิ ใหม่่เพื่่�อตอบโจทย์์การใช้้ชีวิี ติ คนเมืือง
ที่่�ต้อ้ งการความสะดวกสบายมากขึ้้น� ผ่่านการผนวกธุุรกิจิ
“ร้้านห้้าดาวและร้้านสตาร์์ คอฟฟี่่�” ซึ่่�งเป็็นรููปแบบ
ร้้านนั่่�งทานทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถนั่่�งรัับประทานอาหารและ
ดื่่�มกาแฟภายในร้้านได้้ในเวลาเดีียวกััน หรืือหากสะดวกทาน
ที่่�บ้า้ น ทางร้้านก็็ยังั มีีบริิการเดลิิเวอรี่่จั� ดั ส่่งซึ่่ง� เมนููของทาง
ร้้านห้้าดาวสามารถตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภคได้้ทุกุ ช่่วงเวลาของ
มื้้�ออาหาร ไม่่ว่่าจะเป็็นอาหารมื้้�อหลัักหรืืออาหารทานเล่่น
นอกจากนี้้� ธุุรกิจิ ห้้าดาวยัังเพิ่่�มโมเดลธุุรกิจิ ใหม่่ที่่�ตอบโจทย์์

ความนิิยมการทานอาหารไทยพร้้อมรัับประทาน ในชื่่�อ
“กระทะเหล็็ก” ที่่�ตั้้�งใจตั้้�งแต่่การคััดเลืือกวััตถุุดิิบ
คุุณภาพ ขั้้น� ตอนการปรุุง การคิิดค้้นสููตรอาหาร จึึงทำำ�ให้้
ได้้รสชาติิต้้นตำำ�รัับแท้้ จััดจ้้าน ถููกปากคนไทยในราคา
ที่่�คุ้้�มค่่า ในขณะที่่�โมเดลธุุรกิิจซีีพีี เฟรช ชอป ก็็นำำ�ระบบ
ตู้้�แช่่กระจายความเย็็นแบบเดีียวกัับร้้านซีีพีี เฟรชมาร์์ท
มาใช้้ เพื่่�อส่่งมอบอาหารสดใหม่่ให้้ผู้้�บริิโภค
โมเดลร้้านห้้าดาว

เกษตรกรพื้ นที่รอบฟาร์ม

อบรมแล้ว

ครบทุกฟาร์ม
่ ประเทศ
ทัว

51ร0
าย

จานวนเกษตรกรกว่า
CPF Swine Veterinary Service

• ซีีพีีเอฟไม่่เพีียงสนัับสนุุนการสร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้
การสร้้างสรรค์์ความดีี 3 ประการ คืือ “คนดีี พลเมืืองดีี
และความเป็็นอยู่่ที่่� ดี� ขี องเกษตรกรในประเทศไทยเท่่านั้้�น
อาชีีพดีี” ตามแนวพระราชดำำ�ริิของพระบาทสมเด็็จ
ยัังส่่งเสริิมให้้กิจิ การต่่างประเทศนำำ�โมเดลเดีียวกัันไปใช้้
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
เพื่่� อ ร่่วมยกระดัั บ ความเป็็ น อยู่่� ที่่� ดีี ข องเกษตรกรใน
บรมนาถบพิิตร ในปีี 2563 บริิษัทั และมููลนิิธิฯิ มีีส่่วนร่่วม
ทุุกประเทศที่่�บริิษัทั มีีกิจิ การอยู่่ต� ามหลัักปรััชญา 3 ประโยชน์์
สนัับสนุุนเกษตรกรรายย่่อยกว่่า 5,000 ครอบครััว ให้้มีี
อาชีีพที่่�มั่่�นคงและรายได้้อย่่างพอเพีียง
ของบริิษัทั คืือ การสร้้างประโยชน์์ให้้ประเทศชาติิ ประโยชน์์
ต่่อประชาชน และประโยชน์์ต่่อบริิษัทั อาทิิ โครงการส่่งเสริิม •	นอกจากนี้้� กิิจการในต่่างประเทศ อาทิิ ประเทศฟิิลิปิ ปิินส์์
การเลี้้�ยงสุุกรขุุนในประเทศเวีียดนามและโครงการ
ก็็ร่่วมสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�ให้้แก่่เกษตรกรรายย่่อยและ
ส่่งเสริิมการเลี้้�ยงปลาในประเทศฟิิลิิปปิินส์์
ชนพื้้�นเมืืองในประเทศปลููกพืืชที่่�เป็็นวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและได้้มาตรฐานสากล เพื่่�อส่่งเสริิม
โครงการส่่งเสริิมอาชีีพเกษตรกรรมแก่่เกษตรกรรายย่่อย
การทำำ�การเกษตรอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างอาชีีพและรายได้้
• ซีีพีเี อฟมุ่่�งมั่่�นสนัับสนุุนความมั่่�นคงทางอาชีีพและรายได้้
ที่่�มั่่�นคงอัันนำำ�มาซึ่่�งความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น และช่่วยลดการ
ให้้แก่่เกษตรกรรายย่่อยมากว่่า 4 ทศวรรษ นัับตั้้�งแต่่ปีี
นำำ�เข้้าวััตถุุดิิบของประเทศฟิิลิิปปิินส์์ด้้วย
2520 เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจของ
ประเทศและความมั่่�นคงทางด้้านอาหาร โดยมีีมููลนิิธิิ
โครงการส่่งเสริิมอาชีีพเกษตรกรรม
เจริิญโภคภััณฑ์์พัฒ
ั นาชีีวิติ ชนบท สนัับสนุุนโดยเครืือเจริิญ
แก่่เกษตรกรรายย่่อย
โภคภััณฑ์์และเหล่่าพนัักงาน ตลอดจนภาคีีเครืือข่่าย
ต่่างๆ เป็็นพัันธมิิตรหลัักในการส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�ม
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการบริิหารจััดการด้้วยเจตนารมณ์์ใน

โมเดลร้านห้าดาว และ สตาร์ คอฟฟี่

วััตถุุดิิบคุุณภาพ
ปรุุงสดจานต่่อจาน

บริิหารงานคุุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้้วยระบบ QSCV
Q: Quality	คุุมคุุณภาพการผลิิตอาหารให้้ร้อ้ น สดใหม่่ อร่่อย
S: Service
การบริิการและการจััดการเสิิร์ฟ์ ที่่ป� ระทัับใจลููกค้้า
C: Cleanliness การรัักษาความสะอาดภายในร้้าน
V: Value	ความคุ้้�มค่่าในรสชาติิที่่อ� ร่่อย และบรรยากาศที่่ป� ระทัับใจ

อร่่อยทุุกจาน
จััดจ้้านถึึงใจ

โมเดลร้านกระทะเหล็ก
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กลยุทธความยั่งยืน

พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

ขณะที่่�กิิจการในต่่างประเทศก็็ร่่วมสนัับสนุุนการสร้้างอาชีีพ
ให้้กัับผู้้�ประกอบการรายย่่อยด้้วยเช่่นกััน อาทิิ โมเดลธุุรกิิจ
“ไฟว์์ สตาร์์” และ “ซีีพีี พอร์์คชอป” ในประเทศเวีียดนาม
ที่่�ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2555 และ 2560 ตามลำำ�ดัับ และ
“ซีีพีี เฟรช ชอป” ในประเทศตุุรกีที่่ี จ� ะเปิิดรัับแฟรนไชส์์ในปีี
2564 เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดการจ้้างงานในชุุมชน และช่่วย
ให้้ประชาชนเข้้าถึึงอาหารปลอดภััยและมีีคุุณภาพในราคา
ที่่�เหมาะสม

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

นอกจากนี้้� กิิจการในประเทศเวีียดนาม ฟิิลิิปปิินส์์ และ
มาเลเซีียต่่างร่่วมสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีการ
เลี้้�ยงกุ้้�งแบบ CPF Combine (ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในบท
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม) ให้้กับั เกษตรกรและผู้้�ประกอบการ
รายย่่อยที่่�สนใจเพื่่�อร่่วมสร้้างอาชีีพและรายได้้ให้้กับั เกษตรกร
และชุุมชน และยัังเป็็นการส่่งเสริิมการบริิโภคกุ้้�งที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ
และปลอดภััยให้้กัับชุุมชนอีีกด้้วย

การสนับสนุนการเลี้ยงกุ้งแบบ CPF Combine
ในประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย
โมเดลธุรกิจซีพี พอร์คชอป ในประเทศเวียดนาม
และโมเดลธุรกิจซีพี เฟรช ชอป ในประเทศตุรกี

การส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตแก่่ชุุมชนรอบโรงงานและฟาร์์ม
โรงงานและฟาร์์มของซีีพีเี อฟทุุกแห่่งสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนรอบโรงงานและฟาร์์ม ด้้วยการสำำ�รวจความต้้องการของ
ชุุมชนก่่อนริิเริ่่�มดำำ�เนิินโครงการ/กิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตชุุมชนสอดคล้้องกัับวิิถีีความ
เป็็นอยู่่�และความต้้องการของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง ในปีี 2563 ซีีพีีเอฟได้้สนัับสนุุนความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชนผ่่านการดำำ�เนิิน
โครงการ/กิิจกรรมกว่่า 350 โครงการ/กิิจกรรม อาทิิ
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โครงการยุุทธศาสตร์์สร้้างสุุข ปลููกผัักปลอดสาร

โครงการน้ำำ��ดื่่�มชุุมชน

การสนัับสนุุนชุมุ ชนรอบพื้้�นที่่เ� ขาพระยาเดิินธง อ.พััฒนานิิคม
จ.ลพบุุรีี ผลิิตอาหารปลอดภััยไว้้บริิโภคเอง เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นคงทางอาหารในระดัับชุุมชนสู่่�การพึ่่�งพาตนเอง
ได้้ อ ย่่างยั่่� ง ยืื น ตามปรัั ช ญาเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งของ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิิตร เป็็นการต่่อยอดจากโครงการ
ซีีพีีเอฟ รัักษ์์นิิเวศ ลุ่่�มน้ำำ��ป่่าสััก เขาพระยาเดิินธง ให้้เกิิด
การรวมกลุ่่� ม กัั นข องชุุ ม ชนโดยรอบ ปลููกผัั ก โดยไม่่ใช้้
สารเคมีีตามวิิถีีเกษตรแบบธรรมชาติิไว้้บริิโภคในครััวเรืือน
และนำำ�มาขายในตลาดนััดผัักชุุมชน พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน
เงิินทุุนหมุุนเวีียนและจััดตั้้�งกองทุุนธนาคารเมล็็ดพัันธุ์์�ผััก
พื้้�นบ้า้ นวิิถีธรร
ี มชาติิ เพื่่�อเป็็นเงิินทุนุ หมุุนเวีียน ปััจจุุบันร
ั วบรวม
เมล็็ดพัันธุ์์�ผักั จากสมาชิิกกว่่า 45 ชนิิด เกิิดกิิจกรรมแลกเปลี่่ย� น
แบ่่งปัันนำำ�ไปใช้้เพาะปลููก ขยายพัันธุ์์� นัับเป็็นการส่่งเสริิม
ความมั่่�นคงทางอาหาร สนัับสนุุนการสร้้างอาชีีพและรายได้้
ให้้ชุุมชนพึ่่�งพาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งกิิจการในประเทศลาว
ได้้นำำ�เป็็นต้้นแบบส่่งเสริิมให้้พื้้�นที่่�รอบฟาร์์มของบริิษััทและ
ของเกษตรกรในโครงการส่่งเสริิมการเลี้้ย� งสััตว์์ปลููกผัักปลอด
สารพิิษเพื่่�อรัับประทานเองในครอบครััวและจำำ�หน่่ายสร้้าง
รายได้้ให้้ครััวเรืือน พร้้อมกัับสร้้างสุุขภาวะที่่�ดีใี ห้้กับั ผู้้�บริิโภค

ด้้วยพื้้�นที่่ชุ� มุ ชนรอบฟาร์์มเพาะฟัักลููกกุ้้�ง อ.แหลมงอบ จ.ตราด
มีี ข้้ อ จำำ�กัั ด เรื่่� อ งสภาพน้ำำ�� สำำ� หรัั บ การบริิ โ ภค ส่่งผลต่่อ
คุุณภาพและปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ในการผลิิตน้ำำ��ดื่่�มไม่่เพีียงพอ
ประกอบกัับอุุปสรรคในการขนส่่งที่่ห่่� างไกล จากการสำำ�รวจ
ข้้อมููลชุุมชนในพื้้�นที่่ร� อบฟาร์์ม ณ บ้้านธรรมชาติิล่่าง พบว่่า
ชุุมชนมีีเครื่่�องกรองน้ำำ�� RO (Reverse Osmosis) สำำ�หรัับ
ผลิิ ต น้ำำ��ดื่่� ม แต่่ยัั ง ขาดองค์์ ค วามรู้้�และทัั ก ษะในการ
บริิหารจััดการ ซีีพีีเอฟจึึงได้้เข้้าไปช่่วยเหลืือและสนัับสนุุน
จััดทำำ�ประชาคมร่่วมกัับชุุมชนในการทำำ�โรงผลิิตน้ำำ��ดื่่�มเพื่่�อ
การบริิโภคที่่�มีีมาตรฐานปลอดภััยให้้สููงขึ้้�น โดยผนึึกกำำ�ลััง
กัับภาคีีเครืือข่่าย ได้้แก่่ โครงการประชารััฐ กองทุุนหมู่่�บ้้าน
และชุุมชนเมืืองแห่่งชาติิ (กทบ.) และโรงพยาบาลส่่งเสริิมตำำ�บล
(รพ.สต.) บ้้านธรรมชาติิล่่าง เข้้าร่่วมแก้้ไขปััญหา ส่่งเสริิมและ
ต่่อยอดให้้ชุุมชนสามารถผลิิตน้ำำ��ดื่่�มเพื่่�อการจััดจำำ�หน่่าย
จััดตั้้�งเป็็นวิิสาหกิิจชุมช
ุ นน้ำำ��ดื่่ม� เกิิดเป็็นรายได้้เสริิมเข้้ากองทุุน
หมุุนเวีียนให้้คนในชุุมชน ขณะเดีียวกััน ทั้้ง� ชุุมชนและฟาร์์ม
บริิษััทก็็ได้้น้ำำ��ดื่่�มที่่�มีีมาตรฐานเพื่่�อการบริิโภค และช่่วยเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��ในชุุมชน
อีีกด้้วย ปััจจุุบัันสามารถขยาย
ผลผลิิตเข้้าสู่่�แหล่่งท่่องเที่่�ยว
ในจัังหวััดตราด พร้้อมทั้้�งพััฒนา
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายและบริิการ
ผ่่านระบบออนไลน์์ เสริิมสร้้าง
ความยั่่�งยืืนให้้กัับโครงการ

โครงการยุุทธศาสตร์์สร้้างสุุข
ปลููกผัักปลอดสาร
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การส่่งเสริิมกลุ่่�มเปราะบาง...เสริิมพลัังสัังคมเข้้มแข็็ง
กองทุุนคืืนสุุขผู้้�สููงวััย
ในปีี 2563 ซีีพีีเอฟร่่วมช่่วยเหลืือและดููแลผู้้�สููงวััย เพื่่�อสร้้างค่่านิิยมของความกตััญญูู
ด้้วยการช่่วยเหลืือค่่าครองชีีพ จำำ�นวนรวม 869 ราย ตั้้�งแต่่ปีี 2554 นอกจากนี้้�
กิิจการในต่่างประเทศ อาทิิ ประเทศกััมพููชาก็็ร่่วมสนัับสนุุนเครื่่�องอุุปโภคบริิโภคและ
เครื่่�องใช้้จำำ�เป็็นให้้กัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีคนดููแลในชุุมชนใกล้้เคีียงสถานประกอบการ
เพื่่�อร่่วมสนัับสนุุนให้้กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�มีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น

การส่่งเสริิม
คุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงวััย

การสนัับสนุุนผู้้�ด้้อยโอกาส
•	พััฒนาการของเด็็กวััยเรีียนเป็็นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ในการพััฒนา
ประเทศในอนาคต ซีีพีีเอฟเล็็งเห็็นถึึงความจำำ�เป็็นใน
การได้้รับั สารอาหารที่่�ครบถ้้วนและมีีประโยชน์์ของเยาวชน
อัั นนำำ� มาซึ่่� ง สุุ ข ภาพร่่างกายที่่� ส มบููรณ์์ แ ข็็ ง แรงและ
พััฒนาการที่่�สมวััย อาทิิ กิิจการในประเทศกััมพููชาร่่วม
เป็็นหนึ่่�งกำำ�ลังั ช่่วยสนัับสนุุนเด็็กผู้้�เปราะบาง เช่่น เด็็กที่่�มีี
ปััญหาสุุขภาพ ร่่างกายพิิการ และเด็็กไร้้บ้้าน ด้้วยการ
นำำ�ผลิิตภััณฑ์์อาหารมาสนัับสนุุนเป็็นอาหารกลางวัันให้้
เด็็กกลุ่่�มนี้้� รวมถึึงเครื่่�องอุุปโภคต่่างๆ และอุุปกรณ์์กีฬี า

