บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ป 2564
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ธุรกิจของบร�ษัทโดยสรุป

รางวัลแหงความสำเร็จและ
การประเมินดานความยั่งยืน

กิจการของบร�ษัท

06

สารจากผูบร�หาร

ซีพ�เอฟ องคกรผูนำแหงนวัตกรรมอาหารดวยเทคโนโลยี
อันทันสมัย เพ�่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน

ซีพ�เอฟ 2030 SUSTAINABILITY IN ACTION
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16

20

24

กลยุทธความยั่งยืน
ซีพ�เอฟ 2030

จากประเด็นความยั่งยืน
สูกลยุทธความยั่งยืน

18

โครงสรางการกำกับดูแลและ
ขับเคลื่อนเปาหมายความยั่งยืน
ซีพ�เอฟ 2030

แผนเชิงกลยุทธขับเคลื่อน
ความกาวหนา
ความยั่งยืน ป 2021-2030 เทียบกับเปาหมาย
และการสนับสนุนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs)

การดำเนินงานเพ�่อความยั่งยืน

26

อาหารมั่นคง

ภาคผนวก

121

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

52

สังคมพ�่งตน

86

ดินน้ำปาคงอยู
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ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจของบร�ษัทโดยสรุป
บร�ษัทดําเนินธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
โดยจําแนกธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑเปน 3 ประเภท

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ยั่งยืนกับบร�ษัทดวยยอดขาย
512,704 ลานบาท

ยั่งยืนกับประเทศดวยภาษี*
8,282 ลานบาท

ยั่งยืนกับผูถือหุนดวยเง�นปนผล**
5,467 ลานบาท

ยั่งยืนกับพนักงานดวยคาตอบแทน
และสวัสดิการ 58,309 ลานบาท

* ภาษีเง�นไดจายตามงบกระแสเง�นสดในงบการเง�นรวมของบร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
** ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 มีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2565 เพ�่อพ�จารณาอนุมัติการจายเง�นปนผล
จากผลการดำเนินงานของบร�ษัทประจำป 2564 ใหแกผูถือหุนรวมทั้งสิ�นในอัตราหุนละ 0.65 บาท หร�อคิดเปนมูลคารวม 5,467 ลานบาท

ธุรกิจอาหารสัตว
(Feed)

ธุรกิจการเลี้ยงสัตวและแปรรูป
(Farm and Processing)

ธุรกิจอาหาร
(Food)

ไดแก การผลิตและจำหนายอาหารสัตว

ไดแก การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตว
เพื่ อ การค า และการแปรรู ป เนื ้ อ สั ต ว
ขั�นพื้นฐาน

ไดแก การผลิตเนือ้ สัตวแปรรูปกึง่ ปรุงสุก
และปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
สำเร็จรูปหร�ออาหารพรอมรับประทาน
รวมถึงกิจการชองทางการจำหนายอาหาร
และรานอาหาร

ธุรกิจอาหารสัตว

ผลิตอาหารสัตว

เลี้ยงสัตวและแปรรูป

ผลิตอาหาร

พั ฒ นานวั ต กรรมกระบวนการผลิ ต
อาหารสัตวอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับ
การให ค วามสํ า คั ญ ต อ การดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดลอม และลดผลกระทบตอชุมชน
มี ก ารสนั บ สนุ น ภาคการผลิ ต ของ
เกษตรกรท อ งถิ่ น ตลอดจนมี ร ะบบ
ตรวจสอบยอนกลับถึงที่มาของวัตถุดิบ
เพื่อแสดงถึงความโปรงใส สรางความ
ไวใจตอผูมีสวนไดเสีย

นํ า เทคโนโลยี ทั น สมั ย และเป น มิ ต ร
กั บ สิ่ ง แวดล อ มมาใช ต ลอดกระบวน
การเลี้ ย ง ควบคูไ ปกั บ การดู แ ลความ
เปนอยูที่ดีของสัตวตามหลักสวัสดิภาพ
สั ต ว ส ากลเพื่ อ ให ไ ด ม าซ�่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ
ที่ มี คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ตาม
มาตรฐานสากล

เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปและ
ผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานที่มี
คุณภาพในดานคุณคาทางโภชนาการ
อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ราคา
เข า ถึ ง ได ด ว ยนวั ต กรรมการผลิ ต
ที่ทันสมัยเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
สามารถตรวจสอบยอนกลับไดตลอด
กระบวนการผลิต

สัดสวนรายไดจากการขาย
แบงตามขอบเขต
การดำเนินธุรกิจ

สัดสวนรายไดจากการขาย
แบงตามผลิตภัณฑ

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว
และแปรรูป

ธุรกิจอาหาร

ตางประเทศ

ประเทศไทย
(ในประเทศ)

ประเทศไทย
(สงออก)

ขอบเขตในการดําเนินธุรกิจจําแนกออกเปน 2 สวนหลัก
กิจการประเทศไทย

กิจการตางประเทศ

ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อจําหนาย
ในประเทศไทย และเพื่อสงออกไปยังตางประเทศมากกวา
40 ประเทศ

ลงทุนและรวมลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ใน 16 ประเทศ ไดแก เว�ยดนาม จ�น รวมถึงสาธารณรัฐจ�น
(ไตหวัน) อังกฤษ สหรัฐอเมร�กา อินเดีย มาเลเซ�ย ฟลิปปนส
รัสเซ�ย กัมพูชา ตุรกี ลาว โปแลนด เบลเยียม ศร�ลังกา และ
รวมทุนในแคนาดา และบราซ�ล
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

กิจการของบร�ษัท
บร�ษัทมีการลงทุนและรวมลงทุนใน 17 ประเทศ

สงออกไปกวา

ผูบร�โภค

5
40
ประเทศ
ทว�ปทั่วโลก

>4,000
ลานคน

ทว�ปยุโรป
อังกฤษ
ธุรกิจอาหาร

รัสเซีย
อาหารสัตวบก
ไกเนื้อครบวงจร
ฟารมสุกร

ตุรกี
ไกเนื้อครบวงจร

เบลเยียม

โปแลนด

อาหารพรอมทาน

ฟารมไกเนื้อ
ธุรกิจอาหาร

ทว�ปอเมร�กาเหนือ
สหรัฐอเมร�กา

แคนาดา
สุกรครบวงจร

ฟารมสุกร และแปรรูปสุกร
ฟารมกุง
อาหารพรอมทาน

ทว�ปอเมร�กาใต
บราซิล
ฟารมกุงและแปรรูปกุง

ทว�ปเอเชีย
ไทย

เว�ยดนาม
สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

หมายเหตุ:
เฉพาะที่มีฐานการผลิตและเปนบร�ษัทยอย รวม และรวมคา

สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

จ�น

อินเดีย
สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)
สัตวบกครบวงจร

ไกเนื้อครบวงจร
อาหารสัตวน้ำ
และฟารมสัตวน้ำ

ศร�ลังกา
อาหารพรอมทาน

กัมพ�ชา
สัตวบกครบวงจร

ฟ�ลิปปนส
สัตวบกครบวงจร
อาหารสัตวน้ำ
และฟารมสัตวน้ำ

มาเลเซีย
สัตวบก สัตวน้ำ
ครบวงจร

ลาว
สัตวบกครบวงจร
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

สารจากผูบร�หาร
สถานการณโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อ
โคว�ด-19 (COVID-19) ที่โลกไดเผช�ญตลอด
สองปที่ผานมา เปนตัวเรงใหเกิดการใชงานและ
เขาสูสังคมดิจ�ทัลในทุกชวงวัยของประชากร
อันตอบสนองสูทศวรรษใหมที่มุงไปสูเศรษฐกิจ
ที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากข�้น ในขณะ
เดียวกันการรักษาระดับอุณหภูมิโลกใหเพิ่มข�้น
ไมเกิน 1.5 องศาเซลเซ�ยส เทียบกับกอนยุค
ปฎิวตั อิ ตุ สาหกรรมก็เปนวาระของโลกทีจ่ ะนำไปสู
การเปลี่ยนแปลงทั�งในภาคอุตสาหกรรมผูผลิต
ทีจ่ ะลดกาซคารบอนไดออกไซด (Decarbonization)
และผูบ ร�โภคในความตองการทีจ่ ะมีสว นชวยแกไข
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคม
โลกและการตอบรับพลวัตแหงการเปลี่ยนแปลง
ภายใตทศวรรษแหงการลงมือทำ (Decade of
Action) ซ�พเี อฟไดประกาศกลยุทธและเปาหมาย
ความยั่งยืนใหม CPF 2030 Sustainability
in Action ที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลงที่ดีข�้นใน
ทุกๆ วันของการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนเปาหมาย
การพัฒนาอยางยัง่ ยืนขององคการสหประชาชาติ
ทางตรงทั�ง 17 เปาหมาย ดวยการขับเคลื่อน
9 ความมุง มัน่ ภายใต 3 เสาหลัก อาหารมัน่ คง
สังคมพึง่ ตน และดินน�ำปาคงอยู บนพืน้ ฐานของ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ใหความสำคัญกับ
ความมุงมั่นว�จัย พัฒนา สรางสรรคนวัตกรรม
ดานสารอาหาร (Nutrition) และสรางมูลคาเพิม่
ใหกบั ผลิตภัณฑอาหาร มุง เนนอาหารเพือ่ สุขภาพ
และโภชนาการที่ดีอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดให
มีชอ งทางจัดจำหนายใหสอดคลองกับพฤติกรรม

ภาพถายจากสถานที่จร�ง เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุร�

นายสุภกิต เจ�ยรวนนท
ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผูบร�หาร

ของผูบร�โภค มีการบร�หารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธ�ภาพดวยการใชระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automation) ทัง� นำระบบดิจท� ลั (Digitization)
มาเก็บและว�เคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อ
ลดความเสี่ยงของธุรกิจและเพิ่มประสิทธ�ภาพ
อั น นำไปสูก ารผลิ ต ที่ป ล อ ยก า ซเร� อ นกระจก
ให ต ่ ำ ที ่ ส ุ ด ซ� ่ ง นำไปสู  ก ารสร า งความมั ่ น คง
ทางอาหารปลอดภัยดวยการผลิตแบบคารบอนต่ำ
ดูแลคุณภาพช�ว�ต ความปลอดภัยของพนักงาน
พรอ มทั�งสงเสร�ม เกษตรกร คูค า และสังคม
ใหเติบโตไปดวยกัน
และในสถานการณทท่ี า ทายนี้ การสรางความมัน่ คง
ทางอาหารเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่สนับสนุน
ใหโลกกาวขามว�กฤตครั�งนี้ไปได ซ�พีเอฟจ�งได
วางแผนบร�หารจัดการครอบคลุมใน 17 ประเทศ
เพิ่มมาตรการปองกันทั�งกระบวนการผลิต และ
กระบวนการทำงานใหมีความปลอดภัยอยาง
เข ม งวด โดยทำให พ นั ก งานในฐานการผลิ ต
ทัว่ โลกมีความปลอดภัย ปลอดเช�อ้ ในการทำงาน
ในฐานการผลิตตางๆ มีการประสานงานกับ
ภาครัฐของแตละประเทศและดำเนินการตามที่
ทางการกำหนดในการดูแลพนักงานและครอบครัว
ของซ�พีเอฟ รวมทั�งดูแลคนไทยที่อยูในประเทศ
นั�นดวย ในขณะที่การดูแลดานสาธารณสุขของ
ฐานการผลิตในประเทศไทยไดดำเนินการจัดหา
วัคซ�นใหกบั พนักงาน พรอมทัง� สรางโรงพยาบาล
สนามเพื่อดูแลผูติดเช�้อทั�งระดับสีเข�ยว สีเหลือง
และสีแดง และวางระบบเช�อ่ มตอกับสถานพยาบาล
เมื่อมีผูปวยระดับสีแดง
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กลยุทธ์ความยั่งยืน

นอกจากนี้ ซ�พีเอฟ รวมสรางความมั่นคงทางอาหารแก
สั ง คมไทย ผา นโครงการ "CPF สง อาหารจากใจ
รวมตานภัยโคว�ด-19" มาตั�งแตป 2563 ภายใตโครงการ
"ซ�พรี อ ยเร�ยงใจ สูภ ยั โคว�ด-19" สงมอบอาหารพรอมทาน
เพือ่ บุคลากรทางการแพทยและประชาชนแลวหลายลานแพ็ค
รวมถึ ง น� ำ ดื ่ ม และเคร� ่ อ งดื ่ ม เพื ่ อ สุ ข ภาพหลายล า นขวด
ตลอดจนวัตถุดบิ อาหารสดและเคร�อ่ งปรุงรสแกโรงพยาบาล
หลัก โรงพยาบาลสนาม กลุมเปราะบาง ศูนยฉีดวัคซ�น
จุดตรวจโคว�ดเช�งรุก ศูนยพักคอย และหนวยงานตางๆ
มากกวา 500 แหงทัว่ ประเทศ นอกจากนีย้ งั ดำเนินกิจกรรม
ที่คลายคลึงกันในประเทศอื่นที่บร�ษัทลงทุน เชน เว�ยดนาม
กัมพูชา ลาว ฟลปิ ปนส ตุรกี สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เปนตน
นอกจากนี้ ซ�พเี อฟ ไดผนึกกำลังรวมกับเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ
และพันธมิตรกวา 100 องคกร อาทิ มูลนิธ� กลุมจ�ตอาสา
ภาคประชาสั ง คม องค ก รสื ่ อ มวลชน ดำเนิ น โครงการ
"ครัวปนอิม่ รอยเร�ยงใจสูภ ยั โคว�ด-19" สงมอบขาวกลอง
อุน รอนพรอมรับประทาน จำนวน 2 ลานกลอง โดย 1 ลาน
กล อ งแรกมาจากร า นอาหารรายย อ ยในกรุ ง เทพฯ และ
ปร�มณฑล และอีก 1 ลานกลองมาจากซ�พีเอฟ เพื่อกระจาย
สูช มุ ชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ บรรเทาความเดือดรอนแกผทู ข่ี าด
รายได วางงาน กลุมเปราะบาง กลุมที่กักตัวดูอาการ และ
ผูที่รักษาตัวที่บานในชุมชนตางๆ ตลอดจนเปนการชวย
สนับสนุนธุรกิจรานอาหารรายยอย
ผลจากความมุงมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจดวยหลักการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน สงผลใหในป 2564 บร�ษทั ไดรบั คัดเลือก
ให เ ป น สมาช� ก ในกลุม ดั ช นีค วามยั ่ ง ยื น ของดาวโจนส
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประเภท

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

ตลาดเกิดใหม ตอเนื่องเปนปที่ 7 ไดรับคัดเลือกใหเปน
สมาช�ก FTSE4Good Emerging Indices ประเภทตลาด
เกิดใหมตอเนื่องเปนปที่ 5 และไดรับคัดเลือกอยูในรายช�่อ
“หุนยั่งยืน” หร�อ Thailand Sustainability Investment
(THSI) ประจำป 2564 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อีกทั�งไดรับรางวัลองคกรตนแบบดานสิทธ�มนุษยชนดีเดน
ประเภทองคกรธุรกิจขนาดใหญ โดยกระทรวงยุติธรรม
และรางวัลระดับ "ยอดเยี่ยม" ในการประเมินองคกรธุรกิจ
คารบอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable
Business Index: LCSi) ประจำป 2564 โดยองคการ
บร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก (องคการมหาชน) อีกทั�งได
รับรางวัล The 11th Asian Excellence Awards 2021
ดาน “บร�ษัทนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยมแหงเอเช�ย” (Best
Investor Relations Company) และ “ซ�เอสอารยอดเยีย่ ม
แห ง เอเช� ย ” (Best CSR Company) จั ด โดยนิ ต ยสาร
Corporate Governance Asia สื่อชั�นนำของฮองกงและ
เอเช�ยที่มุงเสนอประเด็นดานเศรษฐกิจและการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ตอกย�ำความมุง มัน่ ในการดำเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ยึดหลักธรรมาภิบาล
มุงสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับสังคมโลก
ความสำเร็จของการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
เกิดจากความมุงมั่น ความตั�งใจ ความทุมเทของผูบร�หาร
และพนักงานซ�พีเอฟทุกคน ที่พรอมมีสวนรวมสนับสนุน
การขั บ เคลื่อ นเป า หมายความยั ่ ง ยื น ไปสูก ารปฏิ บ ั ต ิ ที่
สอดคล อ งกั บ เป า หมายความยั ่ ง ยื น แห ง สหประชาชาติ
(SDGs) ซ�ง่ จะสงผลตอการสรางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความสุข
และพรอมกับการธำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม
ใหเกิดความสมดุล สงผลตอความยั่งยืนของโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผูบร�หารและพนักงานทุกคน ใครขอขอบคุณ
ทานผูถือหุน ชุมชน คูคาธุรกิจ ผูจัดหาปจจัยการผลิต เกษตรกรผูเกี่ยวของ
ผูสนับสนุนทางการเง�น องคกรเอกชน ภาครัฐ และผูเกี่ยวของทุกฝาย
ที่มีสวนรวมในการจ�ดประกาย พัฒนาและสนับสนุนเสนทางการเติบโต
อยางยั่งยืนของบร�ษัท
บร�ษัทขอใหคํามั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
พรอมคํานึงถึงดุลยภาพของสังคมและสิ�งแวดลอม เพ�่อเปนองคกร
ที่อยูเคียงขางกับประเทศและประชาชนในฐานะ “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืนสืบไป

นายสุภกิต เจ�ยรวนนท
ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผูบร�หาร
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ภาพรวม

กลยุทธความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพ�่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ป 2564

รางวัลแหงความสำเร็จและการประเมินดานความยั่งยืน
ความยั่งยืน

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

DJSI 2021:
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส ประเภทตลาดเกิดใหม (Emerging Market)
ในกลุมผลิตภัณฑอาหาร
C H A N G E AG E N T

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

FTSE4Good Index:
สมาชิก FTSE4Good Emerging Indexes

Asian Excellence Award 2021:
รางวัล “บร�ษัทนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยมแหงเอเชีย”

อาหารมั่นคง
SET Awards 2021:
รางวัลบร�ษัทดานนวัตกรรมดีเดน
(Outstanding Innovative Company Awards: Business Excellence)
จากผลิตภัณฑ “หมูชีวา” หมูสายพันธุดี มีโอเมกา-3 สูง