การสนับสนุนอาหารกลางวันในประเทศกัมพูชา

•	กิิจการในประเทศฟิิลิปิ ปิินส์ร่่์ วมสนัับสนุุนการตรวจสุุขภาพ
และทัันตกรรมเคลื่่�อนที่่�ให้้กัับชุุมชนที่่�เข้้าถึึงการรัักษา
ทางการแพทย์์ลำำ�บาก ด้้วยค่่ารัักษาพยาบาลที่่�ค่่อนข้้างสููง
เพื่่�อสุุขอนามััยที่่�ดีีของคนในชุุมชน

การสนับสนุนการตรวจสุขภาพและทันตกรรมเคลื่อนที่
ในประเทศฟิลิปปินส์

การสนัับสนุุนกิิจกรรมด้้านชุุมชนและสัังคม
การสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้สูงวัยในประเทศกัมพูชา

การส่่งเสริิมอาชีีพผู้้�พิิการ
ซีีพีเี อฟร่่วมสนัับสนุุนการจ้้างงานผู้้�พิิการเพื่่�อให้้สามารถดำำ�รงชีีพ
ด้้วยตนเองได้้ผ่่านการจ้้างงานจำำ�นวน 755 คน ในปีี 2563
การจางงานผูพิการ
ในป 2563

755
คน
63%
หญิง 37%
ชาย
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2.5%
การจัดสัมปทานให
จำหนายสินคาภายในบริษัท

การส่่งเสริิมอาชีีพผู้้�พิิการ

ซีีพีเี อฟมุ่่�งส่่งเสริิมกิิจกรรมที่่�เอื้้อ� ประโยชน์์แก่่ชุุมชนและสัังคม
โดยใช้้ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญที่่�มีีในการสร้้างผลกระทบ
เชิิงบวกให้้กับั สัังคมผ่่านรููปแบบการสนัับสนุุนที่่ห� ลากหลาย
เพื่่�อร่่วมสร้้างสัังคมให้้มั่่นค
� งและเป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนา

รููปแบบการสนัับสนุุนทางสัังคม (ล้้านบาท)
สินคาที่จำหนาย เชน เสื้อผา รองเทา อาหาร เปนตน

เงิินสด

23.5%

งานดานบัญชี งานดานวางแผน
เชน Demand Planning งานสุขศาสตรในโรงงาน
ลูกจางในสถานประกอบการ หนวยงานคลัง เชน คลังอาหารสำเร็จรูป

74%

ลูกจางเพื่อทำงาน
ใหชุมชนหรือองคกร
สาธารณประโยชน

ประเทศ โดยในปีี 2563 บริิษัทั ร่่วมสนัับสนุุนสังั คมในรููปของ
การบริิจาค ร้้อยละ 9 การลงทุุนสนัับสนุุนชุมุ ชน ร้้อยละ 76.5
และการสนัับสนุุนกิิจกรรมทางการตลาด ร้้อยละ 14.5
ในรููปแบบดัังนี้้�

458.8
ล้านบาท

สิ่่�งของและบริิการ
งานเกษตร, งานปศุสัตว,
งานธุรการ, งานชาง, งานทำความสะอาด
งานผูชวยคุณครู เปนตน

ชั่่�วโมงทำำ�จิิตอาสา

53.9
ล้านบาท

ค่่าบริิหารจััดการ

71.8
ล้านบาท

17.8

รวม

602.3
ล้านบาท

ล้านบาท
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บรรจุภัณฑพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารของซีพีเอฟ
สามารถนำกลับมาใชซ้ำ หรือนำมาใชใหม
หรือนำไปผลิตเปนสินคาใหม หรือยอยสลายได

99.9%

ซีพีเอฟปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง
และทางออมตอหนวยการผลิตลดลง

9%

เมื่อเทียบกับปฐาน 2558

ซีพีเอฟอนุรักษ ปกปอง และฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน
และปาตนน้ำ ในพื้นที่ยุทธศาสตรของประเทศ
รวมถึงพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการแลว

10,079 ไร
ดินน้ำปาคงอยู
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ซีพีเอฟเปดเผยผลการดำเนินงาน 3 ดาน
ใหกับองคกร CDP และไดรับการประเมินดังนี้
Climate Change: คะแนนอยูในระดับ
C
Water Security: คะแนนอยูในระดับ
BForest:
คะแนนอยูในระดับ
B
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บรรจุภัณฑ
ยั่งยืน

ความมุงมั่น:

พัฒนาบรรจุภัณฑอยางยั่งยืน
เปาหมายเชิงกลยุทธ

ผลการดำเนินงาน

รอยละ 100 ของบรรจ�ภัณฑพลาสติก
ที่นำมาใชบรรจ�อาหารสามารถนำกลับมาใชซ้ำ (Reusable)
หร�อนำมาใชใหม (Recyclable) หร�อนำไปผล�ตเปนส�นคาใหม
(Upcyclable) หร�อสามารถยอยสลายได (Compostable)
ภายในป 2568 สำหรับกิจการประเทศไทย
และภายในป 2573 สำหรับกิจการตางประเทศ

กิจการประเทศไทย

99.9%

กิจการตางประเทศ

อยูระหวาง
เก็บขอมูล

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “บรรจุุภััณฑ์์ยั่่�งยืืน”

การดำำ�เนิินงาน
ซีีพีีเอฟตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ช่่วยปกป้้องและ
รัักษาคุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ ขณะเดีียวกัันยััง
คำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอัันเกิิดจากทรััพยากรที่่�นำำ�มา
ใช้้ในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ไปจนถึึงการแปรเปลี่่�ยนเป็็นขยะในที่่�สุุด
บริิษัทจึ
ั งึ มุ่่�งมั่่�นวิจัิ ยั และพััฒนาการออกแบบและการจััดการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
อย่่างยั่่�งยืืนบนพื้้�นฐานแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่า เพื่่�อใช้้ทรัพั ยากรในการผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
ลดปััญหาขยะจากบรรจุุภััณฑ์์ควบคู่่�ไปกัับการส่่งเสริิมการใช้้วััสดุุ
ที่่�ช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืน
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กรอบการบริิหารจััดการบรรจุุภััณฑ์์
ชวงการบริโภค
ยกเลิกการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวทิ้ง

ชวงการผลิต
สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
บรรจุภัณฑที่ยั่งยืนและเปนทางเลือกใหม
ตั้งแตตนทางการผลิต

การจัดการหลังการบริโภค
สนับสนุนการนำบรรจุภัณฑที่ใชแลวกลับมาใชประโยชนใหม
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การลดปริิมาณพลาสติิกและกระดาษในบรรจุุภััณฑ์์อาหาร

ช่่วงการผลิิต
การผลิิตอาหารสััตว์์
Bulk Feed Tank ถููกพััฒนาโดยธุุรกิิจอาหารสััตว์์บกเพื่่�อนำำ�
มาใช้้บรรจุุอาหารสััตว์์แทนกระสอบพลาสติิกในการขนส่่งจาก
โรงงานผลิิตอาหารสััตว์์ไปที่่�ฟาร์์มเลี้้�ยงสััตว์์ทั้้�งของบริิษััท
เกษตรกรในโครงการส่่งเสริิมการเลี้้ย� งสััตว์์ และลููกค้้าทั่่�วไป
โดยในปีี 2563 ในกิิจการประเทศไทยสามารถลดการใช้้
กระสอบพลาสติิกได้้ร้้อยละ 71 และได้้ขยายผลไปยัังกิิจการ
ต่่างประเทศอีีก 8 ประเทศ ได้้แก่่ ลาว กััมพููชา เวีียดนาม
มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์ ไต้้หวััน อิินเดีีย ตุุรกีี และรััสเซีีย

การเลี้้�ยงสััตว์์
Q-Pass Tank ถููกพััฒนาโดยธุุรกิิจเลี้้ย� งสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อนำำ�มาใช้้
บรรจุุลูกู พัันธุ์์�กุ้้�งเพื่่�อขนส่่งไปยัังลููกค้้าในประเทศไทย เวีียดนาม
มาเลเซีีย ฟิิลิปิ ปิินส์์ และอิินเดีีย โดย Q-pass Tank สามารถ
นำำ�มาล้้างฆ่่าเชื้้อ� และใช้้ซ้ำำ��ได้้ ทดแทนการใช้้ถุงุ พลาสติิกและ
กล่่องโฟม

(ตัน)
1200
1000

407

800
600

205

400
200
0
วิธีเดิม
บรรจุในถุงพลาสติกและกลองโฟม

วิธีใหม
บรรจุใน Q-pass Tank

เปาหมายป 2568
ลดลง 1,000 ตัน

682

519
2562

พลาสติก
กระดาษ

2563

• ยกเลิิกการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ยกเลิิกการใช้้ฟิล์ิ ์มชนิิด PVC

ลดการใช้้พลาสติิกกว่่า

14,000

ลดการใช้้พลาสติิกกว่่า
ตัน

510

ตัน

การแปรรููปเนื้้�อสััตว์์และการผลิิตอาหารสำำ�เร็็จรููป
• ลดการใช้้ทรััพยากร
ซีีพีีเอฟตั้้�งเป้้าหมายในการลดการใช้้กระดาษและพลาสติิกในบรรจุุภััณฑ์์อาหารรวม 1,000 ตััน ภายในปีี 2568
โดยหน่่วยงานวิิจััยและพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์และคู่่�ค้้าผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ร่่วมกัันพััฒนานวััตกรรมและออกแบบบรรจุุภััณฑ์์
ทางเลืือกใหม่่ที่ใ่� ช้้วัสดุ
ั ชนิ
ุ ดิ ใหม่่ ลดความหนา ปรัับขนาด หรืือเปลี่่ย� นรููปแบบของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำำ�หรัับอาหาร ในขณะที่่ยั� งั คง
รัักษาคุุณสมบััติแิ ละประสิิทธิภิ าพในการปกป้้องผลิิตภััณฑ์์ให้้ปลอดภััยและคงคุุณค่่าอาหารตามหลัักโภชนาการไว้้อย่่าง
สมบููรณ์์ด้้วย ตััวอย่่างโครงการที่่�ได้้ดำำ�เนิินการในปีี 2563 ได้้แก่่
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• ส่่งเสริิมการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�หมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ได้้

บรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��ได้้
• กระบะสเตนเลสถููกนำำ�มาใช้้ขนย้้ายชิ้้�นส่่วนไก่่ในกระบวนการผลิิตซึ่่�งสามารถนำำ�มา
	ล้้างทำำ�ความสะอาดและใช้้ซ้ำำ��ได้้ในโรงงานแปรรููปไก่่เนื้้�อ
• ตะกร้้าพลาสติิกที่่�ใช้้ขนส่่งผลิิตภััณฑ์์อาหารระหว่่างโรงงานผลิิต ศููนย์์กระจายสิินค้้า
และนำำ�ส่่งลููกค้้า
•	ถาดไข่่ไก่่ที่่�ใช้้ขนส่่งระหว่่างฟาร์์มและโรงงานแปรรููปไข่่

• ยกเลิิกการใช้้สติิกเกอร์์ที่่�แสดงฉลากผลิิตภััณฑ์์ เปลี่่�ยนไปใช้้การพิิมพ์์ลงบนบรรจุุภััณฑ์์
โดยตรง

เพิ่่�มการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

• ปรัับวิิธีีการปิิดปากถุุงบรรจุุไก่่สดจากเดิิมใช้้วิิธีีมััดปากถุุง เปลี่่�ยนไปเป็็นปิิดปากถุุงด้้วย
วิิธีีซีีลด้้วยความร้้อนทำำ�ให้้ขนาดถุุงลดลงซึ่่�งช่่วยลดการใช้้ปริิมาณพลาสติิกลง
• ลดความหนาของกล่่องกระดาษลููกฟููก แต่่ยัังคงไว้้ซึ่่�งความแข็็งแรงในการป้้องกัันความ
เสีียหายของผลิิตภััณฑ์์จากการขนส่่ง

ซีีพีเี อฟได้้พัฒ
ั นานวััตกรรมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ร่ว่ มกัับคู่่�ค้้าผู้้�ผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ สำำ�หรัับสิินค้า้ หมููสด
และไก่่สดแช่่เย็็น CP Selection และ ผลิิตภััณฑ์์ CP ไข่่ม้้วนออมเล็็ต ซึ่่�งใช้้เทคโนโลยีี
พลาสติิกฟิิล์์ม 2 ชั้้�นที่่�เป็็นชนิิดเดีียวกััน (Mono Material) ทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์นี้้�สามารถ
รีีไซเคิิลได้้ 100% (100% Recyclable) โดยฟิิล์์มพลาสติิกนี้้�ผ่่านกระบวนการผลิิตด้้วย
เทคโนโลยีีพิเิ ศษที่ช่่� ว่ ยเพิ่่�มความคงรููปทำำ�ให้้สามารถพิิมพ์์ดีไี ซน์์ที่ส่� วยงามได้้ ไม่่ต่า่ งจาก
ฟิิล์์มลามิิเนตที่่�เป็็นพลาสติิกหลายชนิิด (Multi-materials) ที่่�ใช้้อยู่่�โดยทั่่�วไป

Remove

Re-design

ซีีพีีเอฟได้้ยกเลิิกการใช้้ฟิิล์์มชนิิด PVC ซึ่่�งอาจมีีผลต่่อความปลอดภััยอาหาร และ
มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในช่่วงการกำำ�จััด โดยคััดเลืือกใช้้ฟิิล์์มชนิิดที่่�ไม่่มีีคลอรีีน
เป็็นองค์์ประกอบ ได้้แก่่ ใช้้ PET (Polyethylene Terephthalate) เป็็นฉลากสิินค้า้ (Shrink
Label) และเป็็นบริิษััทอาหารที่่�ได้้ริิเริ่่�มนำำ� Poly-olefin มาใช้้เป็็นฟิิล์์มในการห่่อหุ้้�ม
อาหาร (Plastic Wrap) กัับกลุ่่�มสิินค้้าหมููสดและไก่่สดแช่่เย็็นในประเทศไทย
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สััดส่่วนการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับอาหารจำำ�แนกตามชนิิดของพลาสติิก

ส่่งเสริิมการหมุุนเวีียนวััสดุุกลัับมาใช้้ใหม่่
ซีีพีีเอฟส่่งเสริิมการใช้้วััสดุุรีีไซเคิิล (Recycled Materials) ในบรรจุุภััณฑ์์ต่่างๆ โดยต้้อง
ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์อาหาร ได้้แก่่
•	พาเลทพลาสติิกที่่ใ� ช้้ขนย้้ายสิินค้า้ ภายในโรงงานและศููนย์ก์ ระจายสิินค้า้ มีีสัดั ส่่วนพลาสติิกรีีไซเคิิลประมาณ ร้้อยละ 50-100
• กล่่องกระดาษและกล่่องกระดาษลููกฟููกที่่�ใช้้บรรจุุสิินค้้าเพื่่�อการขนส่่ง
• 	ถาดไข่่ไก่่สดปลอดสาร CP Selection Cage Free ทำำ�จากกระดาษรีีไซเคิิล ร้้อยละ 100 และถาดไข่่ไก่่พลาสติิก PET
มีีสััดส่่วนพลาสติิกรีีไซเคิิลในชั้้�นที่่�ไม่่สััมผััสโดยตรงกัับไข่่ไก่่ถึึง ร้้อยละ 60
• ขวดแก้้วและฝาโลหะ

HDPE

PET

2.5%

16.2%
ขวดและฝา
ถาดไข่่และถาดใส

LDPE

สััดส่่วนวััสดุุรีี ไซเคิิลในบรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่างๆ

36.8%

PVC

0.01%

ถุุง
ฟิิล์์ม

กระดาษ

แกว

โลหะ

85%

60%

100%

PP

28.0%

ใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถย่่อยสลายได้้
ซีีพีีเอฟเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มการใช้้พลาสติิกชีีวภาพ Poly-lactic Acid (PLA) ที่่�ผลิิตจากพืืชและ
ย่่อยสลายได้้ เริ่่ม� ต้้นใช้้กับั เนื้้�อหมููและไก่่สดแช่่เย็็น ที่่� CP Butcher ทั่่�วประเทศไทยตั้้�งแต่่ปีี
2558 และได้้มีกี ารพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ในปีี 2662 มีีการปรัับลดความหนาลงร้้อยละ 17
โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพการเก็็บอาหาร ในช่่วง 5 ที่่�ผ่่านมา ซีีพีีเอฟได้้ใช้้ถาด
ชนิิดดัังกล่่าวไปแล้้วกว่่า 20 ล้้านชิ้้�น ในปีี 2563 จากนวััตกรรมบรรจุุภััณฑ์์ PLA ซีีพีีเอฟ
ได้้รับั รางวััลชมเชย ในมหกรรมงานวิิจัยั แห่่งชาติิ Thailand Research Expo 2020 Awards
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 (ประเทศไทย)

ถาด ถ้้วย ฝาปิิด

พลาสติิกผสม
(Multi-materials)

16.0%

25,414

Alufoil

0.1%

นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้
485

พลาสติก

กระดาษและไม

988
แกว

	ข้้อมููลการใช้้บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกในปีี 2562 ปรัับจากข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในรายงานความยั่่�งยืืนปีี 2562 เนื่่�องจากมีีการคำำ�นวณใหม่่

1
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101
โลหะ

0.2%

ฟิิล์์ม ซอง ถุุง

2563

21,1931

PLA

ถาดใส

2562

32,566
26,088

0.2%
ถาดโฟม

ปริิมาณการใช้้บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับอาหาร
(ตัน)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

PS

นำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��ได้้

99.5%
0.2%

ซองพลาสติิก
ผสมอลููฟอยล์์

ย่่อยสลายได้้

0.2%

ยากต่่อการ
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

0.1%
99
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การจััดการหลัังการบริิโภค

ช่่วงการบริิโภค
ยกเลิิกการใช้้พลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง
ร้้านอาหารฟาสต์์ฟู้้�ด “เชสเตอร์์” ไม่่ใช้้พลาสติิกประเภท
ใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง (Single-use Plastic) โดยใช้้จานเมลามีีน
ช้้อน-ส้้อม-มีีดสเตนเลส ตลอดจนแก้้วน้ำำ�� ภายในร้้านกว่่า
200 สาขาทั่่�วประเทศ สามารถลดปริิมาณขยะจากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
พลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�งได้้กว่่า 310 ตััน

100

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

ร้้านห้้าดาว ใช้้ถัังกระดาษบรรจุุไก่่ย่่างและไก่่ทอดแทน
ถัังพลาสติิก ร้้านกาแฟ Star Coffee ใช้้แก้้วเครื่่�องดื่่�มที่่�ทำำ�
มาจากกระดาษและพลาสติิก PLA ที่่�สามารถย่่อยสลายได้้
และใช้้ฝาแก้้วที่่�สามารถยกดื่่�มแทนการใช้้หลอดพลาสติิก
โดยสามารถลดปริิ ม าณขยะจากบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ พ ลาสติิ ก
ใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�งได้้กว่่า 50 ตััน

การสร้้างความตระหนัักรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการขยะพลาสติิก
ซีีพีเี อฟร่่วมสนัับสนุุนเครืือข่่ายเพื่่�อความยั่่ง� ยืืนแห่่งประเทศไทย (Drop Point) โดยรัับพลาสติิกที่่�สะอาดและแห้้ง 7 ชนิิด
(Thailand Responsible Business Network: TRBN) ได้้แก่่ ถุุง กล่่องใส่่อาหาร ถ้้วย แก้้วน้ำำ�� ขวด ฝาขวด ฟิิล์์ม
ดำำ�เนิินโครงการ “ส่่งพลาสติิกกลัับบ้้าน” เพื่่�อร่่วมรณรงค์์ เริ่่�มนำำ�ร่่องบนถนนสุุขุุมวิิทเป็็นต้้นแบบการคืืนบรรจุุภััณฑ์์
ให้้ผู้้�บริิโภคแยกขยะพลาสติิกที่่�ใช้้แล้้วนำำ�ไปรีีไซเคิิลหรืือนำำ� พลาสติิกที่มี่� ปี ระสิิทธิภิ าพ รวบรวมและส่่งต่่อให้้กับั บริิษัทผู้้�รั
ั บั
ไปเพิ่่�มมููลค่่าเป็็นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ โดยเฉพาะการร่่วมกัันนำำ� รีีไซเคิิลเพื่่�อนำำ�บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ใช้้แล้้วกลัับมาใช้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์
ขยะพลาสติิกที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ในช่่วงโควิิด-19 กลัับคืืนสู่่�กระบวนการ อื่่น� ๆ ซึ่่ง� เป็็นการเพิ่่�มสััดส่่วนการนำำ�พลาสติิกกลัับมาใช้้ใหม่่
รีีไซเคิิลเพื่่�อสร้้างเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพสููงสุุดในรููปแบบที่เ่� หมาะสม โดยซีีพีเี อฟ
โครงการดัังกล่่าวเป็็นความร่่วมของภาคเอกชน ภาครััฐและ มีีจุุดรัับพลาสติิกที่่�หน้้าร้้านซีีพีี เฟรชมาร์์ท สาขาเพชรบุุรีี
ภาคประชาชน ในการรณรงค์์และให้้ความรู้้�กัับผู้้�บริิโภคใน 38/1 (ซอยสุุขุุมวิิท 39) ซึ่่�งสามารถรัับบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
การแยกขยะตั้้�งแต่่ต้นท
้ างและนำำ�มารวบรวมที่่จุ� ดุ รัับพลาสติิก กลัับบ้้านได้้ทั้้�งหมด 580 กิิโลกรััม
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ความมุงมั่น:

บรรเทาผลกระทบและดูแลรักษาสิ�งแวดลอม

ผลกระทบ
ตอสิ�งแวดลอม

เปาหมายเชิงกลยุทธ (ประเทศไทย)

ผลการดำเนินงาน

รอยละ 15 ของปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรงและทางออม (ขอบเขตที่ 1 และ 2)
ตอหนวยการผล�ตลดลงเมื่อเทียบกับปฐาน 2558 ภายในป 2563
รอยละ 25 ของปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรงและทางออม (ขอบเขตที่ 1 และ 2)
ตอหนวยการผล�ตลดลง เมื่อเทียบกับปฐาน 2558 ภายในป 2568

เปาประสงค (ประเทศไทย)

ผลการดำเนินงาน

รอยละ 15 ของปร�มาณการใชพลังงานตอหนวยการผล�ตลดลง
เมื่อเทียบกับปฐาน 2558 ภายในป 2568
รอยละ 30 ของรายไดมาจากผล�ตภัณฑสเ� ข�ยว (CPF Green Revenue) ภายในป 2563
รอยละ 30 ของปร�มาณการดึงน้ำมาใชตอหนวยการผล�ตลดลง
เมื่อเทียบกับปฐาน 2558 ภายในป 2568
รอยละ 35 ของปร�มาณของเส�ยที่กำจัดโดยการฝงกลบและเผาตอหนวยการผล�ตลดลง
เมือ่ เทียบกับปฐาน 2558 ภายในป 2568
* สาเหตุจากคาสัมประส�ทธิ์ที่ใชในการคำนวณการปลอยกาซเร�อนกระจก
จากการใช ไฟฟา อางอิงจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ในป 2563 สู ง กว า ค า ที ่ ใ ช ใ นการคำนวณ ป 2562 และบร� ษ ั ท มี ก าร
ปรั บ ลั ก ษณะธุ ร กิ จ เป น อาหารพร อ มรั บ ประทานที ่ ม ี ค วามเข น ข น
ในการใช พ ลั ง งานต อ หน ว ยการผล� ต สู ง กว า ธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว แ ละ
ธุรกิจเล�้ยงสัตวและแปรรูป

การดำำ�เนิินงาน
การจััดการการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
และการใช้้พลัังงาน

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม”

เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต

สงเสริมการใช
พลังงานหมุนเวียน

พัฒนาผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอ
สภาพภูมิอากาศ

วางแผน
ระบบโลจิสติกส

ลดการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร

แกปญหา
โดยอาศัยธรรมชาติ
เปนพื้นฐาน

ลดการใชพลังงาน
ตอหนวยการผลิต

ใชพลังงานหมุนเวียน

อาหารสัตว
รักษสิ่งแวดลอม
สามารถลดการเกิด
กาซไนตรัสออกไซด
จากการนำมูลสัตว
ไปใชเปนปุยตอได

ศููนยกระจายสินคา
บางน้ำเปรี้ยว
ไดรับการรับรองจาก
LEED ระดับ Gold

ลดขยะอาหาร 1 กิโลกรัม
ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกได

พื้นที่สีเขียวใน
สถานประกอบการ
ดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดได

เมื่อเทียบกับปฐาน
รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

3%
32%
36%
45%

แผนปฏิิบััติิการด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศในการมุ่่�งสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ��

3%
102

9*%
9*%

26%

จากพลังงานทั้งหมด

2.53
กิโลกรัม CO เทียบเทา
2

5,960 ตัน
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สััดส่่วนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของกระบวนการผลิิต

ซีีพีเี อฟวางแผนบริิหารจััดการพลัังงาน ตั้้�งแต่่การออกแบบโรงงานการผลิิต โดยพิิจารณาทั้้�งประสิิทธิภิ าพในการผลิิตควบคู่่�
กัับการใช้้ทรััพยากรในการเลืือกใช้้เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ รวมถึึงตรวจสอบ ดููแลเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อลดการสููญเสีียพลัังงานในกระบวนการผลิิต บริิษััทยั่่�งมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานในกระบวนการผลิิต
อย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยการดำำ�เนิินการโครงการต่่างๆ ได้้แก่่
• โครงการโรงไฟฟ้้าระบบพลัังงานความร้้อนร่่วม (Co-generation)
• โครงการปรัับปรุุงระบบทำำ�ความเย็็นและระบบปรัับอากาศ
• โครงการเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าแสงสว่่างประสิิทธิิภาพสููง (LED Project)

ลดการใช้้พลัังงาน

ลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

11

ล้านกิโลวัตต์ตอช
่ ั่วโมงต่อปี

5,600

ตัน CO2 เทียบเท่าต่อปี

ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด

พลัังงานจากแสงอาทิิตย์์
104

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

305

ล้านบาทต่อปี

ตัน CO2 เทียบเท่าต่อปี

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 (ประเทศไทย)

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรงและทางอ้้อม

ลดค่่าใช้้จ่่าย

38

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรงและทางออม
(ขอบเขตที่ 1 และ 2) ตอหนวยการผลิต
(กิโลกรัม CO2 เทียบเทา/ตันผลิตภัณฑ)

ล้านบาทต่อปี

27%

ทางตรง
(ขอบเขตที่ 1)

109

1071

เปาหมายป 2563 ลดลง 15%
เปาหมายป 2568 ลดลง 25%

73%

โรงงานอาหารสััตว์์บกและสััตว์์น้ำำ��นำำ�วัสดุ
ั เุ หลืือทิ้้�ง เช่่น เศษไม้้ ขี้้เ� ลื่่อ� ย ซัังข้้าวโพด
เป็็นต้น้ มาใช้้เป็็นเชื้้อ� เพลิิงทดแทนถ่่านหิินในหม้้อไอน้ำำ�� และตั้้�งเป้้าหมายยกเลิิก
การใช้้ถ่่านหิินภายในปีี 2565 สำำ�หรัับกิิจการประเทศไทย ในปีี 2563 บริิษััท
ใช้้พลัังงานจากชีีวมวลทั้้�งหมด 1.77 ล้้านกิิกะจููล
ฟาร์์มสุุกรทั้้�งหมดของซีีพีีเอฟและฟาร์์มสุุกรของเกษตรกรคอนแทรคฟาร์์มมิ่่�ง
ร้้อยละ 96 คอมเพล็็กซ์์ไก่่ไข่่ทั้้ง� 7 แห่่งทั่่�วประเทศ และโรงงานผลิิตอาหารสำำ�เร็็จรูปู
หนองจอก นำำ�มููลสััตว์์และน้ำำ��เสีียมาบำำ�บัดั ผ่่านระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย ได้้ก๊า๊ ซชีีวภาพ
ที่่ส� ามารถนำำ�ไปผลิิตไฟฟ้้านำำ�กลัับมาใช้้ภายในสถานประกอบการ โดยขยายผลไปใช้้ใน
กิิจการประเทศเวีียดนาม ลาว กััมพููชา มาเลเซีีย และฟิิลิปิ ปิินส์แ์ ล้้ว นอกจากนี้้� โรงงาน
อาหารแปรรููปจากเนื้้�อไก่่โคราชนำำ�ก๊๊าซชีีวภาพจากระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียมาใช้้เป็็น
เชื้้�อเพลิิงทดแทนน้ำำ��มัันเตาในหม้้อไอน้ำำ�� (Steam Boiler) ในปีี 2563 บริิษััท
ใช้้พลัังงานจากก๊๊าซชีีวภาพทั้้�งหมด 1.04 ล้้านกิิกะจููล
โรงงานอาหารสััตว์์ ฟาร์์มเลี้้ย� งสััตว์์ โรงงานอาหารแปรรููป โรงงานอาหารสำำ�เร็็จรูปู
และศููนย์์กระจายสิินค้้า รวม 26 แห่่ง ติิดตั้้�งแผง Solar PV เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าใช้้
ภายในกระบวนการผลิิต โดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตทั้้�งหมด 15 เมกะวััตต์์ ในปีี 2563
บริิษััทใช้้พลัังงานจากแสงอาทิิตย์์ทั้้�งหมด 0.02 ล้้านกิิกะจููล

สัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจก

9%

118

ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน

พลัังงานจากก๊๊าซชีีวภาพ

ลดค่่าใช้้จ่่าย

575,000

26%

101

พลัังงานจากชีีวมวล

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

2558
ปฐาน

2561 2562

ทางออม
(ขอบเขตที่ 2)

2563

การใช้้พลัังงาน
ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยการผลิต
(กิกะจูล/ตันผลิตภัณฑ)

0.32
0.55

0.52
2558
ปฐาน

1.30

1.32

1.34

0.32

0.34

0.34

0.57

0.57

0.59

0.41

2561 2562

0.41
2563

พลังงาน
ที่ใชแลวหมดไป

พลังงานไฟฟา

เปาหมายป 2568 ลดลง 15%
พลังงาน
ที่ใชแลวหมดไป
พลังงานไฟฟา

0.41

30%

44%

3%
1.39

สัดสวนการใชพลังงาน

พลังงานหมุนเวียน

26%

พลังงานหมุนเวียน

16%
ชีวมวล

10%

กาซชีวภาพ

	สาเหตุุจากค่่าสััมประสิิทธิ์์�ที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการใช้้ไฟฟ้้า อ้้างอิิงจากสำำ�นัักนโยบายและแผนพลัังงาน (สนพ.) ในปีี 2563 สููงกว่่าค่่าที่่�ใช้้
ในการคำำ�นวณปีี 2562 และบริิษััทมีีการปรัับลัักษณะธุุรกิิจเป็็นอาหารพร้้อมรัับประทานที่่�มีีความเข้้มข้้นในการใช้้พลัังงานต่่อหน่่วยสููงกว่่าธุุรกิิจอาหารสััตว์์และธุุรกิิจเลี้้�ยงสััตว์์
และแปรรููป

1
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2555
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสภาพภููมิิอากาศ
• นวััตกรรมอาหารสััตว์์รัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
	ตั้้�งแต่่ปีี 2560 ซีีพีเี อฟพััฒนาอาหารสุุกรรัักษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่�สามารถลดปริิมาณไนโตรเจนส่่วนเกิินที่่�สุุกรขัับทิ้้�ง
ออกมาในรููปของสิ่่�งขัับถ่่ายในสุุกรถึึงร้้อยละ 20-30
ในปีี 2563 เราต่่อยอดนวััตกรรมดัังกล่่าวในการพััฒนา
สููตรอาหารไก่่ไข่่ โดยการปรัับสมดุุลชนิิดของแหล่่งโปรตีีน
ร่่วมกัับการคััดเลืือกเอนไซม์์ (Enzyme) ที่่เ� หมาะสมกัับสััตว์์
ในแต่่ละช่่วงวััย เพื่่อ� เพิ่่ม� ประสิิทธิภิ าพในการย่่อยอาหาร

ฉลากคาร์์บอน
ฟุุตพริ้้�นท์์

ที่่�สััตว์์กิินเข้้าไป ส่่งผลต่่อการเติิบโตของสััตว์์อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ สััตว์์มีีสุุขภาพแข็็งแรง ขณะเดีียวกััน
จะช่่วยลดการใช้้วััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ เช่่น ปลาป่่นและ
กากถั่่�วเหลืือง ที่่�มากเกิินความต้้องการของสััตว์์และ
กำำ�จัั ด ออกมาเป็็ นมูู ล สัั ต ว์์ ทั้้� ง ยัั ง ช่่ ว ยในการลดกลิ่่� น
ที่่�เกิิดจากมููลสััตว์์ได้้อีีกด้้วย ปริิมาณไนโตรเจนส่่วนเกิิน
ลดลงร้้อยละ 12-13 จากมููลไก่่ไข่่