MSCI ESG Indexes:
เขารวมการประเมินการดำเนินงานดานความยั่งยืนในกลุมธุรกิจ Food Products
SET Awards 2021:
• คัดเลือกใหอยูในรายชื่อหุนยั่งยืน
(Thailand Sustainability Investment: THSI)
• รางวัลดานความยั่งยืนดีเดน
(Highly Commended Sustainability Awards: Sustainability Excellence)
สถาบันไทยพัฒน:
• อยูในกลุม ESG100
• Sustainability Disclosure Awards 2021:
รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award)

National Innovation Awards 2021
โดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
รางวัลองคกรนวัตกรรมดีเดน ประจำป 2564
(ประเภทองคกรขนาดใหญ รางวัลเกียรติคุณ)

สังคมพ�่งตน
HR Asia นิตยสารดานทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคเอเชีย:
รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021
องคกรดีเดนที่นาทำงานดวยมากที่สุดในเอเชีย

Vietnam Business Council for Sustainable Development (VBCSD):
ประกาศนียบัตร CSI100 และติด 1 ใน 10 บร�ษทั ในภาคการผลิตทีม่ ผี ลการดำเนินงาน
ดานความยั่งยืนโดดเดนที่สุดของประเทศเว�ยดนาม
Asian Excellence Award 2021:
รางวัล “ซีเอสอารยอดเยี่ยมแหงเอเชีย”
The Asset ESG Corporate Awards 2021
• รางวัล Best CEO Award ในกลุมธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหาร
(Agro & Food)
• รางวัล Gold Award for ESG

สมาชิกของแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
• รางวัล CAC Change Agent Award 2021
• CAC Certified

Human Rights Awards 2021:
รางวัล "องคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชนดีเดน" ประจำป 2564
ประเภทองคกรธุรกิจขนาดใหญ

ดินน้ำปาคงอยู
CDP 2021:
Climate Change – C, Water Security – B-, Forests – BBB
Low Carbon and Sustainable Business Index (LCSi)
โดยองคการบร�หารจัดการกาซเร�อนกระจก (องคการมหาชน) หร�อ อบก.:
รางวัล "ยอดเยี่ยม” ประจำป 2564
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ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ซีพ�เอฟ องคกรผูนำแหงนวัตกรรมอาหารดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย
เพ�่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน
ซ�พีเอฟมุงเนนการว�จัยและพัฒนานวัตกรรมสรางคุณคาทาง
โภชนาการทีด่ ตี อ ผูบ ร�โภคในทุกชวงวัย โดยไดพจิ ารณานำระบบ
Digitalization ซ�่งรวมถึงบล็อกเชน (Blockchain)1 มาใชใน
การตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑอาหารตลอดหวงโซอปุ ทาน
ตัง� แตการจัดหาวัตถุดบิ ถึงมือผูบ ร�โภคเปนไปอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธ�ภาพมากข�้น สามารถแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ
อาหารในรูปแบบขอมูลดิจท� ลั เพือ่ ใหมน่ั ใจวาผลิตภัณฑมคี วาม
ปลอดภัย วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไมมีที่มาจากแหลงตัดไม
ทำลายปา ปราศจากแรงงานบังคับ
อีกทัง� ใชเทคโนโลยีดจิ ท� ลั หุน ยนต (Robotics)2 ระบบอัตโนมัติ
(Automation)3 และปญญาประดิษฐ (AI)4 ในกระบวนการผลิต

และขนสงเพื่อใหมีการใชวัตถุดิบ น�ำ และพลังงานอยางมี
ประสิทธ�ภาพ และใชระบบฟารมอัจฉร�ยะ (Smart Farm) เพือ่
เพิม่ ประสิทธ�ภาพการผลิตและสงเสร�มสวัสดิภาพสัตวในฟารม
ระบบปดที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหสัตวมีสุขภาวะที่ดีจาก
ภายใน ทำใหไดเนื้อสัตวซ�่งเปนวัตถุดิบที่ปลอดภัยอันสงผลดี
ตอสุขภาพผูบร�โภค
ดวยเทคโนโลยี ว�ทยาศาสตรและนวัตกรรมนี้ จะทำใหซพ� เี อฟ
สามารถผลิตอาหารในปร�มาณที่เพียงพอตอความตองการ
ของผูบร�โภคในราคาที่เขาถึงได สรางความมั่นคงทางอาหาร
อยางยั่งยืน

ดูรายละเอียดได ในความมุงมั่น "อาหารที่ยั่งยืน"

การตรวจสอบยอนกลับ

การตรวจสอบยอนการจัดหาสินคาการเกษตร

การตรวจสอบยอนกลับในกระบวนการ

APP
APP

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ�ง5
และการวางแผน
ทรัพยากรองคกร6

1

2
3

เกษตรกร

คูคาลำดับที่ 1

ดูรายละเอียดได ในความมุงมั่น "การจัดหาอยางรับผ�ดชอบตอโลก"

บล็อกเชน (Blockchain) เปนการจัดเก็บขอมูลแบบกระจายศูนยซึ่งปองกันการปลอมแปลงเพ�่อใชในการตรวจสอบและจัดเก็บบันทึกธุรกรรมดิจ�ทัล ไมมีหนวยงานเดี่ยว ๆ ที่ทำหนาที่รับผ�ดชอบ
ในการบำรุงรักษาบล็อกเชน แตคอมพ�วเตอร ในเคร�อขายแบบเพ�ยรทูเพ�ยร (P2P) แตละเคร�่องจะเก็บสำเนาของขอมูลแบบกระจายศูนย และธุรกรรมตาง ๆ จะไดรับการตรวจสอบผานกลไก
ฉันทามติแบบกระจายออกจากศูนยกลาง
เทคโนโลยีหุนยนต (Robotics) หมายถึง งานว�ศวกรรมและการทำงานของเคร�่องจักรที่สามารถทำงานดานกายภาพในนามของมนุษย ไดทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ โดยทั่วไปแลว หุนยนตจะ
ทำงานที่ซ้ำ ๆ หร�ออันตรายเกินกวาที่มนุษยจะทำไดอยางปลอดภัย
ระบบอัตโนมัติ (Automation) เปนการสรางและการประยุกตใชเทคโนโลยีในการผลิต สงมอบสินคา และบร�การ โดยมีการกาวกายของมนุษยนอ ยทีส่ ดุ เปนการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคนิค และ
กระบวนการตาง ๆ ไปใชชวยเพ��มประสิทธิภาพ ความนาเชื่อถือ และ/หร�อ ความเร็วของงานตาง ๆ ที่มนุษยเคยทำมากอน

โรงงานอาหารสัตว
อัจฉร�ยะ

ฟารม
อัจฉร�ยะ

อาหาร
ที่ยั่งยืน

บรรจ�ภัณฑ
ที่ยั่งยืน

ผูบร�โภค

ดูรายละเอียดไดในความมุง มัน่ ดูรายละเอียดไดในความมุง มัน่ ดูรายละเอียดไดในความมุง มัน่ ดูรายละเอียดไดในความมุง มัน่
"การบร�หารทรัพยากร
"สวัสดิภาพสัตว"
"อาหารที่ยั่งยืน"
"การสรางคุณคา ปราศจากขยะ"
ที่เปนเลิศ"
4
5

6

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) หร�อที่รูจักวาเปนเคร�่องที่มีความสามารถในการคิดและเร�ยนรู เปนสาขาหนึ่งของว�ทยาการคอมพ�วเตอรที่มุงเนนการสรางและจัดการเทคโนโลยี
ที่สามารถเร�ยนรูที่จะตัดสินใจดวยตนเองและดำเนินการในนามของมนุษย
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ�ง (Internet of Things: IoT) เปนแนวคิดทางดานคอมพ�วเตอรที่อธิบายความคิดในเร�่องวัตถุทางกายภาพในชีว�ตประจำวันที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตและสามารถระบุ
ตัวมันเองกับอ�ปกรณอน่ื ๆ รวมทัง้ รับและสงขอมูลได IoT มีความสำคัญเนือ่ งจากวัตถุทส่ี ามารถนำเสนอตนเองในเชิงดิจท� ลั ไดกลายมาเปนสิง� ทีย่ ง�ิ ใหญกวาวัตถุดว ยตัวมันเอง วัตถุไมเพ�ยงแคเกีย่ วของ
กับผูใชอกี ตอไปแตในเวลานี้ มันไดเชือ่ มตอกับวัตถุตา ง ๆ และขอมูลในฐานขอมูลทีม่ อี ยูโ ดยรอบ ดังนัน้ เมือ่ วัตถุจำนวนมากทำหนาทีพ่ รอมเพร�ยงกัน ก็จะเปนทีร่ จู กั กันในฐานะ "สภาพลอมรอบอัจฉร�ยะ"
ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) เปนระบบขอมูลที่รวมระบบขอมูลทั้งภายในและภายนอกทั่วทั้งองคกรเขาไวในระบบเดียว จะบูรณาการซอฟตแวร
ฮารดแวร และทรัพยากรเคร�อขายที่จำเปนสำหรับการสรางระบบขอมูลการวางแผนทรัพยากรขององคกร มีจ�ดมุงหมายเพ�่อใชในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
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ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

กลยุทธความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030
ปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นสูค วามยัง่ ยืน
ซ�พีเอฟขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน ภายใตกลยุทธ ซ�พีเอฟ 2030 ปฏิบัติการขับเคลื่อนความยั่งยืน (CPF 2030
Sustainability in Action) ซ�ง่ พัฒนาจาก 3 เสาหลักสูค วามยัง่ ยืน ไดแก "อาหารมัน่ คง สังคมพึง่ ตน และดินน้ำปาคงอยู"
เพือ่ แสดงถึงความมุง มัน่ ตัง� ใจทีจ่ ะสรางสรรคคณ
ุ คาใหแกสงั คม คืนสมดุลใหแกทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํา� ปา ซ�ง่ เปนจุดเร�ม่ ตน
สําคัญของการผลิตอาหาร ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญา 3 ประโยชน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ และหลักสากล 10 ประการตามแนวทางขอตกลง
แหงสหประชาชาติ

ซีพ�เอฟ 2030
SUSTAINABILITY
IN ACTI N
ระบบอาหารทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Food System)1 เพ�อ่ โลก
เปนระบบทีส่ ามารถสงมอบอาหารทีป่ ลอดภัย เต็มเปย มดวยคุณคาทางโภชนาการ และเพียงพอสำหรับทุกคน โดยทีย่ งั สามารถ
รักษาสมดุลของทรัพยากร เพื่อสงตอความมั่นคงทางอาหารใหคนในรุนถัดไป กลาวคือ ระบบอาหารนี้จะตอง
• สรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ)
• เปนประโยชนและสรางคุณคาใหกับสังคมในวงกวาง (ความยั่งยืนทางสังคม) และ
• ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหร�อสรางผลกระทบเช�งบวกใหกับธรรมชาติ (ความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม)

หวงโซคุณคาระบบอาหารซีพเ� อฟ
ธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
ฟารมเลี้ยงสัตว

การขนสง

บาน

การเรียนรู
ตลอดชีวิต
การสรางคุณคา
ปราศจากขยะ

โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว
1

โรงงาน
ผลิตอาหาร

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

รานขายปลีก ขายสง
รานอาหาร และศูนยอาหาร
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ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

จากประเด็นความยั่งยืนสูกลยุทธความยั่งยืน

ขอบเขต

23 ประเด็นความยั่งยืนจากผลการสำรวจประเด็นความยั่งยืนที่มีความสำคัญตอผูมีสวนไดเสียทั�งภายในและภายนอกและ
ประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ ง ผลกระทบอยางมีนยั สำคัญตอธุรกิจ ผนวกกับการคำนึงถึงบร�บททีเ่ ปลีย่ นไปในช�วต� ว�ถใี หม (New Normal)
หลังสถานการณโคว�ด-19 ถูกนำมาใชในการกำหนดกลยุทธความยั่งยืนใหม 3 เสาหลัก 9 ความมุงมั่น

ความมุงมั่น

6

12
4

11

18

2

พ�้นฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

16
1

ความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย

15

20

อาหารมั่นคง

13
21
17

3

7

8
สังคมพ�่งตน

22

5
9

14
19

10
23
ดินน้ำปา
คงอยู

ความสําคัญตอซีพ�เอฟ

ตํ่า

สูง

การตอบสนองตอประเด็นสำคัญดานความยัง่ ยืน
ปานกลาง
ต่ำ

สูง

เปนประเด็นทีผ่ มู สี ว นไดเสียใหความสนใจต่ำ
การตอบสนองและบร�หารจัดการโดยว�ธ�การ
ปฏิบัติงานประจำและเปดเผยขอมูลเทาที่
จำเปน

เปนประเด็นทีผ่ มู สี ว นไดเสียใหความสนใจสูง
ผูบร�หารระดับสูงตองใหความสำคัญ มีการ
กำหนดดัชนีชว้� ดั และติดตามผลการดำเนินงาน
เพือ่ ตอบสนองและบร�หารจัดการอยางใกลชด�

เปนประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหความสนใจ
ปานกลาง มีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงาน รวมถึงมีการกำหนดดัชนีชว้� ดั
และติดตามผลการดำเนินงาน เพือ่ ตอบสนอง
และบร�หารจัดการอยางใกลช�ด

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน
1.
2.
3.
4.
5.

อาหารสัตว

คูคาธุรกิจ

เกษตรกร

ธุรกิจของซีพ�เอฟ

ขอบเขตผลกระทบของประเด็นสำคัญดานความยัง่ ยืน
สูง

17

การกำกับดูแลและการบร�หารความเสี่ยง
จร�ยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลสวนบุคคล ความมั่นคง และปลอดภัยของขอมูล
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียและความโปรงใส
ภัยพ�บัติและเหตุการณที่สงผลกระทบตอการเมือง
และความสัมพันธระหวางประเทศ

อาหารที่ยั่งยืน

6. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
7. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การตลาด
อยางรับผ�ดชอบ

8. สุขภาพและโภชนาการ
9. การตลาดอยางรับผ�ดชอบและฉลากผลิตภัณฑ

สวัสดิภาพสัตว

10. สวัสดิภาพสัตว

สิทธิมนุษยชน

11. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดานแรงงาน
12. ความเปนอยูที่ดี สุขภาพและความปลอดภัยพนักงาน

การเร�ยนรู
ตลอดชีว�ต

13. วัฒนธรรมและการจัดการภายในองคกร
14. การบร�หารทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธเชิงบวก
ทางสังคม

15. การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน

การบร�หารทรัพยากร
ที่เปนเลิศ

16.
17.
18.
19.

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้ำ
การจัดการของเสีย

การจัดหา
20. การจัดหาวัตถุดิบอยางรับผ�ดชอบ
อยางรับผ�ดชอบตอโลก 21. ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
การสรางคุณคา
ปราศจากขยะ

22. เศรษฐกิจหมุนเว�ยนและบรรจ�ภัณฑ
23. การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

อานรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
และการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียไดที่ www.cpfworldwide.com
หัวขอ “ความยั่งยืน” เร�่อง “กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน”
และ “การสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย”

กระบวนการประเมิน การสรางการมีสวนรวม
ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน กับผูมีสวนไดเสีย

ผูบร�โภค

สังคมพึ่งตน

คาปลีก

อาหารมั่นคง

การขนสง

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหาร

ภาพรวม

เลีย้ งสัตวและแปรรูป
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ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

โครงสรางการกำกับดูแลและขับเคลื่อนเปาหมาย
ความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

โดยมีผบู ร�หารรับผ�ดชอบในแตละความมุง มัน่ ดังนี้
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบร�หาร

อาหารมั่นคง
ดร.สมหมาย เตชะศิร�นุกุล
รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ดานว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ประธานความมุงมั่นดานอาหารที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบร�ษัท

กำกับดูแล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการเทคโนโลยี
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

เลขานุการบร�ษัท

สํานักกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ประธานคณะผูบร�หาร
คณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อน
เปาหมายความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030
ดำเนินงาน
และติดตาม
การเรียนรู
ตลอดชีวิต
การสรางคุณคา
ปราศจากขยะ

คุณอนรรฆว� ชูรัตน
รองกรรมการผูจัดการอาว�โส
ดานการตลาดกลาง
ประธานความมุงมั่นดานการตลาด
อยางรับผ�ดชอบ

น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล
รองกรรมการผูจัดการ
ดานมาตรฐานฟารมและขอกำหนดลูกคา
ประธานความมุงมั่นดานสวัสดิภาพสัตว

สังคมพ�่งตน

คณะกรรมการบร�หาร
บร�หารงาน

CPF 2030 Sustainability
in Action

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผูบร�หาร
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อนความยั่งยืน
CPF 2030 Sustainability in Action

ในการลงมือปฏิบตั ขิ บั เคลือ่ นการดำเนินงานดานความยัง่ ยืนอยูภ ายใตการนำของประธานคณะผูบ ร�หาร คุณประสิทธ�์ บุญดวงประเสร�ฐ
โดยซ�พีเอฟไดกำหนดผูบร�หารหร�อคณะทำงานรับผิดชอบในแตละความมุงมั่นอยางชัดเจนเพื่อใหการขับเคลื่อนเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ตรงตามเปาหมาย ภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัท ซ�่งมีคณะกรรมการชุดยอยไดแก
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
• คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
• คณะกรรมการเทคโนโลยี และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

คุณพ�มลรัตน ร�พัฒนาว�จ�ตรกุล
ประธานผูบร�หารทรัพยากรบุคคล
ประธานความมุงมั่นดานสิทธิมนุษยชน
และการเร�ยนรูตลอดชีว�ต

คุณว�ฒิชัย สิทธิปร�ดานันท
รองกรรมการผูจัดการอาว�โส
ดานพัฒนาความยั่งยืนองคกร
ประธานความมุงมั่น
ดานผลลัพธเชิงบวกทางสังคม

คุณพ�รพงศ กร�นชัย
รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ดานว�ศวกรรมกลาง
ประธานความมุงมั่นดานการบร�หาร
ทรัพยากรที่เปนเลิศ

คุณสิร�พงศ อรุณรัตนา
ประธานผูบร�หารฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจสัตวบก
ประธานความมุงมั่นดานการจัดหา
อยางรับผ�ดชอบตอโลก