เนื้้�อไก่่อนามััย
เกี๊๊�ยวกุ้้�ง

ผลการดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563

จากมูลไก่ไข่

20-30%
12-13%

• ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อจากพืืช (Plant-based Meat)
ซีีพีเี อฟมุ่่�งมั่่�นพัฒ
ั นา ผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อจากพืืช (Plant-based
Meat) เพื่่�อเป็็นอีกี ทางเลืือกหนึ่่�งของแหล่่งโปรตีีนสำำ�หรัับ
ผู้้�บริิโภคที่ใ่� ส่่ใจถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม โดยโปรตีีนจากพืืชปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกต่ำำ��กว่่าเนื้้�อสััตว์์มากกว่่าร้้อยละ 902
• ผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ��
	ตั้้�งแต่่ปีี 2552 ซีีพีีเอฟประเมิินคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของ
ผลิิตภััณฑ์์ โดยนำำ�หลัักการประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกตลอดวััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ (Product Life
Cycle Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO14040
ISO14044 และ ISO 14067 ซึ่่�งมีีผลิิตภััณฑ์์กว่่า 790
รายการได้้รับั ฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์แ์ ละฉลากลดโลกร้้อน
โดยปีี 2563 ได้้รับั ฉลากลดโลกร้้อนเพิ่่�มขึ้้น� ในอาหารไก่่เนื้้�อ
2

ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สเี ขียว4
(CPF Green Revenue)

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

72,500

ตัน CO2 เทียบเท่า

ผลิิตภััณฑ์์กว่่า

790

ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
และฉลากลดโลกร้อน

ลููกสุุกร สุุกรขุุน และผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อหมูู อัันเป็็นผลจากการ
พััฒนาประสิิทธิิภาพในกระบวนการผลิิตอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ตั้้�งแต่่การวิิจััยและพััฒนาอาหารสััตว์์ให้้มีีโภชนาการ
ที่่เ� หมาะสมกัับความต้้องการในการเจริิญเติิบโตของแต่่ละ
ช่่วงวััย การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน และการใช้้
พลัังงานหมุุนเวีียนในการผลิิต ทำำ�ให้้ตลอดกระบวนการ
ผลิิตและการได้้มาซึ่่ง� วััตถุุดิบิ มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�องสู่่�ผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ��

The price of protein: Review of land use and carbon footprints from life cycle assessments of animal food products and their substitutes
เขีียนโดย D. Nijdam และคณะ เผยแพร่่ใน Food Policy เล่่มที่่� 37 ปีี 2012 หน้้า 760-770
รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

2562

2563

อาหารสััตว์์บก
ลููกเป็็ดเนื้้�อ
เนื้้�อเป็็ดปรุุงสุุก

ซอสมะเขืือเทศ
ซอสพริิก

เป็็ดมีีชีีวิิต
เนื้้�อเป็็ดสด
เนื้้�อไก่่และ
ชิ้้�นส่่วนไก่่

อาหารไก่่เนื้้�อ
ลููกสุุกร
สุุกรขุุน
เนื้้�อหมููสด

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับฉลาก
ลดโลกร้้อนได้้กว่่า

32%

(58,444 ล้านบาท)
ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สเี ขียว

1,418,000
ตัน CO2 เทียบเท่า

วางแผนระบบโลจิิสติิกส์์

ซีีพีีเอฟคััดเลืือกที่่�ตั้้�งศููนย์์กระจายสิินค้้าที่่�มีีตั้้�งอยู่่�ระหว่่าง
โรงงานผลิิตและที่่�ตั้้�งของลููกค้้าในระยะทางที่่�เหมาะสมต่่อ
การขนส่่ง ออกแบบระบบการเก็็บและการกระจายสิินค้้า
ให้้ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า บริิษััทใช้้ระบบไอทีีเข้้ามาบริิหาร
จััดการและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการขนส่่งโดยใช้้ระบบบริิหาร
จััดการการขนส่่ง หรืือ Transportation Management
System (TMS) ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�สามารถวางแผน
เส้้นทางของรถขนส่่งสิินค้้าในแต่่ละคัันตามการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า
ของลููกค้้าให้้ได้้มากที่่�สุุดในแต่่ละวััน ลดพื้้�นที่่�ว่่างภายในรถ
ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการใช้้เชื้้อ� เพลิิงให้้ดีที่ี สุ่� ดุ รวมทั้้�งพยายาม
เปลี่่�ยนผ่่านไปใช้้รถขนส่่งที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงที่่�ลดการปล่่อยก๊๊าช
เรืือนกระจกในอนาคตอีีกด้้วย
โดยศููนย์์กระจายสิินค้้าบางน้ำำ��เปรี้้�ยวเป็็น
ศููนย์์กระจายสิินค้้าอััตโนมััติิแห่่งแรกใน
ประเทศไทยและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองจาก LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design)
3
4
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ลููกไก่่เนื้้�อ
ไก่่มีีชีีวิิต

ฉลาก
ลดโลกร้้อน3

30%

จากมูลสุกร

2559

เนื้้�อหมููอนามััย

เป้้าหมายปีี 2563
(ประเทศไทย)

ลดปริิมาณไนโตรเจนส่่วนเกิิน

2558

ระดัับ Gold จากการออกแบบและก่่อสร้้างให้้ประหยััดพลัังงาน
ใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และลดการปล่่อยเรืือนกระจก
รวมถึึงมีีการติิดตั้้�งแผงโซล่่าเซลล์์บนอาคาร ส่่งผลให้้
• ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกน้้อยลงร้้อยละ 34 จากการ
ไม่่ใช้้สารดัับเพลิิงและสารทำำ�ความเย็็นที่่�มีีส่่วนประกอบ
ของสาร CFCs, HCFCs เป็็นต้น้
• ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลดลงร้้อยละ 25 จากการใช้้กระจก
กัันความร้้อนสำำ�หรัับด้้านนอกอาคาร การออกแบบให้้มีี
แสงธรรมชาติิเข้้ามาในอาคารสำำ�นัักงานเพื่่�อลดปริิมาณ
การใช้้ไฟฟ้้า รวมถึึงการใช้้พลัังงานจากแสงอาทิิตย์์
ทดแทนการซื้้�อไฟฟ้้าจากภายนอก เป็็นต้้น
• ใช้้น้ำำ��ลดลงร้้อยละ 11 จากการใช้้สุุขภััณฑ์์ประหยััดน้ำำ��
ใช้้ระบบเซ็็นเซอร์์เพื่่�อประหยััดการใช้้น้ำำ�� รวมถึึงได้้มีี
ออกแบบรองรัับระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย เป็็นต้้น
• ลดค่่าบำำ�รุุงรัักษาต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยของอาคารที่่�ไม่่ได้้รัับ
การรัับรองโดย LEED Gold ร้้อยละ 19
•	มีีแนวโน้้มช่่วยลดอาการป่่วยจากตึึกเป็็นพิษิ (Sick Building
Syndrome) ของพนัักงานจากอาคารที่่มี� สภ
ี าพแวดล้้อมที่่ดี� ี

ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับฉลากลดโลกร้้อนได้้รัับฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ด้้วย โดยได้้รัับการรัับรองจากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (อบก)
รายได้้จากผลิิตภััณฑ์์สีีเขีียว ประกอบด้้วย รายได้้จากกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการรัับรองฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ ฉลากลดโลกร้้อน และฉลากวอเตอร์์ฟุุตพริ้้�นท์์
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กลยุทธความยั่งยืน

พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

ลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร

ซีีพีเี อฟกำำ�หนดนโยบายการจััดการอาหารสููญเสีียและขยะอาหาร
โดยมีีเป้้าหมายและแนวทางปฏิิบััติิดัังนี้้�
เป้้าหมาย:
•	ส่่ ง เสริิ ม การลดการสูู ญ เสีี ย อาหารในห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า
ของการผลิิตและการบริิโภคอย่่างยั่่ง� ยืืน ภายใต้้โครงการ
ความร่่วมมืือต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนในการบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (SDG) ข้้อ 12.3 ที่่ต้� อ้ งการลดจำำ�นวน
ขยะอาหารทั่่�วโลกกว่่าครึ่่�งภายในปีี พ.ศ. 2573
• ลดปริิมาณอาหารส่่วนเกิินและขยะอาหาร ในกระบวนการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้เป็็นศููนย์์ภายในปีี 2573

ในปีี 2020 ซีีพีีเอฟได้้เริ่่�มศึึกษาวิิจััยเพื่่�อจััดทำำ�แผนการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลการสููญเสีียอาหารเชิิงปริิมาณ คุุณภาพ และ
เศรษฐศาสตร์์ ที่่อ้� า้ งอิิงตามแนวทางการเก็็บข้้อมููลขององค์์การ
อาหารและเกษตรแห่่งสหประชาติิ (FAO) เพื่่�อประเมิินการ
สููญเสีียอาหารและหามาตรการลดการสููญเสีียตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่า โดยมีีโครงการนำำ�ร่่องในผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่และไข่่ไก่่

ไข่่ไก่่ในแต่่ละกิิจกรรมตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของซีีพีเี อฟ เพื่่�อหา
จุุดวิิกฤตของการสููญเสีียอาหาร (Hotspot) นำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�
โครงการเพื่่�อป้้องกัันและลดการสููญเสีียอาหารให้้น้อ้ ยลง และ
จะขยายโครงการความร่่วมมืือ (Collaboration) กัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
เช่่น โครงการส่่งเสริิมการเพาะปลููกพืืชที่่มี� ปี ระสิิทธิภิ าพสููงและ
ยั่่�งยืืน (Sustainable Agriculture) เพิ่่�มผลผลิิตและลดการ
สููญเสีียตั้้ง� แต่่แปลงเพาะปลููก เพื่่อ� ร่่วมสร้้างความมั่่น� คงทางอาหาร
ในปีี 2021 ซีีพีเี อฟมีีแผนดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมและวิิเคราะห์์ และส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของเกษตรกรและชุุมชน
ข้้อมููลปริิมาณการสููญเสีียอาหารของผลิิตภััณฑ์์เนื้้�อไก่่และ

2

การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑพลอยได
• นําช�น้ สวนและสวนประกอบตางๆ ของสัตว ไปจําหนายสดหร�อแปรรูป เพือ่ เพิม่ มูลคาผลิตภัณฑ
สูก ารบร�โภคทีป่ ลอดภัย ไดแก เลือดหมูกอ นพลาสเจอรไรส CP นํา� มันหมูธรรมชาติ ช�วา
ตรา ยูฟารม กึ๋นและหัวใจอบกระเทียม CP หนังปลาทอดกรอบ ตรา Chip Chip
• นําสวนหัวและทายจากไลนการผลิตโบโลนาไก ไปเพิม่ มูลคาโดยแปรรูปเปนผลิตภัณฑไกยอ
จากกิจการประเทศกัมพูชา

แนวทางปฎิิบััติิ:

1

การลดการสููญเสีียอาหาร อาหารส่่วนเกิิน และขยะอาหารตั้้�งแต่่ต้้นทางการผลิิต ครอบคลุุมตลอด
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของการผลิิตอาหาร มีีกรอบการบริิหารจััดการดัังนี้้�
การวางแผนการผลิต
วางแผนการผลิต ตั�งแตการจัดซ�้อวัตถุดิบ การผลิต การขนสง และการจําหนายสินคา
เพื่อทราบปร�มาณวัตถุดิบ ปร�มาณการผลิต และปร�มาณสินคาที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูบร�โภค

การสรางคุณคาของอาหารสวนเกินและขยะอาหาร
• รวมกับ มูลนิธ�สโกลาร ออฟ ซัสทีแนนซ หร�อ SOS นําอาหารสวนเกินบร�จาคใหกับ
มูลนิธ�ตางๆ และผูที่ขาดแคลน
• นําขยะอาหารไปทําปุยและวัสดุปรับปรุงดิน

การควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ และสินคาใหไดตามมาตรฐานหร�อเกณฑทกี่ าํ หนดไว เพือ่ ลดการคัดทิง้
ของวัตถุดิบและสินคาที่ไมไดคุณภาพ

สร้้างความตระหนัักและส่่งเสริิมด้้านการบริิโภคและการผลิิตอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อลดการสููญเสีียและอาหาร
ส่่วนเกิินและขยะอาหารให้้แก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียเช่่น ลููกค้้า คู่่�ค้้า พนัักงาน และเกษตรกร ผ่่านการสื่่อ� สาร การให้้
ความรู้้�และการรณรงค์์

การเก็บรักษาและการตรวจสอบ
เก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ และสินคาใหอยูใ นสภาวะทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดข�้นในระหวางการจัดเก็บและการขนสง

การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
เพิ่มมูลคาผลผลิตพลอยไดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ใหนอ ยทีส่ ดุ

108

สนัับสนุุนการนำำ�อาหารส่่วนเกิินและขยะอาหารมาหมุุนเวีียนใช้้บนพื้้�นฐานมาตรฐานความปลอดภััยอาหาร
โดยให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคม ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศ

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

3

โครงการ Food Rescue
ซีีพีีเอฟจััดทำำ�โครงการนำำ�ร่่องโดยโครงการเถ้้าแก่่กลาง ซีีพีี
เฟรชมาร์์ท กรุุงเทพโมเดล เขตรััชดา ร่่วมกัับมููลนิิธิิสโกลาร์์
ออฟ ซััสทีีแนนซ์์ หรืือ SOS โดย
• ให้้ความรู้้�กัับพนัักงาน ซีีพีี เฟรชมาร์์ท โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จากมููลนิิธิิ SOS ในเรื่่�อง ปััญหาความมั่่�นคงทางอาหาร
การจััดการห่่วงโซ่่อาหาร แนะนำำ�ตััวอย่่างโครงการรัักษ์์
อาหาร และการทำำ�งานร่่วมกัับโครงการรัักษ์์ (ซีีพีี เฟรช
มาร์์ท) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมพนัักงานในการขัับเคลื่่อ� น
ร้้านต้้นแบบลดอาหารส่่วนเกิิน (Surplus Food) และ
ขยะอาหาร (Food Waste)

•	สร้้างความเข้้าใจและเสริิมประสบการณ์์ให้้กัับพนัักงาน
ซึ่่�งเป็็น “ผู้้�พิิทัักษ์์รัักษ์์อาหาร” ของซีีพีี เฟรชมาร์์ท เพื่่�อ
ให้้เกิิดความตระหนัักรู้้�ในการบริิหารจััดการอาหารส่่วนเกิิน
และขยะอาหารได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
•	ส่่งอาหารส่่วนเกิินต่่อให้้มููลนิิธิิ SOS นำำ�ไปจััดการส่่งต่่อ
หรืือนำำ�ไปปรุุงเป็็นอาหารตามมาตรฐานถููกสุุขอนามััย เพื่่�อ
ส่่งมอบอาหารปลอดภััยให้้กับั ผู้้�ที่ต้่� อ้ งการในชุุมชนต่่างๆ
รอบกรุุงเทพฯและปริิมณฑล
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แก้้ปััญหาที่่�อาศััยธรรมชาติิเป็็นพื้้�นฐาน

การแก้้ปัญ
ั หาการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศโดยอาศััยธรรมชาติิเป็็นพื้้น� ฐาน
เป็็นอีกี หนึ่่�งกลยุุทธ์ที่์ สำ่� ำ�คัญ
ั ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ร่ว่ มทั้้�งในส่่วนของการรัับมืือ
กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจากการดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากอากาศ (Carbon Removal) และการปกป้้องความหลากหลายทางชีีวภาพ
ไว้้ในคราวเดีียวกััน เราวางแผนการดำำ�เนิินการที่่�สำ�คั
ำ ัญไว้้ดัังนี้้�

สามารถดูู ร ายละเอีี ย ดแผนการ
ดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่ า วได้้ ที่่� หัั ว ข้้ อ
“ความหลากหลายทางชีีวภาพ”
หน้้าที่่� 118-127

การอบรม “ผู้้�พิิทัักษ์์รัักษ์์อาหาร” ของซีีพีี เฟรชมาร์์ท

ในปีี 2563 ซีี พีี เฟรชมาร์์ ท 4 สาขา ได้้ แ ก่่
ระบบโลจิิสติคิกมส์์ สาขาอมรพัั นธ์์ สาขาศุุ ภ ฤกษ์์
สาขาเสนานิิ
สาขาลาดพร้้าว 80 บริิจาคอาหารส่่วนเกิินไปแล้้วกว่่า
780 กิิโลกรััม คิิดเป็็น 3,200 หน่่วยบริิโภค ลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกกว่่า 1 ตััน CO2 เทีียบเท่่า

การจัดหาวัตถุดิบ
อยางรับผิดชอบ

การสงเสริม
แหลงวัตถุดิบที่ยั่งยืน

การดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด
จากพื้นที่สีเขียว
ในสถานประกอบการ

การอนุรักษ ปกปอง
และฟนฟูพื้นที่ปาตนนํ้า
และปาชายเลน

“ผู้้�พิิทัักษ์์รัักษ์์อาหาร” ส่่งมอบอาหารให้้กัับชุุมชน

นอกจากนี้้� ศููนย์์อาหาร Food World ในศููนย์์ประชุุมคณะ
กรรมาธิิการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งสหประชาชาติิสำ�ำ หรัับ
เอเชีียและแปซิิฟิิก (UN ESCAP) ร่่วมดำำ�เนิินโครงการตาม
แผน Greening the Blue ของ UN ด้้วยการ
• การจััดการลดการสููญเสีียอาหาร
• วางแผนการสั่่�งวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ประกอบอาหาร
• ใช้้วััตถุุดิิบประกอบอาหารให้้เหลืือเศษวััตถุุดิิบทิ้้�ง
	น้้อยที่่�สุุด
•	จััดทำำ�วัน
ั อาหารคาร์์บอนต่ำำ�� (Low Carbon Menu)
โดยการจััดทำำ�เมนููอาหารที่่�แสดงข้้อมููลการปล่่อย
คาร์์บอนของเมนููนั้้�นๆ ให้้ลููกค้้าได้้เลืือกซื้้�อ
• การจััดการขยะอาหาร
• แยกขยะออกเป็็น 6 ประเภท โดยมีีการแยกชนิิดของ
เศษผัักและผลไม้้ และขยะเศษอาหาร ออกจากขยะ
ประเภทอื่่�นๆ
•	นำำ�เศษผัักและผลไม้้ และขยะเศษอาหาร กว่่า 7 ตััน
ไปทำำ�อาหารเลี้้�ยงสััตว์์และสารปรัับปรุุงดิินแทนการ
	นำำ�ไปฝัังกลบ
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การคััดแยกขยะภายในครััว ศููนย์์อาหาร Food World
ในศููนย์์ประชุุม UN ESCAP

ปริิมาณขยะอาหารและวิิธีีการที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ที่่�ใช้้สื่่�อสารภายในศููนย์์อาหาร Food World

ป่่าต้้นน้ำำ�� ที่่�ได้้รัับการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููในพื้้�นที่่�เขาพระยาเดิินธง จัังหวััดลพบุุรีี
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การแก้้
ปััญทหาที่่�
อาศััยธรรมชาติิ
เป็็นพื้
้�นฐาน (Nature-based
solution)
การเพิ่่�
มประสิิ
ธิิภาพการใช้้
น้ำำ��ตามหลัั
กการ
3Rs

การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��
ด้้วยความสำำ�คััญของทรััพยากรน้ำำ��ต่่อความต่่อเนื่่�องในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ประกอบ
กัับซีีพีีเอฟตระหนัักดีีถึึงสถานการณ์์ภััยแล้้งที่่�นัับวัันยิ่่�งทวีี
ความรุุนแรงและเกิิดขึ้้นบ่
� อ่ ยครั้้ง� บริิษัทจึ
ั งึ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ตั้้�งแต่่
การคััดเลืือกสถานที่่�ตั้้�งของสถานประกอบการบนพื้้�นฐาน
การจััดการความเสี่่�ยงด้้านสาธารณููปโภคพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็น
ควบคู่่�ไปกัับการวางแผนการใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยการใช้้น้ำำ��ในกระบวนการผลิิต ตั้้�งแต่่ใช้้ในหม้้อต้้มไอน้ำำ��
(Steam Broiler) ในธุุรกิิจอาหารสััตว์์ ใช้้ในการเลี้้ย� งสััตว์์และ
เป็็นน้ำำ��หล่่อเย็็นในโรงเรืือนเลี้้�ยงสััตว์์ในธุุรกิิจการเลี้้�ยงสััตว์์
และแปรรููป ใช้้ในระบบทำำ�ความเย็็น ระบบทำำ�ความสะอาด
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ในธุุรกิิจอาหาร เป็็นต้้น

ระดัับ
ความเสี่่ย
� ง
ด้้านน้ำำ��

HIGH
PRIORITY

PRIORITY

MONITORING
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ภาวะ
ขาดแคลนน้ำำ��
(Baseline
Water Stress)

สููง และสููงมาก

การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��
บริิษััทประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��บนพื้้�นฐานข้้อมููลปริิมาณ
การดึึงน้ำำ��มาใช้้ในแต่่ละหน่่วยงานควบคู่่�กัับภาวะขาดแคลนน้ำำ��
(Baseline Water Stress) ของพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ที่่�หน่่วยงาน
ตั้้�งอยู่่�โดยใช้้ Aqueduct Water Risk Atlas ซึ่่�งพััฒนา
โดย World Resources Institute (WRI) ทำำ�ให้้สามารถ
ลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารจััดการน้ำำ��ในระดัับหน่่วยงาน
ได้้ดัังนี้้�

•	นำำ�น้ำำ��ที่่�เหลืือจากการกรองแบบรีีเวอร์์สออสโมซิิส (RO Reject Water)
กลัับมาใช้้ในกิิจกรรมที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตในธุุรกิิจอาหารสััตว์์บก เช่่น
รดน้ำำ��ต้้นไม้้ล้้างพื้้�นถนน เป็็นต้้น
การบริิหารจััดการ

1.	กำำ�หนดเป้้าหมายการดึึงน้ำำ��มาใช้้ต่อ่ หน่่วยการผลิิตในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว พร้้อมติิดตามผลการตำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
2.	จััดเตรีียมแหล่่งน้ำำ��สำำ�รองและสำำ�รองน้ำำ��ไว้้ใช้้ในอนาคต
3. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�องตามหลัักการ 3Rs
4. ประเมิินผลกระทบและจััดทำำ�แผนการลดผลกระทบของการระบาย
น้ำำ��ทิ้้�งจากหน่่วยงานลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��สาธารณะ
5.	จััดทำำ�แผนบริิหารความต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจ (Business Continuity
Plan: BCP) ในกรณีีที่่�เกิิดวิิกฤตการขาดแคลนน้ำำ��อย่่างรุุนแรง
6. สำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�ใช้้น้ำำ��ร่่วมและชุุมชนโดยรอบ

ปานกลาง - สููง

1.	กำำ�หนดเป้้าหมายการดึึงนำำ�มาใช้้ต่่อหน่่วยการผลิิตในระยะสั้้�น
และระยะยาว พร้้อมติิดตามผลการตำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
2.	จััดเตรีียมแหล่่งน้ำำ��สำำ�รอง
3. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�องตามหลัักการ 3Rs
4. สำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�ใช้้น้ำำ��ร่่วมและชุุมชนโดยรอบ

ต่ำำ�� และ
ต่ำำ�� - ปานกลาง

1.	จััดเตรีียมแหล่่งน้ำำ��สำำ�รอง
2. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�องตามหลัักการ 3Rs
3.	ติิดตามปริิมาณการดึึงน้ำำ��มาใช้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

ลดการใช้้น้ำำ�� (Reduce)

•	นำำ�ระบบระบายความร้้อนด้้วยอากาศ (Air Chiller) มาใช้้แทนระบบระบาย
ความร้้อนด้้วยน้ำำ�� (Water Chiller) ในโรงงานแปรรููปเนื้้�อไก่่โคราช เพื่่�อลด
อุุณหภููมิิซากไก่่เป็็นแห่่งแรกในประเทศไทย สามารถลดการใช้้น้ำำ��ได้้มากกว่่า
426,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ 9 ล้้านบาทต่่อปีี
• เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการใช้้น้ำำ��ในกระบวนการผลิิตต่่างๆ ได้้แก่่ ระบบทำำ�ความเย็็น
ระบบทำำ�ความสะอาดเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ ระบบทำำ�ความสะอาดชุุดทำำ�งาน
ในโรงงานแปรรููปเนื้้อ� ไก่่และอาหารแปรรููป มีีนบุรีุ ี 1 ลดการใช้้น้ำ��ำ ได้้ร้อ้ ยละ 10
คิิดเป็็น 240,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ 4 ล้้านบาทต่่อปีี

นำำ�น้ำำ��มาใช้้ซ้ำ�ำ� (Reuse)

นำำ�น้ำำ��มาใช้้ใหม่่ (Recycle)

•	นำำ�ระบบกรองน้ำำ��แบบอััลตราฟิิเตรชั่่�น (Ultrafiltration: UF) มาใช้้กรองน้ำำ��เสีีย
ที่่ผ่� า่ นการบำำ�บัดั แล้้ว ได้้น้ำำ��สะอาดหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิต เช่่น
ทำำ�ความสะอาดเครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์ ในโรงงานแปรรููปเนื้้�อไก่่โคราช สามารถ
ลดการดึึงน้ำำ��จากภายนอกได้้กว่่า 720,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ลดค่่าใช้้จ่่าย
ได้้กว่่า 21 ล้้านบาทต่่อปีี
•	นำำ�น้ำำ��เสีียที่ผ่่� า่ นการบำำ�บัดั แล้้วหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ในกิิจกรรมที่่ไ� ม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ
การผลิิต ในธุุรกิิจอาหารสััตว์์ การเลี้้�ยงสััตว์์บก และธุุรกิิจอาหาร เช่่น รดน้ำำ��
ต้้นไม้้ ล้้างพื้้�นถนน และล้้างโรงเรืือนเลี้้�ยงสััตว์์

การจััดการน้ำำ��ทิ้้�ง
ซีีพีเี อฟพยายามอย่่างยิ่่ง� ในการพััฒนากระบวนการผลิิตโดย
คำำ�นึึงถึึงการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด เพื่่�อลด
ปริิมาณน้ำำ��เสีียที่่�จะเกิิดขึ้้�น และยัังออกแบบระบบบำำ�บััดน้ำำ��
เสีียให้้สามารถหมุุนเวีียนน้ำำ��ที่่�บำำ�บััดแล้้วนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
นอกจากนี้้� ซีีพีีเอฟยัังติิดตามและตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��เสีีย

ที่่� ผ่่ า นการบำำ�บัั ด แล้้ ว โดยห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ที่่� ขึ้้� นท ะเบีี ย นกัั บ
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม เพื่่�อควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งให้้
เทีียบเท่่าหรืือดีีกว่่ามาตรฐานตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ก่่อนปล่่อยออกสู่่�ภายนอก
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อาหารมั่นคง

การจััดการแหล่่งน้ำำ��ร่่วมกัับชุุมชน
ซีีพีีเอฟตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของทรััพยากรน้ำำ��ซึ่่�งเป็็น
ปััจจัยั สำำ�คัญ
ั ในการดำำ�รงชีีวิติ จึึงดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ ร่่วมกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�ออนุุรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ�� ดููแลแหล่่งน้ำำ�� และ
พััฒนาการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ��ของชุุมชน ดัังนี้้�

• โครงการปัันน้ำำ��ปุ๋๋�ย
	ตั้้�งแต่่ปีี 2547 ฟาร์์มสุุกรทั่่�วประเทศดำำ�เนิินโครงการ
ปัันน้ำำ��ปุ๋๋�ยให้้ชุุมชนนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการเกษตรสำำ�หรัับพืืชไร่่
และพื้้�นสวน อาทิิ ใช้้ปลููกข้้าวโพด หญ้้าเนเปีีย อ้้อย
มัันสำำ�ปะหลััง ลำำ�ไย เป็็นต้น้ โดยน้ำำ��ที่่ปั� นั ให้้เกษตรกรใช้้นั้้น�
เป็็นน้ำำ��ที่่ผ่� า่ นการบำำ�บัดั จากระบบผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ และได้้
มาตรฐานตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ทั้้�งยัังมีีอุุดมด้้วยธาตุุ
อาหารที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั ต่่อการเจริิญเติิบโตของพืืช ซีีพีีเอฟปัันน้ำำ��
ปุ๋๋�ยให้้ชุุมชนรอบฟาร์์มสุุกรกว่่า 1.3 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ครอบคลุุมพื้้น� ที่่ก� ารเกษตร 3,650 ไร่่ ของเกษตรกรกว่่า
100 ราย ช่่วยลดต้้นทุุนการเพาะปลููก บรรเทาปััญหา
ภััยแล้้งและสร้้างความมั่่�นคงของแหล่่งน้ำำ��ให้้แก่่ชุุมชน
รวมทั้้�งเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์ที่์ ดี่� กัี บั ชุุมชนอย่่างยั่่ง� ยืืน

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

• โครงการรัักษ์์ลำำ�น้ำำ��มููล
	ตั้้�งแต่่ปีี 2552 จนถึึงปััจจุุบััน บริิษััทร่่วมกัับภาครััฐและ
ชุุมชนรอบพื้้�นที่่โ� รงงานแปรรููปเนื้้�อไก่่ จัังหวััดนครราชสีีมา
ดำำ�เนิินโครงการรัักษ์์ลำำ�น้ำำ��มูลู โดยจััดกิิจกรรมปล่่อยปลา
และปลููกไม้้ท้้องถิ่่�น ได้้แก่่ ปลาตะเพีียน ปลาสร้้อยขาว
ปลากดเหลืือง ปลายี่่�สก ต้้นพะยุุง ต้้นสััก ต้้นมะค่่า
ต้้นประดู่่� และต้้นโม่่ง ในพื้้�นที่่เ� ขื่่อ� นมููลบนภายในอุุทยาน
แห่่งชาติิทัับลานเพื่่�ออนุุรัักษ์์และปกป้้องระบบนิิเวศของ
ลุ่่�มน้ำำ�มู
� ลู ซึ่่ง� เป็็นแหล่่งน้ำำ�� ที่ใ�่ ช้้ประโยชน์์ร่ว่ มกัันของชุุมชนและ
บริิษััท พร้้อมกัับสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและ
เฝ้้าระวัังคุุณภาพแหล่่งน้ำำ��ให้้กับั เยาวชนในโรงเรีียนที่่ตั้้� ง� อยู่่�
บริิเวณลุ่่�มแม่่น้ำำ��มููลกว่่า 1,000 คน ในกิิจกรรม “นัักสืืบ
สายน้ำำ��” โดยให้้ความรู้้�ทั้้ง� ในเชิิงทฤษฎีีและปฏิิบัติั ใิ นการ
ตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ�� เพื่่�อเป็็นเครืือข่่ายในการเฝ้้าระวััง
ลำำ�น้ำำ��มููลให้้คงความสะอาดอยู่่�คู่่�กัับชุุมชน

การวิิจััยและพััฒนาระบบการเลี้้�ยงกุ้้�งต้้นแบบที่่�
ฟาร์์มร้้อยเพชรและฟาร์์มบางสระเก้้า ประกอบด้้วย

การเลี้้ย� งกุ้้�งภายใต้้หลััก 3 สะอาด
กุ้้�งสะอาด (Clean Post-larvae)
คััดเลืือกสายพัันธุ์์�กุ้้�งปลอดโรคและโตเร็็ว

อาหารคุุณภาพดีี
•	คััดเลืือกวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
และจััดหาอย่่างรัับผิิดชอบ
• พััฒนาสููตรอาหารกุ้้�งที่มี�่ อัี ตั ราการเติิบโตสููง

ระบบฟาร์์มจััดการง่่าย
โรงเรืือนระบบปิิด
• ลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคที่่�มาจาก
อากาศ
• ควบคุุมอุุณหภููมิิภายในโรงเรืือนให้้คงที่่�
และเหมาะสมต่่อการเจริิญเติิบโตของกุ้้�ง

น้ำำ��สะอาด (Clean Water) บริิหารจััดการน้ำำ��โดย
• ระบบน้ำำ��หมุุนเวีียน (Recirculating Aquaculture System:
RAS) โดยใช้้ Ultrafiltration (UF) เพื่่�อกรองน้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��
	ภายนอกและน้ำำ��ที่่�หมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่ให้้สะอาด
ปลอดจากเชื้้�อก่่อโรค ลดปริิมาณสารอิินทรีีย์์ให้้เหมาะสม
	ต่่อการเลี้้�ยงกุ้้�ง ลดสารเคมีีตกค้้างที่่�ใช้้ในการบำำ�บััดน้ำำ��
• ระบบไบโอฟลอค (Bio-floc) บำำ�บััดของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นด้้วย
เชื้้อ� จุุลินทรี
ิ ย์ี ช่์ ว่ ยลดการเปลี่่ย� นถ่่ายน้ำำ�� ในระหว่่างการเลี้้ย� งกุ้้�ง
บ่่อสะอาด (Clean Bottom)
มีีระบบจััดการพื้้�นบ่่อไม่่ให้้เป็็นแหล่่งสะสมของเชื้้�อก่่อโรค

เครื่่�องวััดเสีียงใต้้น้ำำ�� (Hydrophone)
และ ระบบ Image Processing
วััดเสีียงการเคี้้�ยวอาหารของกุ้้�งและถ่่ายภาพ
เครื่่�องตรวจวััดออกซิิเจนในน้ำำ��
ใต้้น้ำำ��หลัังจากการให้้อาหาร เพื่่�อนำำ�ไปวิิเคราะห์์
ตรวจวััดค่่าการละลายของออกซิิเจนในน้ำำ�� เพื่่�อใช้้ ปริิมาณและเวลาในการให้้อาหารที่่�เหมาะสม
ควบคุุมระบบการให้้อากาศอััตโนมััติใิ ห้้พอดีีกับั สภาวะ ต่่อความต้้องการของกุ้้�ง ช่่วยลดปริิมาณอาหาร
ที่่�เหมาะสมในการเลี้้�ยงกุ้้�ง ช่่วยลดการใช้้พลัังงาน ที่่�เกิินความต้้องการและกลายเป็็นของเสีีย
เกิินความจำำ�เป็็น
ที่่�ละลายในน้ำำ��ได้้อีีกด้้วย