คุณไพโรจน อภิรักษนุสิทธิ์
รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ธุรกิจสัตวน้ำครบวงจร เขตประเทศไทย
ความมุงมั่นดานการสรางคุณคา
ปราศจากขยะ
Sponsor คณะทำงานกลุมยอย
ดานการสูญเสียอาหาร (Food Loss)

คุณสถิต สังขนฤบดี
ประธานผูบร�หารฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจหาดาวและรานอาหาร
ความมุงมั่นดานการสรางคุณคา
ปราศจากขยะ
Sponsor คณะทำงานกลุมยอย
ดานการจัดการขยะอาหาร (Food Waste)

ดินน้ำปาคงอยู

คุณณฤกษ มางเข�ยว
รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ธุรกิจไสกรอกและอาหารสำเร็จรูป
ความมุงมั่นดานการสรางคุณคา
ปราศจากขยะ
Sponsor คณะทำงานกลุมยอยดานบรรจ�ภัณฑที่ยั่งยืน
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ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

แผนเชิงกลยุทธขับเคลื่อนความยั่งยืน ป 2564-2573

บร�ษัทไดกำหนดแผนเช�งกลยุทธเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนตลอด 10 ป ตั�งแต
ป 2564-2573 ทีเ่ ช�อ่ มโยงกับมาตรฐานการรายงาน GRI Standards และเปาหมาย
องคการสหประชาชาติ

ความมุง มัน่ ในกลยุทธความยัง่ ยืนซีพเ� อฟ 2573

กรอบการรายงาน (มาตรฐาน GRI)

ภารกิจหลักระหวางป 2564 - 2573

• ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร
(Economic Performance)

• การลงทุนดานการว�จัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมแบบเปด
• การพัฒนาผลิตภัณฑสีเข�ยว
• การดำเนินงานที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในระดับสากลดานมาตรฐานความปลอดภัย
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดหวงโซคุณคา

การสนับสนุนเปาหมายองคการสหประชาชาติ

อาหารมั่นคง
อาหารที่ยั่งยืน

สงมอบผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
สูงสุด และสนับสนุนกระบวนการผลิตอาหารอยางยั่งยืน
ผานการผลิตผลิตภัณฑสีเข�ยว

• การปรับปรุงและเพ��มจำนวนฉลากทางโภชนาการ
• การเพ��มการเขาถึงและการจำหนายผลิตภัณฑเพ�่อสุขภาพ
• การว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมที่ดีตอสุขภาพและมีคุณคาทางโภชนาการ
• การมีสวนรวมกับชุมชน
• การเพ��มความรวมมือดานการบร�โภคอยางยั่งยืน
• การสรางสิ�งแวดลอมที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตว ในฟารม
• การลดการใชยาปฏิชีวนะ
• การฝกอบรมใหความรู

การตลาด
อยางรับผ�ดชอบ

สนับสนุนอาหารเพ�่อสุขภาพ ดวยการสงมอบผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนาคุณคาทางโภชนาการ

• การตลาดและฉลากผลิตภัณฑ
(Marketing and Labeling)
• สวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare)

สวัสดิภาพสัตว

ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการปกปอง
สวัสดิภาพสัตว ใหมสี ขุ ภาพดีทง้ั รางกายและจ�ตใจ และไดรบั
การดูแลใหมีความเปนอยูที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี
มีที่อยูอาศัยที่สะดวกสบาย มีอาหารและน้ำที่เพ�ยงพอ

สิทธิมนุษยชน

ผดุงไวซึ่งสิทธิขั้นพ�้นฐานของบุคคลเปนไปตาม
หลักการสากลและกฎหมายของประเทศ โดยมุงเนนไปยัง
พนักงาน บุคลากรในหวงโซอ�ปทาน และผูบร�โภค

• การประเมินดานสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Assessment)
• การจางงาน (Employment)
• ความหลากหลายและโอกาสที่เทาเทียม
(Diversity and Equal Opportunity)
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอม
ในที่ทํางาน (Occupational Health & Safety)

• การตรวจประเมินสถานะดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน
• การจัดการขอรองเร�ยนดานสิทธิมนุษยชน
• การรายงานผลการดำเนินงาน
• การบร�หารความหลากหลายทางเพศในทุกระดับการทำงานขององคกร
• การสรางวัฒนธรรมการยอมรับความแตกตางของพนักงาน
• การปกปองดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของพนักงาน

การเร�ยนรูตลอดชีว�ต

ยกระดับวัฒนธรรมการทำงาน พัฒนาการบร�หารงาน
ดานบุคลากร และสนับสนุนเคร�อ่ งมือทีช่ ว ยสรางความผูกพัน
ของพนักงาน เพ�่อการสรรหา จัดการ พัฒนา และดึงดูด
บุคลากรที่ดีและมีทักษะที่เหมาะสมในซีพ�เอฟ

• การฝกอบรมและใหความรู
(Training and Education)

• การฝกอบรมใหความรู
• การสนับสนุนทุนการศึกษาและการฝกอบรมเพ��มทักษะ
• การดำเนินโครงการพัฒนาพนักงานและการร�เร��มโครงการเพ�่อพัฒนาทักษะ
และองคความรูของพนักงาน

ผลลัพธเชิงบวก
ทางสังคม

มีสวนรวมกับชุมชนผานการดำเนินงานที่ชวยสนับสนุน
เกษตรกรรายยอย การศึกษาของชุมชน และเสร�มสราง
ความมัน่ คงดานอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจในทองถิ�น

• ผลกระทบทางออมทางเศรษฐศาตร
(Indirect Economic Impacts)
• ชุมชนทองถิน� (Local Communities)

• การซื้อสินคาและบร�การในทองถิ�น
• การบร�จาคเพ�่อการกุศล
• ผลกระทบจากการดำเนินงานความรับผ�ดชอบตอสังคมทั้งในระหวางกระบวนการดำเนินธุรกิจ
และนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ
• การดำเนินโครงการร�เร�ม� ในชุมชน โดยมุง เนนการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ แี ละเหมาะสม หร�อเพ�ม� รายได

จำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดำเนินการจัดการพลังงาน ทรัพยากรน้ำและของเสีย
อยางมีประสิทธิภาพ และใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

• พลังงาน (Energy)
• นํา้ และนํา้ ทิง� (Water and Effluents)
• การปลอยกาซเร�อนกระจกและการปลอยมลพ�ษทางอากาศ (Emissions)
• ของเสีย (Waste)

• การกระตุนการลดการปลอยกาซเร�อนกระจก • การสรางความรวมมือกับคูคาธุรกิจ
• การสงเสร�มการกักเก็บคารบอน
• การลดของเสียจากกระบวนการผลิต
• การมุงเนนการจัดการทรัพยากรน้ำจ�ด

• ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
• การประเมินคูค า ดานสิง� แวดลอม
(Supplier Environmental Assessment)
• การประเมินคูค า ดานสังคม
(Supplier Social Assessment)

• การตรวจสอบใหแนใจวาผูจ ดั หาวัตถุดบิ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎหมาย และขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ
• การจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรที่สามารถตรวจสอบยอนกลับไดถึงพ�้นที่เพาะปลูก/แหลงที่มา
• การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรที่มาจากพ�้นที่ที่ปราศจากการตัดไมทำลายปา
• การเพ�ม� พ�น้ ทีอ่ นุรกั ษ ปกปอง และฟ�น� ฟ�ในพ�น้ ทีย่ ทุ ธศาสตรปา ชายเลน ปาตนน้ำ และสถานประกอบการ
• การสรางความรวมมือในหวงโซอ�ปทานดานการจัดหาอยางรับผ�ดชอบ

สังคมพ�่งตน

ดินน้ำปาคงอยู
การบร�หารทรัพยากร
ที่เปนเลิศ

ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ หร�อบร�การจากคูคา
ธุรกิจ ทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ
การจัดหา
โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ�งแวดลอม และสราง
อยางรับผ�ดชอบตอโลก การมีสวนรวมกับคูคาธุรกิจในหวงโซอ�ปทานเพ�่อสงเสร�ม
การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

การสรางคุณคา
ปราศจากขยะ

จัดการผลกระทบดานสิ�งแวดลอม สังคม สุขภาพ และความ • ของเสีย (Waste)
ปลอดภัย ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจเพ�่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
หมุนเว�ยน

• การลดปร�มาณการสูญเสียอาหาร อาหารสวนเกิน ขยะอาหาร
• การลงทุนในนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียจากอาหารและบรรจ�ภัณฑที่ยั่งยืน
• การเพ��มการใชวัสดุที่ยั่งยืนสำหรับบรรจ�ภัณฑ
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กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ผลการดำเนินงานที่สนับสนุนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติของซีพ�เอฟ ป 2564

People

การสงเสร�มคุณภาพชีว�ตประชาชน

Planet

Prosperity

การอนุรักษ โลก

การสรางความเจร�ญกาวหนา

14,700 ราย
ของเกษตรกรรายยอยและผูประกอบการ
รายยอย ไดรับการสงเสร�มอาชีพ
และคุณภาพชีว�ต

44% สัดสวนการนํานํ้า
กลับมาใช ใหมหร�อใชซํ้า

27%
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเว�ยน
ตอพลังงานทั้งหมด

1,769,138 ราย ของเด็ก เยาวชน
และผูเปราะบาง ไดรับการเขาถึงอาหาร
ที่ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ

124,114 ตัน
ปร�มาณการสูญเสียอาหาร
ที่นําไปใชประโยชน

70% ของพนักงานในกิจการ
ประเทศไทยไดรบั ประโยชนจากการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะผานคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ

Peace

การสรางสันติภาพ
บร�ษทั ไมมเี ร�อ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการฟองรอง
ในประเด็นทุจร�ต คอรรัปชัน การใหและรับ
สินบน การผูกขาดหร�อการกีดกัน
ทางการคา

Partnership

การเปนหุนสวนเพ�่อความรวมมือ
40% ของผลิตภัณฑ ใหม
ไดรับการพัฒนาใหเสร�มสรางสุขภาพที่ดี
และมีคุณคาทางโภชนาการที่มากข�้น

1,483,000 ตัน CO2 เทียบเทา
ปร�มาณการปลอยกาซเร�อนกระจก
ที่ลดลงจากผลิตภัณฑคารบอนตํ่า

คาใชจายดานการว�จัยและพัฒนา
1,820 ลานบาท

100% ของพนักงาน
ในกิจการประเทศไทยผานการอบรม
ที่เกี่ยวของกับความยั่งยืนขององคกร

2,388 ไร เปนพ�้นที่อนุรักษ
ปกปอง และฟ��นฟ� ในพ�้นที่ยุทธศาสตร
ปาชายเลน

726 ราย
เปนพนักงานทุพพลภาพ

34% ของพนักงานระดับบร�หาร
ในกิจการประเทศไทยเปนพนักงานหญิง

8,691 ไร เปนพ�้นที่อนุรักษ
ปกปอง และฟ��นฟ� ในพ�้นที่ยุทธศาสตร
ปาตนนํ้า และสถานประกอบการ

1,561 ตัน
ปร�มาณการใชกระดาษและพลาสติก
ลดลงในบรรจ�ภัณฑอาหาร

รวม “โครงการปฏิรูประบบอาหารที่ยั่งยืน
และสุขภาพที่ดี (Food Reform for
Sustainability and Health: FReSH)”
โดยมีสภาธุรกิจโลกเพ�่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน (World Business Council
for Sustainable Development:
WBCSD) เปนแกนนําสําคัญ รวมถึง
เปนในสมาชิกของกลุม Seafood
Business for Ocean Stewardship
(SeaBOS)
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ความกาวหนาเทียบกับเปาหมาย
อาหารมั่นคง

เปาหมาย

สรางความมั่นคงทางอาหารโดยการเพ��มผลิตภัณฑที่สงเสร�มสุขภาพ
และสรางคุณภาพชีว�ตที่ดีใหกับผูบร�โภค

• รอยละ 40 ของยอดขายมาจากผลิตภัณฑสีเข�ยว
(CPF Green Revenue)
• การเร�ยกคืนสินคาเปนศูนย

การตลาดอยางรับผ�ดชอบ (กิจการประเทศไทย)
• เขาถึงผูบร�โภคจำนวน 35 ลานรายตอวัน
ดวยอาหารและเคร�่องดื่มเพ�่อสุขภาพที่ดี
• รอยละ 50 ของผลิตภัณฑ ใหมไดรับการพัฒนา
เพ�่อสุขภาพที่ดีและมีคุณคาทางโภชนาการที่มากข�้น

สวัสดิภาพสัตว

40%

33%

83
%

0

0

100
%

35 ลานราย

9 ลานราย

26
%

50%

40%

80
%

100%

27.18%

27.18
%

30%

150%

500
%

100%

64.87%

64.87
%

• รอยละ 100 ของฟารมสุกรแมพันธุอ�มทองไดรับการเลี้ยงดู
ในระบบคอกขังรวม
• เพ�ม� กำลังการผลิตของไขไกทม่ี าจากการเลีย้ งแบบปลอยอิสระ
ในโรงเร�อน รอยละ 30 ตอป เมือ่ เทียบกับป 2563
(ป 2563 มีกำลังการผลิตรวม 12 ลานฟอง
ป 2564 มีกำลังการผลิตรวม 30 ลานฟอง)
• รอยละ 100 ของการเลีย้ งไกเนือ้ ไดรบั การเสร�มสภาพแวดลอมทางกายภาพ

เปาหมาย

เปาหมาย

ดำเนินการสรางผลกระทบตอสิ�งแวดลอมในเชิงบวกตลอดหวงโซคุณคา

เปาหมาย ป 2573 ผลการดำเนินงาน ความกาวหนา (%)

อาหารทีย่ ง่ั ยืน (กิจการประเทศไทย)

สังคมพ�่งตน

ดินน้ำปาคงอยู

ดำเนินการสรางผลกระทบเชิงบวกทางสังคมใหแกพนักงานและคนในสังคม
ตลอดหวงโซคุณคา

สิทธิมนุษยชน
• รอยละ 100 มีการดำเนินการตรวจประเมินสถานะ
ดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานในทุก 3 ป ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสีย่ งและผลกระทบในพ�น้ ทีเ่ สีย่ งสูงของบร�ษทั

เปาหมาย ป 2573 ผลการดำเนินงาน ความกาวหนา (%)

100%

100%

40
%

การเร�ยนรูต ลอดชีวต�
• สนับสนุนการศึกษาและการฝกอบรมบุคลากร
จำนวน 3 ลานชั่วโมง

3 ลานชั่วโมง 1,331,688 ชั่วโมง

44.39
%

ผลลัพธเชิงบวกทางสังคม
• 3,000,000 ราย ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจของเรา ไดรับการพัฒนาความเปนอยูที่ดีข�้น

3 ลานราย

2,450,737 ราย

82
%

เปาหมาย ป 2568 ผลการดำเนินงาน ความกาวหนา (%)

การบร�หารทรัพยากรทีเ่ ปนเลิศ
• รอยละ 25 ของการปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรงและทางออม
ตอหนวยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปฐาน 2558
(กิจการประเทศไทย)
• รอยละ 30 ของปร�มาณการดึงน้ำมาใชตอ หนวยการผลิต ลดลง
เมือ่ เทียบกับปฐาน 2558 (กิจการประเทศไทย)

25%

18%

72
%

30%

43%

145
%

เปาหมาย ป 2573 ผลการดำเนินงาน ความกาวหนา (%)
6
%

11,392 ตัน

• ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 200,000 ตัน จากการอนุรกั ษ
และฟ��นฟ�ปา ในพ�้นที่ยุทธศาสตรและเพ��มพ�้นที่สีเข�ยว
ในสถานประกอบการ (กิจการประเทศไทย)
• ลดของเสียที่ถูกนำไปฝงกลบและเผาใหเปนศูนย

200,000 ตัน

• กำหนดเปาหมายลดการปลอยกาซเร�อนกระจกตามหลักการ
ทางว�ทยาศาสตร (Science-Based Target)
(ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3)
• สนับสนุนคูคาธุรกิจทั้งหมด ที่ไดรับการระบุวามีผลกระทบ
ตอทรัพยากรน้ำในระดับสูง เพ�่อใหดำเนินการจัดทำ
แผนบร�หารจัดการน้ำ

-

อยูในระหวาง
การดำเนินการ

อยูในระหวาง
การดำเนินการ

100%

อยูในระหวาง
การดำเนินการ

อยูในระหวาง
การดำเนินการ

100%

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

25
%

11,079 ไร

55
%

100%

อยูในระหวาง
การดำเนินการ

อยูในระหวาง
การดำเนินการ

• ลดปร�มาณขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั ฯ
ใหเปนศูนย

0 ตัน

อยูในระหวาง
การเก็บขอมูล

อยูในระหวาง
การเก็บขอมูล

• รอยละ 100 ของบรรจ�ภัณฑพลาสติกสำหรับบรรจ�อาหาร
ที่นำมาใชจะตองสามารถนำกลับมาใชซ้ำหร�อนำมาใชใหม
หร�อสามารถยอยสลายได

100%

99.9%

99.9
%

0 ตัน

อยูในระหวาง
22 ตัน
(กิจการประเทศไทย) การดำเนินการ

การจัดหาอยางรับผ�ดชอบตอโลก
• รอยละ 100 ของวัตถุดิบหลักสามารถตรวจสอบยอนกลับได
• เพ�ม� พ�น้ ทีอ่ นุรกั ษ ปกปอง และฟ�น� ฟ� ในพ�น้ ทีย่ ทุ ธศาสตรปา ชายเลน
ปาตนน้ำ และสถานประกอบการ จำนวน 20,000 ไร (กิจการประเทศไทย)
• รอยละ 100 ของวัตถุดิบหลักมาจากพ�้นที่ที่ปราศจาก
การตัดไมทำลายปา

20,000 ไร

การสรางคุณคาปราศจากขยะ

* ขอมูลประเทศจ�น รวบรวมจากการจัดซื้อวัตถุดิบโดยกลุมธุรกิจการคาวัตถุดิบอาหารสัตวเทานั้น

ฟ�ลิปปนส ลาว กัมพ�ชา และมาเลเซีย)

(กิจการประเทศไทย)

25

26

ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

อาหารที่ยั่งยืน
เป้าหมายปี 2573 (กิจการประเทศไทย)

ร้ของรายได้
อยละ
40
มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว
(CPF Green Revenue)

การเรียกคืนสินค้า
เป็น

ศูนย์

ซีพีเอฟให้ความสำ�คัญกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำ�วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ต่อผู้บริโภคในทุกช่วงวัย มีกระบวนการผลิตและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสีย เพื่อร่วมสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนให้กับโลกของเรา