เทคโนโลยีีส่่งเสริิมการผลิิต

กิิจกรรมนัักสืืบสายน้ำำ��ในโครงการรัักษ์์ลำำ�น้ำำ��มููล

กิิจกรรมปล่่อยปลาในโครงการรัักษ์์ลำำ�น้ำำ��มููล

กรณีีศึึกษา : การพััฒนาระบบฟาร์์มเลี้้ย� งกุ้้�งต้้นแบบ
กุ้้�งถืือเป็็นแหล่่งโปรตีีนที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในอนาคต การเลี้้ย� งกุ้้�งส่่วน
ใหญ่่ในภููมิภิ าคเอเชีียจะเป็็นการเพาะเลี้้ย� งในบ่่อกลางแจ้้ง
ที่่�อาศััยการเปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��เพื่่�อการควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��
วิิธีีการดัังกล่่าวมีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดโรค อีีกทั้้�งยัังใช้้
ปริิมาณน้ำำ��ในการเลี้้ย� งสููง ซีีพีเี อฟมีีความพยายามอย่่างยิ่่ง�
ในการยกระดัับอุุตสาหกรรมการเลี้้ย� งกุ้้�งในภููมิภิ าคเอเชีีย
จึึ ง วิิ จัั ย และพัั ฒ นาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งในการสร้้ า งระบบ
การเลี้้ย� งกุ้้�งต้้นแบบที่่ฟ� าร์์มร้้อยเพชร จัังหวััดตราด และ
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นอกจากนี้้� ซีีพีเี อฟดำำ�เนิินโครงการ “โครงการซีีพีเี อฟ
รัักษ์์นิิเวศ ลุ่่�มน้ำำ��ป่่าสััก เขาพระยาเดิินธง” สามารถ
ดููรายละเอีียดได้้ที่่� หน้้าที่่� 124-125

ฟาร์์มบางสระเก้้า จัังหวััดจัันทบุรีุ ี ให้้สามารถลดความเสี่่ย� ง
ในการเกิิ ด โรคระบาด เพิ่่� ม ผลผลิิ ต และลดการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิควบคู่่�กัันไป เพื่่�อขยายผลไปสู่่�ฟาร์์ม
เลี้้�ยงกุ้้�งอื่่�นๆของบริิษััท และถ่่ายทอดเทคโนโลยีีระบบ
การเลี้้�ยงกุ้้�งที่่�มีีประสิิทธิิภาพของซีีพีีเอฟไปสู่่�เกษตรกร
นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ภายใต้้โครงการ “CPF Combine”
ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ

ผลิิตผลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

ระยะเวลาเลี้้�ยงลดลง

300%

เทียบกับผลผลิตเฉลี่ย
ระบบแบบบ่อเปิดของประเทศไทย

พื้้�นที่่�ที่่�ใช้้ในการเลี้้�ยงลดลง

5%

เทียบกับการเลี้ยงแบบเปลี่ยนน้ำ�

ปริิมาณน้ำำ�� ใช้้ในการเลี้้�ยงลดลง

67%

เทียบกับการเลี้ยงแบบเปลี่ยนน้ำ�

72%

เทียบกับการเลี้ยงแบบเปลี่ยนน้ำ�
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ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 (ประเทศไทย)

การบริิหารจััดการของเสีีย

ปริมาณการดึงนํ้า
มาใชทั้งหมด

142

70

ลาน ลบ.ม.

นํ้าฝน

72

ปริมาณนํ้าทิ้ง
ทั้งหมด

ซีีพีีเอฟนำำ�หลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาเป็็นแนวทางการลดของเสีียในกระบวนการผลิิตเพื่่�อใช้้ประโยชน์์สููงสุุดจาก
ทรััพยากร โดยมุ่่�งมั่่�นลดปริิมาณของเสีีย และนำำ�ของเสีียกลัับไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ ดัังนี้้�

ลาน ลบ.ม.

ปริมาณนํ้าที่ใชทั้งหมด

3%

นํ้าทะเล

56%

แหลงนํ้าผิวดิน

42%

นํ้าบาดาล

สงนํ้า
เพื่อใชสําหรับ
การเกษตร

(หรือ 60 ลาน ลบ.ม.)

15%

ปริมาณการดึงนํ้ามาใช
ตอหนวยการผลิต

17.30

ลบ.ม.
ตอตันผลิตภัณฑ

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 (ประเทศไทย)

ของเสีียที่่�กำำ�จััดโดยการฝัังกลบและเผา

2%

ลดปริมาณการดึงนํ้า
มาใชตอหนวยการผลิต

36%

เมื่อเทียบกับปฐาน

ปริมาณของเสียที่กำจัดโดยการฝงกลบและเผา
ตอหนวยการผลิต (กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ)

27

น้ำกรอยและน้ำเค็ม

11.7

17.4
10.7

สัดสวนปริมาณน้ำจืดที่ดึงมาใชแบงตามพื้นที่

น้ำจืด
2558
ปฐาน
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2.38

32%
พื้นที่ที่ไมมี
ความเสี่ยง
ขาดแคลนน้ำ

17.3
11.4

2558
ปฐาน

2561 2562

2.23

2561 2562

5.9
2563

รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

68%
พื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ขาดแคลนน้ำ

3.74%

เปาหมายป 2563
ลดลง 30%
เปาหมายป 2568
ลดลง 35%

ฝงกลบ

0.51%

ใชเปนเชื้อเพลิงในการผสม

0.21% 0.07% 0.03%

2563

เผา

ของเสีียที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
6.7

นำไปเปน
อาหารสัตว

5.87%

3.08

9.4
6.7

10.33%
นำกลับมาใชใหม

เปาหมายป 2563 ลดลง 25%
เปาหมายป 2568 ลดลง 30%

18.4

79.24%

45%

36%

17.6

สัดสวนการจัดการของเสีย
ทำปุย

4.04

การดึึงน้ำำ��มาใช้้
ปริมาณการดึงน้ำมาใชตอหนวยการผลิต
(ลูกบาศกเมตร/ตันผลิตภัณฑ)

เปลี่่�ยนของเสีียเป็็นพลัังงาน

จากมููลสััตว์์นำำ�ไปผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ
จากน้ำำ��มัันพืืชใช้้แล้้วนำำ�ไปผลิิตไบโอดีีเซล
จากขยะอิินทรีีย์์นำำ�ไปเผาเป็็นพลัังงานความร้้อน

24%

ปริมาณนํ้า
ที่นํามาใชซํ้าและใชใหม

6%

จากซากไก่่ เครื่่�องในสััตว์์ ขนสััตว์์

74%

20%

นํ้าประปาและ
นํ้าซื้ออื่นๆ

นำำ�ไปเป็็นอาหารสััตว์์
ทะเล

ลาน ลบ.ม.

นํ้าผิวดิน

ทำำ�ปุ๋๋ย� หรืือวััสดุุปรัับปรุุงดิิน

จากมููลสัตั ว์์ วััสดุปูุ พืู้้ น� โรงเรืือนเลี้้ย� งไก่่ กากตะกอน
จากระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย เปลืือกไข่่ ขยะอิินทรีีย์์
เถ้้าจากหม้้อไอน้ำำ��

96%

445,139 ตัน

ใชเปนวัสดุผสม

ของเสีียที่่�นำำ�ไปกำำ�จััด
ด้้วยการฝัังกลบหรืือการเผา

นำไปใชซ้ำ

4%

18,312 ตัน
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ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ความมุงมั่น:

ปกปองและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายเชิงกลยุทธ (ประเทศไทย)

ผลการดำเนินงาน

9,000 ไรของพ�้นที่ปาชายเลนและปาตนน้ำ
ในพ�้นที่ยุทธศาสตรของประเทศ รวมถึงพ�้นที่ส�เข�ยว
ในสถานประกอบการไดรับการอนุรักษ ปกปอง และฟ��นฟ�
ภายในป 2563

10,079ไร

อ่่านรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อ “ความยั่่�งยืืน”
เรื่่�อง “ความหลากหลายทางชีีวภาพ”

การดำำ�เนิินงาน

มาตรฐานการจััดหาอย่่างรัับผิิดชอบ

การจััดหาวััตถุุดิิบอย่่างรัับผิิดชอบ
การตรวจสอบย้้อนกลัับ
ด้้ ว ยตระหนัั ก ดีี ว่่ า ธุุ ร กิิ จ เกษตรอุุ ต สาหกรรมและอาหารครบวงจร
จำำ�เป็็นต้อ้ งใช้้ผลผลิิตทางธรรมชาติิที่มี่� อี ยู่่�จำำ�กัดั อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
เพื่่�ออนุุรักั ษ์์ให้้ทรัพั ยากรทางธรรมชาติิคงอยู่่�ไว้้สู่่�รุ่่�นต่อ่ ไป ซีีพีเี อฟจึึงยึึดมั่่�นใน
การจััดหาวััตถุุดิบิ ทางการเกษตรและทางทะเลอย่่างรัับผิิดชอบ โดยต้้องมาจาก
แหล่่งผลิิตที่่ชั� ดั เจน บนพื้้�นที่ที่่� มี่� เี อกสารสิิทธิ์์ถู� กู ต้้องตามกฎหมาย ไม่่บุกุ รุุก
พื้้�นที่ป่่� า่ หรืือไม่่เป็็นสายพัันธุ์์�ที่เ่� สี่่ย� งต่่อการสููญพัันธุ์์�1 และสามารถตรวจสอบ
ย้้อนกลัับได้้ เพื่่�อลดและป้้องกัันผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นต่่อระบบนิิเวศและ
ความหลากหลายทางชีีวภาพทั้้�งทางบกและในทะเล

1
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ข้้าวโพดที่่�ใช้้
ในประเทศไทย
ข้้าวโพดสำำ�หรัับธุุรกิิจอาหารสััตว์์มาจาก
แหล่่งที่่�สามารถระบุุพื้้�นที่่�เพาะปลููกได้้
ตามเอกสารสิิทธิ์์� ด้้วยแนวทาง “ไม่่เขา
ไม่่เผา เราซื้้�อ” และรัับซื้้�อผ่่านระบบ
ตรวจสอบย้้อนกลัับแหล่่งที่่�มาข้้าวโพด
เลี้้�ยงสััตว์์ เท่่านั้้�น

ไม่่เป็็นผลพลอยได้้จากพัันธุ์์�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�ตามนิิยามในบััญชีีแดงของ The International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened
Species หรืือ The IUCN’s Red List of Threatened Species™ ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล
รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

ปลาป่่นที่่�ใช้้ในประเทศไทย
ปลาป่่นสำำ�หรัับธุุรกิิจอาหารสััตว์์มาจาก
ผลพลอยได้้จากโรงงานแปรรููปที่่�
ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน MarinTrust หรืือ MarinTrust Improver
Programme2 ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานที่่�สอดคล้้องกัับ Code of Conduct for
Responsible Fisheries ขององค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ
(FAO)
ไม่่เป็็นผลพลอยได้้จากสายพัันธุ์์�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการสููญพัันธุ์์�ตามนิิยาม
ในบััญชีีแดงของ IUCN (The IUCN Red List of Threatened Species™)
และสามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ถึึงแหล่่งที่่�มา
2

น้ำำ��มัันปาล์์มที่่�ใช้้
ในประเทศไทย
•	ร้้อยละ 79 ของนํ้้�ามัันปาล์์มสำำ�หรัับ
ธุุรกิิจอาหารมาจากแหล่่งที่ไ่� ด้้รับั รอง
มาตรฐานการผลิิ ต นํ้้� า มัั น ปาล์์ ม
อย่่างยั่่�งยืืน หรืือ Roundtable for
Sustainable Palm Oil (RSPO)
•	นํ้้�ามัันปาล์์มสำำ�หรัับธุุรกิิจอาหารสััตว์์
มาจากแหล่่งที่่�สามารถตรวจสอบ
ย้้อนกลัับได้้ถึึงจุุดรวบรวมผลผลิิต

มาตรฐาน MarinTrust หรืือ MarinTrust Improver Programme คืือ มาตรฐานการประมง และการผลิิตปลาป่่นและน้ำำ��มัันปลาที่่�ยั่่�งยืืนระดัับโลก
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กากถั่่�วเหลืืองที่ใ่� ช้้ในประเทศไทย

มัันสำำ�ปะหลัังที่ใ่� ช้้ในประเทศไทย

กากถั่่�วเหลืืองสำำ�หรัับธุุรกิิจอาหารสััตว์์มาจากแหล่่ง
ที่่�สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ถึึงจุุดรวบรวมผลผลิิต

มัั น สำำ� ปะหลัั ง สำำ� หรัั บ ธุุ ร กิิ จ อาหารสัั ต ว์์ ม าจากแหล่่ ง
ที่่�สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ถึึงจุุดรวบรวมผลผลิิต

การตรวจสอบย้้อนกลัับแหล่่งวััตถุุดิิบหลัักทางการเกษตร ณ ปีี 2563

วัตถุดิบ
(ประเทศไทย)

โรงงานแปรรูป
(Tier 1)

จุดรวบรวมผลผลิต/
ทาเรือประมง (Tier 2)

แหลงเพาะปลูก/แหลงจับสัตวน้ำ
หรือการประมง (Tier 3)

ขาวโพด

100%

100%

100%

ปลาปน

100%

100%

100%

96%

96%

15%

กากถั่วเหลือง

100%

50%

มัันสำปะหลัง

100%

100%

น้ำมันปาลม

5 วัตถุดิบหลัก
ทางการเกษตร

99.97%

การศึึกษาเพื่่�อการจััดหาวััตถุุดิิบที่่�ยั่่�งยืืน
ซีีพีเี อฟวิิจัยั และพััฒนาสููตรอาหารสััตว์์น้ำำ��ที่่ยั่่� ง� ยืืนโดยมุ่่�งเน้้นถึึง
สมดุุลของการใช้้วััตถุุดิิบอย่่างคุ้้�มค่่าให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
และคุุ ณ ภาพและประสิิ ทธิิ ภ าพของอาหารสัั ต ว์์ น้ำำ�� โดย
เลืือกสรรวััตถุุดิบิ โปรตีีนทางเลืือกที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพสููงและวััตถุุดิบิ
ที่ยั่่่� ง� ยืืนมาใช้้อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อตอบโจทย์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ดัังเช่่น การใช้้วัตั ถุุดิบิ ปลาป่่นที่ยั่่่� ง� ยืืนที่ม่� าจากผลพลอยได้้จาก
การแปรรููปสััตว์์น้ำ��ำ (By-product) ร้้อยละ 8-15 ในสููตรอาหาร
อีีกทั้้�ง บริิษััทยัังสนัับสนุุนการทำำ�ประมงอย่่างรัับผิิดชอบ
ตั้้�งแต่่ต้้นทางกัับเรืือประมงในน่่านน้ำำ��อ่่าวไทยเพื่่�อพััฒนา
ความยั่่�งยืืนในการจััดหาปลาป่่นในระดัับอุุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย และได้้ขยายแนวทางดัังกล่่าวไปยัังกิิจการ
ในประเทศเวีียดนาม อิินเดีีย ฟิิลิปิ ปิินส์์ และมาเลเซีีย อีีกด้้วย

84.80%

68.56%

การส่่งเสริิมแหล่่งวััตถุุดิิบที่่�ยั่่�งยืืน
กลุ่่�มเกษตรกรและผู้้�ผลิิตวััตถุุดิบิ หลัักทางการเกษตรถืือเป็็น
กลุ่่�มคู่่�ค้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่อธุุรกิิจของเราและต่่อความมั่่�นคงทาง
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ ซีี พีี เ อฟไม่่ เ พีี ย งส่่ ง มอบนโยบาย
ด้้านการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืนและแนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ
ให้้แก่่คู่่�ค้้าของบริิษััทเท่่านั้้�น ในขณะเดีียวกััน ยัังเล็็งเห็็นถึึง
ความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมและแบ่่งปัันความรู้้�เฉพาะด้้าน
แก่่เกษตรกรในเขตประเทศไทยซึ่่�งถืือเป็็นฐานผลิิตวััตถุุดิิบ
สำำ�คััญในห่่วงโซ่่อุุปทาน

ข้้าวโพด
• ซีีพีเี อฟได้้ส่ง่ เสริิมความรู้้� ความเข้้าใจ เทคโนโลยีีการเกษตร
สมััยใหม่่ และปรัับให้้เหมาะสมกัับบริิบทพื้้�นที่่ข� องเกษตรกร
แก่่กลุ่่�มเกษตรกรข้้าวโพดในประเทศไทย เพื่่�อลดผลกระทบ
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและสุุขภาพของ
คนในสัังคมจากการใช้้ปุ๋๋�ยหรืือสารเคมีีในการเพาะปลููก
ที่ไ่� ม่่เหมาะสม ผ่่านโครงการ “เกษตรพึ่่ง� ตน ข้้าวโพดยั่่�งยืืน”
มาตั้้�งแต่่ปีี 2558 โดยมีีเกษตรกรเข้้าร่่วมโครงการแล้้วกว่่า
9,500 ราย นัับเป็็นจำำ�นวนพื้้�นที่ก่� ารเกษตรแล้้วประมาณ
38,595 เฮกตาร์์ หรืือกว่่า 241,200 ไร่่ อีีกทั้้�ง เกษตรกร
ในโครงการฯ ยัังสามารถเพิ่่ม� ผลผลิิตได้้ร้อ้ ยละ 32 ในปีี 2563

เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์โควิิด-19และเพื่่�อความปลอดภััย
ของพนัักงานและลดความเสี่่�ยงในการแพร่่เชื้้�อจากการ
เดิินทางลงพื้้�นที่่�เพื่่�อเข้้าส่่งเสริิมแก่่เกษตรกรรายใหม่่
เท่่าที่ผ่่� า่ นมา ซีีพีเี อฟจึึงได้้สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการขนส่่งและการเก็็บเกี่่�ยวบางส่่วนให้้กัับเกษตรกร
กว่่า 140 รายที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
ปลาป่่น
แหล่่งที่่�มาของปลาป่่นจากท้้องทะเลที่่�ยั่่�งยืืน

• ซีีพีีเอฟได้้ส่่งเสริิมการจััดหาวััตถุุดิิบปลาป่่นอย่่างยั่่�งยืืน •	สนัั บ สนุุ น การทำำ� ประมงที่่� ถูู ก กฎหมายกัั บ เครืื อข่่ า ย
ในแถบอ่่าวไทยซึ่่ง� มีีความหลากหลายของสายพัันธุ์์�สัตั ว์์น้ำำ��
Seafood Task Force พััฒนาและติิดตั้้�งระบบติิดตาม
3
ให้้สามารถรัับการรัับรองด้้วยมาตรฐานระดัับโลก ผ่่านการ
เรืือประมง (Vessel Monitoring System: VMS)
ร่่วมทำำ�งานกัับคณะพััฒนาระบบการผลิิตสิินค้้าและ
ขนาดกลางถึึ ง ใหญ่่ เ ป็็ น ผลสำำ� เร็็ จ และอยู่่�ระหว่่ า ง
ผลิิตภััณฑ์์ประมงไทย (Thai Sustainable Fisheries
การร่่ ว มพัั ฒ นาแนวทางเพื่่� อ ความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี ข อง
Roundtable: TSFR) ด้้วยการดำำ�เนิินโครงการ Fishery
ชาวประมงพื้้�นบ้้าน ทั้้�งยัังช่่วยพััฒนาและส่่งเสริิมให้้
Improver Project หรืือ FIP พร้้อมจััดทำำ�แผนงาน
ใช้้ เ ครื่่� อ งมืื อ จัั บ ปลาอย่่ า งรัั บ ผิิ ด ชอบ อนุุ รัั ก ษ์์ ไ ว้้ ซึ่่� ง
(Fishery Action Plan: FAP) ของฝั่่�งอ่่าวไทยตั้้�งแต่่ปีี
ความหลากหลายทางชีีวภาพในท้้องทะเล
2559 จนได้้รับั การอนุุมัติั โิ ครงการ FIP เข้้าสู่่� MarinTrust
Improment Programme ในปีี 2563 และการอนุุมัติั ดัิ งั กล่่าว โรงงานปลาป่่นต้้องสามารถตรวจสอบย้้อนกลัับแหล่่งที่่ม� าได้้
ได้้อ้้างอิิงตามข้้อกำำ�หนดของมาตรฐาน MarinTrust
แบบ Multi-species Assessment Methodology ซึ่่�ง • ซีี พีี เ อฟส่่ ง เสริิ ม และแลกเปลี่่� ย นประสบการณ์์
นัับเป็็นโครงการพััฒนาการประมงแบบหลากหลาย
การรัับรองมาตรฐานการผลิิตปลาป่่นอย่่างยั่่ง� ยืืน สามารถ
สายพัั นธุ์์� แห่่ ง แรกของโลกและถืื อ เป็็ น ความสำำ� เร็็ จ
ตรวจสอบย้้ อนกลัั บ ได้้ ถึึ ง แหล่่ งที่่� มาและเรืือประมง
ครั้้�งสำำ�คััญของการประมงไทย
เพื่่� อ พัั ฒ นาห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานอาหารสัั ต ว์์ ที่่� ยั่่� ง ยืื น ระดัั บ
อุุตสาหกรรมประเทศไทย และได้้ดำำ�เนิินงานสำำ�เร็็จแล้้ว
ที่่�ประเทศอิินเดีีย 1 โรงงานคู่่�ค้้า

3
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รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

685,000 บาท เพื่่�อลดภาระค่่าใช้้จ่่ายในช่่วงวิิกฤต
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 นอกจากนี้้�ยังั มีีการเปิิดจุุด
รัับซื้้�อข้้าวโพดในพื้้�นที่่�ที่่�มีีเกษตรกรผู้้�เข้้าร่่วมโครงการฯ
เพื่่�อความต่่อเนื่่อ� งในการส่่งเสริิมรายได้้และความเป็็นอยู่่�ที่ดี�่ ี
ของเกษตรกร ทำำ�ให้้ผลผลิิตข้้าวโพดได้้รัับซื้้�อในราคา
ที่่�เหมาะสมกัับคุุณภาพ อีีกทั้้�งยัังสามารถลดภาระของ
เกษตรกรในการขนส่่งข้้าวโพดเข้้าโรงงานอาหารสััตว์์
•	ต่่อยอดระบบตรวจสอบย้้อนกลัับข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์
ด้้วยการพััฒนาระบบการตรวจจัับการเผาแปลงเพาะปลููก
ด้้วยเทคโนโลยีีภาพถ่่ายดาวเทีียม ทำำ�ให้้สามารถรู้้�ได้้ว่่า
แปลงเพาะปลููกของเกษตรกรที่่�อยู่่�ในห่่วงโซ่่อุุปทานของ
บริิษััทมีีการเผาแปลงเพาะปลููกหรืือไม่่ นอกจากนี้้�ยัังมีี
มาตรการเชิิงรุุกในการเข้้าไปส่่งเสริิมเกษตรกรและ
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เรื่่อ� งการเพาะปลููกข้้าวโพดแบบไม่่เผา
ตอซััง ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุหนึ่่�งของมลพิิษทางอากาศอย่่าง
PM 2.5

ซีีพีเี อฟดำำ�เนิินงานส่่งเสริิมในนามสมาคมผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ไทย
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กลยุทธความยั่งยืน

พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

กระบวนการผลิิตสิินค้้าจากปลาป่่นที่่�ได้้มาตรฐานและ •	พััฒนากระบวนการผลิิตอาหารสััตว์์ที่ส่� ามารถตรวจสอบ
ตรวจสอบย้้อนกลัับได้้
ย้้ อ นกลัั บ ได้้ ถึึ ง แหล่่ ง ที่่� ม า จนได้้ รัั บ รองมาตรฐาน
MarinTrust Chain of Custody (MarinTrust CoC)
• ซีีพีีเอฟสามารถจััดหาปลาป่่นที่่�ยั่่�งยืืนภายใต้้มาตรฐาน
ในโรงงานอาหารสััตว์์ของซีีพีเี อฟ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าวััตถุุดิบิ
MarinTrust จากผลพลอยได้้ในโรงงานแปรรููป (By-Product)
ปลาป่่นที่่�ได้้รัับเข้้ากระบวนการผลิิตถููกจััดหามาจาก
ในประเทศเวีียดนามแล้้วร้้อยละ 100 และกำำ�ลัังพััฒนา
แหล่่งและการประมงที่่�ถููกต้้อง ไม่่มีีการใช้้แรงงาน
การจััดหาปลาป่่นที่่ยั่่� ง� ยืืนจาก By-Catch ที่่ไ� ด้้รับั รองมาตรฐาน
ที่่�ผิิดกฎหมาย ร่่วมอนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเลที่่�ยั่่�งยืืน
MarinTrust ให้้ได้้ทั้้ง� หมด อีีกทั้้�งเรากำำ�ลังั อยู่่�ระหว่่างการ
และแรงงานประมงได้้รัับการดููแลปฏิิบััติิอย่่างถููกต้้อง
พััฒนาการจััดหาปลาป่่นที่ยั่่�่ ง� ยืืน ภายใต้้มาตรฐาน MarinTrust
ตามกฎหมายแรงงาน หรืือมาตรฐานสากล
ในประเทศอิินเดีีย ฟิิลิิปปิินส์์ และมาเลเซีียทั้้�งหมด

พื้นที่ ต. บางหญาแพรก จ. สมุทรสาคร
ป 2561- 2562

- 2,904

966,000
262,980

รายได
จากการ
ทองเที่ยว
และการขาย
ผลิตภัณฑ
ทองถิ่น

โครงการ ซีีพีีเอฟ ปลููก ปััน ป้้อง ป่่าชายเลน

ตำำ�บลบางหญ้้าแพรก จัังหวััดสมุุทรสาคร และพื้้�นที่่ตำ� ำ�บล
ปากน้ำำ��ประแส จัังหวััดระยอง ทำำ�ให้้ชาวบ้้านในชุุมชน
ทั้้�ง 2 พื้้�นที่มี่� รี ายได้้เพิ่่�มขึ้้นจ
� ากการท่่องเที่ย่� วและการขาย
ผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่น� ซีีพีเี อฟประเมิินผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมที่เ่� กิิดขึ้้นจ
� ากโครงการดัังกล่่าวในปีี
2561-2562 เทีียบกัับก่่อนเริ่่�มโครงการ พบว่่าโครงการ
ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าที่่�แท้้จริิงเป็็นจำำ�นวนเงิินกว่่า 5 ล้้านบาท
ในพื้้�นที่่ตำ� ำ�บลบางหญ้้าแพรก จัังหวััดสมุุทรสาคร และกว่่า
2 ล้้านบาท พื้้�นที่่�ตำำ�บลปากน้ำำ��ประแส จัังหวััดระยอง

ผลประโยชน
จากการ
ดูดซับ CO2

มูลคา
ของเสีย
ที่เกิดขึ้น

2,491,148

การอนุุรัักษ์์ ปกป้้อง และฟื้้�นฟูู ความหลากหลายทางชีีวภาพของระบบนิิเวศบนบกและทะเล

• การประเมิินผลกระทบทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ซีีพีีเอฟทุ่่�มเทในการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููป่่าชายเลนภายใต้้
โครงการ ซีีพีเี อฟ ปลููก ปััน ป้้อง ป่่าชายเลนตั้้�งแต่่ปีี 2557
โดยดำำ�เนิิ น งานปลูู ก ป่่ า ฟื้้� นฟูู อนุุ รัั ก ษ์์ และติิ ดตาม
ดูู แ ลป่่ า ชายเลนมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง สามารถป้้ อ งกัั น
การกัั ด เซาะชายฝั่่� ง ทำำ� ให้้ ร ะบบนิิ เ วศป่่ า ชายเลน
มีีความอุุดมสมบููรณ์์ เป็็นแหล่่งอนุุบาลสััตว์์น้ำำ��วััยอ่่อน
ส่่งผลให้้ทรัพั ยากรสััตว์์น้ำำ��กลัับคืืนมา โดยพื้้�นที่่ป่� า่ ชายเลน
ที่่�ได้้รัับการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููร่่วมกัันระหว่่างซีีพีีเอฟ
ภาครััฐฯ และชุุมชนในพื้้�นที่่� สามารถต่่อยอดโครงการ
ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศและวิิถีีชุุมชนในพื้้�นที่่�

57,193

2,617,444

ผลประโยชน
จากเปนแหลง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ตามธรรมชาติ

25,792

ผลประโยชน ผลประโยชน
จากการ
จากการ
รายได ลดคาใชจาย ปองกัน
จากการ ในการรักษา การกัดเซาะ
ชายฝง
ทำประมง พยาบาล
ดานจิตเวช

เศรษฐกิจ
1,228,980

5,024,803 4

มูลคาที่แทจริง
ของโครงการ

สังคม

สิ่งแวดลอม

25,792

5,162,881

พื้นที่ ต. ปากน้ำประแส จ. ระยอง
ป 2561- 2562

ผลลัพธ

หนวย: บาท

5,024,803
หมายเหตุ: คาใชจายโครงการ = 1,392,850 บาท

1,359,058

3,581

ผลประโยชน
จากการ
ดูดซับ CO2

2,377,9314

332,828

ผลกระทบ
ด้้านเศรษฐกิิจ

คนในชุุมชนมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นจากรายได้้เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น 1.7 เท่่า ในพื้้�นที่่�ตำำ�บล
บางหญ้้าแพรก จัังหวััดสมุุทรสาคร และ 2.2 เท่่า ในพื้้�นที่่ตำ� ำ�บลปากน้ำำ��ประแส จัังหวััด
ระยอง จากการการทำำ�ประมง การท่่องเที่่�ยวและการขายผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น

1,260,000

349,200
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ผลกระทบ
ด้้านสัังคม

ผู้้�สููงอายุุมีีสุุขภาพจิิตดีีขึ้้�นจากการเข้้าร่่วมทำำ�กิิจกรรมในการท่่องเที่่�ยว สามารถลด
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลด้้านจิิตเวช 12,900 บาทต่่อครั้้�งต่่อคน

ผลกระทบ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ป่่าชายเลนสามารถป้้องกัันการกััดเซาะแนวชายฝั่่�ง เป็็นแหล่่งเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��ตาม
ธรรมชาติิและดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์จากพื้้�นที่่�ป่่าชายเลนปลููกใหม่่ได้้กว่่า
439 ตััน CO2 ต่่อปีี ในพื้้�นที่ตำ่� ำ�บลบางหญ้้าแพรก จัังหวััดสมุุทรสาคร และ 28 ตััน CO2
ต่่อปีี ในพื้้�นที่่�ตำำ�บลปากน้ำำ��ประแส จัังหวััดระยอง
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รายไดจาก
การทองเที่ยว
และการขาย
ผลิตภัณฑทองถิ่น

รายได
จากการ
ทำประมง

ผลประโยชน
จากเปนแหลง
ผลประโยชน ผลประโยชน เพาะเลี้ยง
จากการ
จากการ
สัตวน้ำ
ลดคาใชจาย ปองกัน ตามธรรมชาติ
ในการรักษา การกัดเซาะ
พยาบาล
ชายฝง
ดานจิตเวช
25,792

มูลคาที่แทจริง
ของโครงการ

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดลอม

ผลลัพธ

1,609,200

25,792

1,695,467

2,377,931

หนวย: บาท

หมายเหตุ: คาใชจายโครงการ = 952,528 บาท
	มููลค่่าที่แ�่ ท้้จริงิ ของโครงการ เกิิดจาก ผลประโยชน์์รวมด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม ลบด้้วยค่่าใช้้จ่า่ ยโครงการ และได้้รับั การรัับรองข้้อมููล โดย บริิษัทั ลอยด์์ส รีีจีสี เตอร์์
ควอลิิตี้้� แอสชััวรัันท์์ จำำ�กัดั

4
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กลยุทธความยั่งยืน

พื้นฐานสูความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

• การท่่องเที่่ยว
� เชิิงนิิเวศและวิิถีีชุุมชนภายใต้้วิถีีป
ิ กติิใหม่่
ในปีี 2563 การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� โควิิด-19 ส่่งผล
•	สร้้างความน่่าสนใจและความหลากหลายของกิิจกรรม
ให้้เศรษฐกิิจและการท่่องเที่่�ยวชะลอตััวลง ซีีพีีเอฟจึึง
มีีกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
สนัับสนุุนการปรัับตััวของกลุ่่�มวิิสาหกิิจท่อ่ งเที่่ย� ววิิถีชุี มุ ชน
เช่่น การลดการใช้้พลาสติิก โดยใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่ทำ่� ำ�เอง
ในพื้้�นที่่ตำ� ำ�บลปากน้ำำ��ประแส จัังหวััดระยอง ให้้สอดรัับกัับ
จากวััสดุธุ รรมชาติิ ซึ่่ง� สามารถขยายตลาดไปยัังกลุ่่�ม
วิิถีีปกติิใหม่่ (New Normal) เพื่่�อให้้นัักท่่องเที่่�ยวเชื่่�อมั่่�น
หน่่วยงานภาครััฐเพื่่�อการศึึกษาดููงานอีีกด้้วย
ในความปลอดภััยด้้านสุุขอนามััยจากสิินค้้าและบริิการ
•	ร่่วมมืือกัับการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย จ.ระยอง
การท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่� รวมถึึงป้้องกัันผลกระทบจากการ
องค์์การบริิหารการพััฒนาพื้้�นที่่พิ� เิ ศษเพื่่�อการท่่องเที่ย่� ว
ขาดรายได้้ของสมาชิิกในกลุ่่�มวิิสาหกิิจ จึึงดำำ�เนิินการต่่างๆ
อย่่างยั่่ง� ยืืน (องค์์การมหาชน) และสำำ�นัักงานส่่งเสริิม
ดัังนี้้�
การจััดประชุุมและนิิทรรศการ (องค์์การมหาชน) เพื่่�อสร้้าง
•	จััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่สมาชิิกเกี่่ย� วกัับมาตรฐาน Amazing
เครืือข่่ายในการประชาสััมพัันธ์ก์ ารท่่องเที่ย่� ว เพื่่�อดึึงดููด
Thailand Safety and Health Administration (SHA)
ความสนใจของนัักท่่องเที่ย�่ วให้้เข้้ามาเที่ย�่ วในชุุมชน
•	จััดทำำ�ข้อ้ กำำ�หนดต่่างๆ ที่ส่� อดคล้้องกัับมาตรฐาน SHA
มากขึ้้น�
เพื่่�อเป็็นคู่่�มือื ให้้สมาชิิกทุุกคนปฏิิบัติั ติ ามอย่่างเคร่่งครััด
โดยอยู่่�ในระหว่่างการขอรัับรองมาตรฐานดัังกล่่าว จากการนำำ�มาตรการความปลอดภััยด้้านสาธารณสุุขผนวกกัับ
•	สื่่�อสารมาตรการการป้้องกัันการระบาดที่่�ใช้้ในการ การให้้บริิการที่่มี
� คุี ณ
ุ ภาพในการลดความเสี่่ย� งและป้้องกัันการ
ต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวและคณะดููงานต่่างๆ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� โควิิด-19 จากสิินค้า้ และบริิการของ
การท่่องเที่่�ยววิิถีีชุุมชนในพื้้�นที่่�ตำำ�บลปากน้ำำ��ประแส จัังหวััด
ระยอง ส่่งผลให้้กลุ่่�มวิิสาหกิิจมีีรายได้้ไม่่ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับ
สถานการณ์์ปกติิในปีี 2562
โครงการซีีพีีเอฟ รัักษ์์นิิเวศ ลุ่่�มน้ำำ��ป่่าสััก เขาพระยาเดิินธง