อาหารมั่นคง

ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกุล
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประธานความมุ่งมั่นด้านอาหารที่ยั่งยืน

อาหารที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่น
ด้านอาหารที่ยั่งยืน

การตลาดอยางรับผ�ดชอบ
สวัสดิภาพสัตว

องค์การสหประชาชาติมีเป้าหมายที่จะยุติความหิวโหยและภาวะการขาดสารอาหาร
ภายในปี 2573 แต่มีความท้าทายหลายประการที่จะทำ�ให้ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ไม่ว่าจะเป็นภาวะโรคระบาด ข้อขัดแย้ง สภาพอากาศแปรปรวน รวมถึงการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจ1 ขณะที่จำ�นวนประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เป็น 9.7 พันล้านคนในปี 25932 ยิ่งผลักดันให้ความมั่นคงทางอาหารของโลกอยู่ในภาวะ
เปราะบางยิ่งขึ้น การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำ�คัญและเร่งด่วน
ซีพีเอฟในฐานะผู้นำ�ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรจึงนำ�วิทยาศาสตร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัยและมีสารอาหาร
สำ�หรับทุกช่วงวัย เพียงพอต่อความต้องการ ในราคาที่เข้าถึงได้ อันนำ�มาซึ่งความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

นักเก็ตไก่จากพืช แบรนด์ Meat Zero

สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จุดเริม่ ต้นของการพัฒนาสิง่ ใหม่
เพื่อสิ่งที่ดีกว่า และก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

สวัสดิภาพสัตว์
เลี้ยงดูสัตว์ด้วยความใส่ใจ
ให้อิสระในการแสดงพฤติกรรม
ตามธรรมชาติ เพื่อคุณภาพ
และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สุขภาพที่ดีและยั่งยืน
มุ่งส่งเสริมการบริโภคเพื่อ
สุขภาพทีด่ ขี องผูค้ นและของโลก
โดยการรังสรรค์อาหารให้เป็นยา
ด้วยกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

เสียงจากโต๊ะอาหาร
สำ�รวจความต้องการของผูบ้ ริโภค
รับฟังความคิดเห็น ออกแบบ
และปรับเปลี่ยน เพื่อตอบโจทย์
ให้ตรงตามความต้องการ
มากที่สุด

1
2

2021 The state of food security and nutrition in the world “Transforming food systems for food security, improved nutrition andaffordable healthy diets for all”,
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2021, ISSN 2663-807X (online).
United Nation, World Population Prospects 2019: June 2019.
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แนวทางการบริหารจัดการ
• การประกาศนโยบายและความมุง่ มัน่ ประกาศความมุง่ มัน่
ภายใต้หลักปฏิบตั ใิ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี น้ึ
นโยบายสุขโภชนาการ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• การวิจัยและพัฒนา พัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่
เพือ่ ใช้ในการแก้ปญ
ั หาหรือพัฒนาคุณภาพของงาน ตัง้ แต่
อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหาร

• การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมถึงสตาร์ตอัป (Startup) สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
และส่งเสริมบรรยากาศการทำ�งานทีก่ ระตุน้ การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ที่ช่วยให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกว่าเดิม
• การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศระดับ
สากล ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่
การผลิตอาหารขององค์กร

ด้านการเกษตร (Agri-Tech)
พัฒนาด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ
และอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะ
สำ�หรับพืชสวน และพืชไร่ เช่น
ผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (BioTech)
พัฒนาพันธุ์สัตว์ และสูตรอาหารสัตว์

ด้านเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech)
พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ
(Health & Wellness) โปรตีนทางเลือก
และเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์หลัก เช่น
เนื้อหมู เนื้อไก่ เป็นต้น

ด้านความยั่งยืน (Sustainable Tech)
พัฒนาการใช้วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ และใช้พลังงาน
และทรัพยากรที่ยั่งยืน

ด้านเทคโนโลยีการผลิต
(Operation Tech)
พัฒนาระบบ Smart Farm,
Smart Factory และ
Smart Distribution Center (DC)
และ Logistics

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Tech)
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องค์กร เช่น การนำ�ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
หรือ การเรียนรู้ด้วยสมองกล (Machine
Learning) และบล็อกเชน (Blockchain)
เข้ามาใช้ในกระบวนการของบริษัท

การดำ�เนินงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม
ในปี 2564 ซีพีเอฟได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและคณะทำ�งานขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพซีพีเอฟ” ขึ้น
โดยได้น�ำ มาตรฐานการบริหารนวัตกรรมระดับโลก ISO56002 มาประยุกต์ใช้ และมุง่ เน้นการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลัก 6 ด้าน ดังภาพด้านล่าง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน
ลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรทุกระดับ
ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวจะดำ�เนินงานภายใต้ 4 วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม – สร้างบรรยากาศและ
สนับสนุนให้พนักงานทุกคน คิดค้นและสรรค์สร้างโครงการ
นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร และนำ�ไปสู่
การพัฒนาและผลิตสินค้าและบริการใหม่
2. ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ – ขับเคลื่อนธุรกิจและ
การดำ�เนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

3. สร้างเครือข่ายนวัตกรรมและระบบนิเวศระดับโลก –
รวบรวมองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของบริษัท
ตลอดจนการประสานงาน และการสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนานวัตกรรมระหว่างองค์กรในเครือข่าย
4. เป็นบริษทั สำ�หรับผูเ้ ชีย่ วชาญและบุคคลทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษ (Talent) – เป็นสถาบันรวบรวมคนเก่งและคนดี
ของสังคม โดยการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพ และมีความ
สามารถทีต่ รงกับความต้องการของธุรกิจและโลกเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน รวมถึงดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและคนเก่งให้เข้ามา
ร่วมองค์กร และพัฒนาองค์กรต่อไป

คณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะทํางานนวัตกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพ (6 Innovation Areas)
Agri
Tech

Bio
Tech

Food
Tech

Sustainable
Tech

Operation
Tech

Information
Tech

สํานักนวัตกรรม CPF

ความร่วมมือเพื่อนวัตกรรม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. ภาครัฐ อาทิ
• หน่วยงานราชการ: ร่วมมือกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) สังกัดสำ�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ด้านการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาอาหารผู้สูงวัยประจำ�ท้องถิ่นจากพืชท้องถิ่นในชุมชน
มีความรู้ด้านการพัฒนาอาหารที่เหมาะกับผู้สูงวัย ผู้สูงวัยในท้องถิ่นได้รับประทานอาหารที่ถูกปาก
และดีต่อสุขภาพ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว
• หน่วยงานการศึกษาและโรงพยาบาล:
วิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดําเนินงานรวมกับหนวยงานธุรกิจภายในองคกร และเคร�อขายภายนอกองคกร
วิจัยเพื่อสนับสนุนพืชสมุนไพร เช่น กัญชาและกัญชง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคร�อขายนวัตกรรมระหวางบร�ษัทในเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ
มหาว�ทยาลัย สตารตอัป และบร�ษัทเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก

หนวยงานธุรกิจภายในองคกร
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2. ภาคเอกชน อาทิ
• การสนับสนุน โปรเว็ก เอเชีย ซีพีเอฟร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตอาหารชั้นนำ�ระดับโลกให้การสนับสนุนโปรเว็ก เอเชีย จัดการ
แข่งขันนวัตกรรมอาหารระดับภูมิภาคเอเชีย ภายใต้โจทย์การแข่งขัน การพัฒนาโปรตีนจากพืชที่เป็นอาหารจานเดียวในวิถี
เอเชีย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมนักศึกษา นักวิจัย และ
นักพัฒนาอาหารรุ่นใหม่ สู่การต่อยอดธุรกิจสตาร์ตอัปในอนาคต และซีพีเอฟร่วมเป็นโค้ชให้กับทีมที่ผ่านการคัดเลือก
ให้คำ�ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้โครงการสำ�เร็จตามเป้าหมาย จนได้ทีมผู้ชนะอันดับ 1 จากทีม Food Tech Chula
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับแนวคิดผลิตภัณฑ์ The Marble Booster เนือ้ วากิวจากพืช 100% มีลกั ษณะโครงสร้างเป็นเส้นใย
คล้ายกล้ามเนือ้ สัตว์ และคุณสมบัตพิ เิ ศษในการสร้างภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย และอันดับ 2 จากทีม TempMie ประเทศอินโดนีเซีย
กับแนวคิดผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปเพื่อสุขภาพสำ�หรับกลุ่มวีแกน (Vegan)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

• โครงการ Corporate Spark 2021 จัดขึ้นโดยสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. (NIA) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพจากประเทศอิสราเอล ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ
ได้คดั เลือกสตาร์ตอัป 2 รายจากโครงการนีเ้ พือ่ ร่วมทำ�วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ จากพืช เริม่ ตัง้ แต่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ที่มีงานวิจัยรองรับ ไปจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercialization) ซึ่งจะช่วย
เสริมความแข็งแกร่งของนวัตกรรมของบริษัท
01