•	รัักษ์์ป่่า รัักษาถิ่่�นอาศััยของสััตว์์ป่่า
ซีีพีเี อฟร่่วมกัับกรมป่่าไม้้และชุุมชนรอบเขาพระยาเดิินธง
มุ่่�งมั่่� น อนุุ รัั ก ษ์์ ฟื้้� นฟูู และปลูู ก ป่่ า เพิ่่� ม เติิ ม ในพื้้� น ที่่�
เขาพระยาเดิินธง ต.พััฒนานิิคม อ.พััฒนานิิคม จ.ลพบุุรีี
อัันเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของการอนุุรักั ษ์์นํ้้า� ในเขื่่อ� นป่่าสััก ซึ่่ง� เป็็น
แหล่่งน้ำำ��สำำ�คััญสำำ�หรัับการเกษตรและอุุตสาหกรรมของ
จ.ลพบุุรีีและจัังหวััดใกล้้เคีียง
	ตั้้�งแต่่ปีี 2559 จนถึึงปััจจุุบััน โดยดำำ�เนิินกิิจกรรมสร้้าง
การมีีส่ว่ นร่่วมของพนัักงาน คู่่�ค้้าธุุรกิิจ ชุุมชนและผู้้�มีีส่ว่ น
ได้้เสีีย ร่่วมสร้้างฝายชะลอน้ำำ��เพื่่�อเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นให้้แก่่
ผืืนป่่า จััดทำำ�แนวกัันไฟ รวมถึึงปลููกเสริิมป่่า และกำำ�จััด
วััชพืชื เพื่่�อส่่งเสริิมการสืืบพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิ ครอบคลุุม
พื้้�นที่่�กว่่า 5,971 ไร่่
โดยปีี 2562 ซีีพีเี อฟร่่วมกัับคณะวนศาสตร์์มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ สำำ�รวจและติิดตามประชากรสััตว์์ป่า่ โดยใช้้
กล้้องดัักถ่่ายภาพอััตโนมััติิ (Camera Trap) เป็็นประจำำ�
ทุุกปีี เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับข้้อมููลในปีีดังั กล่่าว พบว่่าในปีีนี้้�
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ความชุุกชุุมของสััตว์์ในกลุ่่�มผู้้�ล่่ามากขึ้้น� ได้้แก่่ หมาจิ้้ง� จอก
อีีเห็็นธรรมดา อีีกทั้้�งยัังพบพัังพอนเล็็กและแมวดาว
ซึ่่ง� กลุ่่�มผู้้�ล่่ากลุ่่�มนี้้�ช่ว่ ยในเรื่่อ� งการควบคุุมประชากรของ
สััตว์์กลุ่่�มอื่่�นไม่่ให้้มีีจำำ�นวนมากจนเกิินไปในพื้้�นที่่� เช่่น
หนูู ที่่�เป็็นศััตรููกัับกล้้าไม้้ ลููกไม้้หรืือเมล็็ดไม้้ ในพื้้�นที่่�
ที่่�มีีการปลููกเพื่่�อฟื้้�นฟููป่่า และช่่วยควบคุุมสััตว์์ต่่างถิ่่�น
ที่่�พบในพื้้�นที่่� ได้้แก่่ อีีกััวน่่า ได้้เช่่นเดีียวกััน ดัังนั้้�นความ
ชุุกชุุมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นก็็เปรีียบเสมืือนกัับความหนาแน่่นที่่�มาก
ขึ้้�นในพื้้�นที่่� การที่่�สััตว์์ป่่าเพิ่่�มจำำ�นวนประชากรได้้นั้้�นมา
จากหลายปััจจััย แต่่ปััจจััยที่่�มีีผลอย่่างชััดเจนที่่�สุุดเป็็น
เรื่่อ� งของปััจจัยั ที่อ่� ยู่่�อาศััยและอาหาร ซึ่่ง� การสร้้างแนวกััน
ไฟป่่าและฝายชะลอน้ำำ��ทำำ�ให้้ดึึงดููดสััตว์์ต่่างๆ ให้้เข้้า
มาหาแหล่่งน้ำำ��และหลบร้้อนในช่่วงฤดููแล้้ง พื้้�นที่่�ป่่าเขา
พระยาเดิินธงจึึงเป็็นพื้้น� ที่่�ปลอดภััยจากไฟป่่า เป็็นแหล่่ง
อาหารและน้ำำ��สำำ�หรัับสััตว์์ต่่างๆ โดยรอบ เมื่่�อสภาพ
ที่่�อยู่่�อาศััยเหมาะสม มีีอาหารมากขึ้้�น สััตว์์ป่่าก็็สามารถ
ที่่�จะขยายพัันธุ์์�เพิ่่�มจำำ�นวนประชากรในพื้้�นที่่�ได้้

แมวดาวที่พบในพื้นที่ป่าเขาพระยาเดินธง

•	ป่่าฉลาด พลาดไม่่ได้้
	จากประสบการณ์์ที่่�สั่่�งสมมาตลอดจากการอนุุรัักษ์์ป่่า
เขาพระยาเดิินธง เราจึึงอยากถ่่ายทอดความรู้้�และ
ประสบการณ์์ดังั กล่่าว ภายใต้้แนวคิิด “ป่่าฉลาดพลาดไม่่ได้้”
เพื่่�อเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ในการอนุุรักั ษ์์และฟื้้นฟู
� ปู่ า่ และสร้้าง
ความตระหนัักถึึงคุุณค่่าของความหลากหลายทางชีีวภาพ
และความอุุดมสมบููรณ์์ของป่่าให้้แก่่องค์์กรหรืือบุุคคลทั่่�วไป
•	รัักษ์์ป่่า สร้้างสุุข
การอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููป่่าจะสำำ�เร็็จได้้ต้้องอาศััยความ
ร่่วมมืือจากชุุมชนโดยรอบพื้้�นที่่� ซีีพีีเอฟจึึงส่่งเสริิม
กิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนรอบพื้้�นที่่�เขาพระยา
เดิินธง ภายใต้้โครงการยุุทธศาสตร์์สร้้างสุุข ซึ่่�งมีี

หมาจิ้งจอกที่พบในพื้นที่ป่าเขาพระยาเดินธง

โดยมีีกิจิ กรรมเดิินป่า่ เพื่่�อศึึกษาธรรมชาติิและระบบนิิเวศ
ที่่�สมบููรณ์์ การเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�และเพาะกล้้าไม้้ท้้องถิ่่�น
การปลููกป่่า 4 รููปแบบที่เ่� หมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่� การกระจาย
เมล็็ดพัันธ์์ไม้้ด้้วย Seed Ball การสร้้างฝายกัักเก็็บน้ำำ��
เพิ่่�มความชุุมชื้้�นให้้กัับดิิน ในปีี 2563 มีี ผู้้�ที่่�ได้้รัับความรู้้�
ในการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููป่่าแล้้วรวมกว่่า 590 คน

เป้้ า หมายสร้้ า งความมั่่� น คงทางอาหารให้้ กัั บ ชุุ ม ชน
ร่่วมดููแลป่่าและสามารถอยู่่�ร่่วมกัับป่่าได้้อย่่างยั่่�งยืืน
โดยดำำ�เนิินกิิจกรรมดัังนี้้�

โครงการปลููกผััก
วิิถีีธรรมชาติิ

ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนปลููกผัักปลอดสารไว้้บริิโภคเองและนำำ�ผลผลิิตผัักไปขายสร้้าง
รายได้้เสริิม รวมทั้้�งจััดตั้้�งธนาคารเมล็็ดพัันธุ์์�ตามวิิถีภูี มิู ปัิ ญ
ั ญาชุุมชน เก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�
พืืชไว้้ขยายพัันธุ์์�สำำ�หรัับการเพาะปลููกและแจกจ่่ายให้้แก่่ชาวบ้้านในอนาคต ปััจจุุบันั
มีีสมาชิิกเข้้าร่่วมโครงการจาก 8 หมู่่�บ้้าน 24 ราย

โครงการปล่่อยปลา
ลงเขื่่�อน

ให้้ความรู้้�ในการเลี้้ย� งปลาแก่่ชุมุ ชน เช่่น วิิธีกี ารอนุุบาลปลาเพื่่�อให้้ปลาแข็็งแรงและ
เติิบโตได้้ขนาดก่่อนปล่่อยลงกระชััง ช่่วยเพิ่่�มอััตรารอดของปลาที่่�ปล่่อยสู่่�แหล่่งนํ้้�า
ธรรมชาติิ เพิ่่�มปริิมาณปลาในแหล่่งนํ้้�าเพื่่�อเป็็นแหล่่งอาหารของชุุมชน สร้้างรายได้้
ให้้แก่่ชุุมชนที่่�มีีอาชีีพประมง และยัังเป็็นการฟื้้�นฟููทรััพยากรสััตว์์นํ้้�า โดยปล่่อย
พัันธุ์์�ปลา เช่่น ปลาตะเพีียน ปลายี่่�สก แล้้วกว่่าแสนตััว สามารถเป็็นแหล่่งอาหาร
ครอบคลุุมชุุมชน 11 หมู่่�บ้้านหรืือประมาณ 300 ครััวเรืือน
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เมื่่�อก่่อนป่่าถููกบุุกรุุก ถููกทำำ�ลาย
เป็็นป่่าที่่� ไม่่สมบููรณ์์ แต่่ตอนนี้้�สภาพเปลี่่�ยนแปลงไปมาก
ชาวบ้้านได้้ป่่ากลัับคืืนมา พวกเราชาวบ้้านยัังคุุยกัันว่่า
“ภููเขามัันอ้้วนขึ้้�น” เพราะต้้นไม้้ที่่�ปลููกในพื้้�นที่่�เขาพระยาเดิินธง
โตสููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ เป็็นแนวโน้้มที่่�ดีี อยากเห็็นทุุกภาคส่่วน
มีีส่่วนร่่วมอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููป่่า โดยเฉพาะภาคเอกชน
ซึ่่�งมีีความพร้้อมด้้านงบประมาณ เข้้ามาปลููกป่่า
แล้้วก็็ต้้องติิดตามและดููแล นำำ�ไปสู่่�การสร้้างจิิตสำำ�นึึก
ของคนในชุุมชนได้้ เพื่่�อที่่�ชุุมชนจะทำำ�หน้้าที่่�ดููแลรัักษาป่่า
และอยู่่�ร่่วมกัับป่่าอย่่างยั่่�งยืืน”
นายประทีีป อ่่อนสลุุง
ชาวบ้้านหมู่่�บ้้านโคกสลุุง
ต.พััฒนานิิคม
พื้้�นที่่�ป่่าชายเลนที่่�ได้้รัับการอนุุรัักษ์์
ปกป้้อง และฟื้้�นฟูู

2,388

ไร่่

5
6
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ตุรกี

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

เวียดนาม

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

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

ลาว

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

อินเดีย

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

มาเลเซีย

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

กัมพูชา

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

7,402,734

บาท

ไร่่

ปริิมาณการดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากพื้้�นที่่�สีีเขีียวในสถานประกอบการ
ที่่�ได้้รัับการรัับรองโครงการ LESS5
ด้้านป่่าไม้้และการเกษตร จาก อบก.6

5,960

พื้้�นที่่�สีีเขีียวในสถานประกอบการ

1,720

ฟลิปปนส

มููลค่่าที่่�แท้้จริิงจากโครงการ
ซีีพีีเอฟ ปลููก ปััน ป้้อง ป่่าชายเลน ในพื้้�นที่่�
จัังหวััดสมุุทรสาครและจัังหวััดระยอง

พื้้�นที่่�ป่่าไม้้ในเขาพระยาเดิินธง
ที่่�ได้้รัับการอนุุรัักษ์์ ปกป้้อง และฟื้้�นฟูู

5,971

นอกจากนี้้� กิิจการในต่่างประเทศของซีีพีีเอฟดำำ�เนิินโครงการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููป่่า และปลููกต้้นไม้้ในพื้้�นที่่�สีีเขีียวภายใน
สถานประกอบการ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ช่ว่ ยลดผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
พร้้อมกัับปกป้้องความหลากหลายทางชีีวภาพร่่วมไปด้้วย

ตััน
(จาก 58 แห่ง)

ไร่่

พื้นที่สีเขียวภายในฟาร์มในประเทศกัมพูชา

โครงการสนัับสนุุนกิจิ กรรมลดก๊๊าซเรืือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
รายงานความยั่งยืน ประจำป 2563
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
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เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ
“ซีีพีีเอฟ” จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตั้้�งแต่่ปีี 2554 เป็็นต้้นมา เพื่่�อสื่่�อสารความมุ่่�งมั่่�น
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสู่่�ความอย่่างยั่่�งยืืนและรายงาน
ผลกระทบในทุุกมิิติิ ทั้้�งเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของซีีพีีเอฟ
ไปยัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

แนวทางการรายงาน:
รายงานฉบัับนี้้�เปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานที่่ส� อดคล้้องกัับประเด็็นสำำ�คัญ
ั
ด้้านความยั่่ง� ยืืนของซีีพีเี อฟตามแนวทางการรายงานในระดัับสากลดัังนี้้�

GRI

รายงานฉบัับนี้้�จัดั เตรีียมขึ้้น� ตามแนวทาง
การรายงานของ Global Reporting
Initiatives Standard (GRI Standard):
Core Option และแนวทางการเปิิดเผย
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
แปรรููปอาหาร (Food Processing
Sector Supplement)

UNGC

รายงานความก้้ า วหน้้ า การปฏิิ บัั ติิ
ตามหลัักสากลของข้้อตกลงโลกแห่่ง
สหประชาชาติิ (United Nations Global
Compact: UN Global Compact) ใน
ระดัับก้้าวหน้้า (Advanced level)

SDGs

การดำำ� เนิิ น งานขององค์์ ก รเทีี ย บ
กัั บ เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น
ของสหประชาชาติิ (Sustainable
Development Goals: SDGs)

TCFD

รายงานผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นการ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศของธุุรกิิจ
โดยประยุุกต์์ใช้้ Recommendation of
the Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD)

รอบระยะเวลาการรายงาน:
รอบบััญชีีปีี 2563 ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
ถึึง 31 ธัันวาคม 2563
ความถี่่�ในการรายงาน:
ประจำำ�ปีี
การรัับรองรายงานจากหน่่วยงานภายนอก:
การเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้� บริิษัทมี
ั นี โยบาย
ในการรัับการตรวจรัับรองและให้้ความเชื่่อ� มั่่�นในเรื่่อ� ง
ความสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์แบบทางเลืือกหลััก
(In Accordance with Core Option) ตลอดจน
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความปลอดภััย โดยบริิษััท ลอยด์์ส รีีจิิสเตอร์์
ควอลิิตี้้� แอสชััวรัันส์์ จำำ�กััด ส่่วนผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการเงิินได้้รับั การสอบทานโดยบริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี
ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ดัังแสดงรายละเอีียดไว้้ที่่�
รายงานของผู้้�สอบบััญชีี ในรายงานประจำำ�ปีี 2563
ของบริิษััท

เอกสารเพิ่่�มเติิมของรายงานฉบัับนี้้� ได้้แก่่:
•	ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงาน
-	ด้้านบุุคลากร
-	ด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
-	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• ขอบเขตการจััดทำำ�รายงาน
• GRI Content Index
• Communication on Progress - UN Global Compact
• Assurance Statement
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สามารถดาวน์์โหลดได้้ที่่�
www.cpfworldwide.com หััวข้้อความยั่่ง� ยืืน
เรื่่�อง รายงานความยั่่�งยืืน