02

ความร่วมมือกับ
สตาร์ทอัพ

นวัตกรรมอาหารโดดเด่นปี 2564
• งาน Asia-Pacific Agri-Food Innovation Summit ประเทศสิงคโปร์ จัดระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 พฤศจิกายน 2564
โดยซีพเี อฟเป็นผูส้ นับสนุนระดับ Innovation Challenge Partner ทีร่ ว่ มเป็นผูใ้ ห้โจทย์และตัดสินการแข่งขันเพือ่ หาแนวคิด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช และได้ 3 ทีมที่เข้ารอบมาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับซีพีเอฟ ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังว่าการ
สนับสนุนกิจกรรมนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งจะช่วยให้ได้แนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทแ่ี ปลกใหม่ และสร้างการรับรู้
ตราสินค้าของบริษัทได้

ผลิตภัณฑ์บฟิ โิ อ โปรไบโอติก พลัส (BIFIO Probiotic Plus) อาหารเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ปรับสมดุลลำ�ไส้ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ “โปรไบโอติก” 5 สายพันธุ์
ที่ค้นคว้าและวิจัยในคนเอเชีย และ “พรีไบโอติก” อาหารชั้นดีของโปรไบโอติก
ลำ�ไส้ทำ�หน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหาร ควบคุมระบบขับถ่าย ส่งเสริมการ
ทำ�งานของระบบประสาทและฮอร์โมน และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายอยู่ในลำ�ไส้ถึง 70%
เพราะ “สุขภาพร่างกายที่ดี เริ่มจากสุขภาพลำ�ไส้ที่ดี”
ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ

รางวัล “ชีวจิต Awards 2021” สาขา
Innovation Reader’s vote และ Guru’s
Pick

Probiotics Benefits

Probiotics

รางวัลเหรียญทองแดง จากสำ�นักงานการ
วิจยั แห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ณ งานมหกรรมวิ จั ย แห่ ง ชาติ 2564
(Research Expo 2021)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

โจ๊กไข่ หมูดำ�คูโรบูตะทรงเครื่อง มื้อเช้าที่ทำ�ให้สุขภาพดี อิ่มท้อง ได้ประโยชน์
ทำ�จากปลายข้าวหอมมะลิ 100% เคี่ยวกับไข่ลวกและไข่ขาว
เพิ่มความหอมและเนื้อสัมผัสด้วยการต้มกับน้ำ�ซุปผักของ หอมใหญ่ กระเทียม และรากผักชี
เนียนนุ่ม ทานง่าย คล่องคอ สัมผัสไข่ได้ในทุกคำ�
ท้อปปิง้ ด้วยหมูด�ำ คูโรบูตะทรงเครือ่ งทีน่ �ำ หมูมาผัดกับน้�ำ มันหมูจนได้เนือ้ สัมผัส
ที่นุ่มหอม
อุดมไปด้วยโปรตีน ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ทำ�ให้อิ่มนาน “อร่อยอิ่มท้อง พร้อมประโยชน์คุ้ม”
ผลิตภัณฑ์เนื้อทดแทนจากพืช “Meat Zero” โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
คิดค้น Plant-Tec Innovation เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อจริง “พืชที่อร่อยอย่างเนื้อ”
มีทั้งอาหารพร้อมปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน
ทำ�จากพืช 100% ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ
0% คอเลสเตอรอล
ตอบโจทย์กลุ่ม Flexitarian และกลุ่มคนรักสุขภาพ
วางจำ�หน่ายแล้วในประเทศไทย สิงคโปร์ และฮ่องกง
มีเป้าหมายส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ต่อไปในปี 2565

ทีมผู้สร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลง

การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ
การรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในปี 2564 ตลอดห่วงโซ่การผลิต (กิจการประเทศไทย)

ธุรกิจอาหารสัตว

• โรงงานอาหารสัตว์บก: GMP, HACCP, ISO9001 และ
AI Compartment3 (เฉพาะฟาร์มส่งออก)
• โรงงานอาหารสัตว์น้ำ�: GMP, HACCP และ BAP (เฉพาะ
โรงงานอาหารกุ้ง)
• โรงงานส่วนผสมล่วงหน้า (Pre-Mixed): FAMI QS4

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

• ฟาร์มไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด และสุกร: GAP
• ฟาร์มไก่เนือ้ และเป็ดส่งออก: Genesis GAP/Lloyd’s Register
Poultry Scheme
• ฟาร์มสัตว์น�ำ้ : GAP/CoC กรมประมง และ BAP (เฉพาะฟาร์ม
กุง้ ส่งออก)
• โรงงานคัดไข่ส่งออก: GMP และ HACCP
• โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน: GMP

ธุรกิจอาหาร

• โรงงานแปรรูปเนือ้ สัตว์ขนั้ พืน้ ฐานไก่และเป็ดส่งออก: HACCP,
ISO9001, Genesis GAP/Lloyd’s Register Poultry Scheme
และ BRC Global Standard for Food Safety
• โรงงานผลิตอาหาร5 : GMP และ HACCP
• โรงงานอาหารแปรรูป จากเนื้อไก่ ไข่ เป็ด หมู และกุ้งส่งออก:
ISO9001
• โรงงานผลิตอาหาร จากเนื้อไก่ เป็ด ไข่ และกุ้ง ส่งออก: BRC
Global Standard for Food Safety

การมุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร
ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญของคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ซีพีเอฟมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารให้กับ
พนักงานภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างพฤติกรรมและปลูกฝังจิตสำ�นึกการผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม Morning Talk, Food Safety on Tour และ แอปพลิเคชันไลน์ความปลอดภัยอาหาร

กิจกรรม Morning Talk

กิจกรรม Food Safety on Tour

ในปี 2564 บริษทั ได้น�ำ กลยุทธ์ ผูส้ ร้างพลังสูก่ ารเปลีย่ นแปลง (Influencer Plus) มาใช้ เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยอาหารให้ครอบคลุมการดำ�เนินงานขององค์กรมากยิง่ ขึน้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19
โดยนำ�แรงจูงใจและความสามารถของคน สังคม และองค์กร มาเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้บรรลุผล
ตามทีก่ �ำ หนด นอกจากนี้ ทีมผูส้ ร้างพลังสูก่ ารเปลีย่ นแปลงยังได้จดั การประชุมทีม (Huddle Meeting) กันทุกสัปดาห์ เพือ่ กระตุน้
การปรับพฤติกรรมและติดตามผลการดำ�เนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการมอบรางวัลเป็นแรงจูงใจแก่ทีมที่ทำ�ผลงาน
ได้ยอดเยี่ยมด้วย

การประชุมทีม (Huddle Meeting)

3
4
5

AI Compartment (Avian Influenza Compartment) มาตรฐานคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์
FAMI QS (Feed Additives and Pre-Mixtures Quality System) ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยส่วนผสมอาหารสัตว์
โรงงานผลิตอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่โรงงานอาหารแปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และโรงงานอาหารสำ�เร็จรูป (อาหารพร้อมรับประทาน)

ทุกโรงงานและฟาร์ม
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานครบ

100%
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34

ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

สุมตัวอยางสินคา

มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ
เป็นมาตรฐานการดำ�เนินงานด้านระบบบริหารคุณภาพ อาหารปลอดภัย และการผลิตอาหารทีย่ ง่ั ยืนสำ�หรับผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ปกี
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่มุ่งมั่นผลิตและจำ�หน่ายอาหารไปทั่วโลกด้วยมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้บริษัทสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทัง้ นี้ ซีพเี อฟริเริม่ โครงการมาตรฐานอาหารซีพเี อฟ (CPF Food Standard) โดยร่วมกับสถาบัน
มาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution: BSI) สร้างมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
ความปลอดภัยอาหารและการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ตลอดกระบวนการผลิตแบบครบวงจร
(ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร) ของบริษัท เพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน
ทัว่ โลก โดยบูรณาการการดำ�เนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทีบ่ ริษทั ได้รบั การรับรอง ได้แก่
• มาตรฐานสากล เช่น CODEX, ISO9001, ISO22000
• กฎระเบียบภายในและต่างประเทศ
• ข้อกำ�หนดของลูกค้า เช่น BRC, Genesis GAP
โดยบริษทั มีเป้าหมายการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระภายนอก (Third Party) และขยายผล
ให้ครอบคลุมธุรกิจไก่เนื้อส่งออกและธุรกิจเป็ดเนื้อภายในปี 2565 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ดี ี
สู่ผู้บริโภคอย่างสม่ำ�เสมอ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลของซีพีเอฟ
ในปี 2564 ซีพีเอฟนำ�ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลในห่วงโซ่การ
ผลิตมาใช้ได้ครอบคลุม 100% ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ สุกร และกุ้ง
ของกิจการประเทศไทยตามแผนที่วางไว้ โดยอยู่ระหว่างการดำ�เนินงานใน
ผลิตภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูป ซอส ผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่ และขนมปัง โดยในปีนี้ได้
นำ�เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มายกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับ
เพื่อสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้าและผูบ้ ริโภคด้วย โดยนอกจากจะทำ�ให้ผบู้ ริโภค
สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์ทซี่ อื้ มา ได้แก่ โรงงานแปรรูป
เนือ้ สัตว์และฟาร์มเลีย้ งสัตว์แล้ว ยังสามารถทราบข้อมูลอืน่ เพิม่ เติมได้ดว้ ย อาทิ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยง่ั ยืน และข้อมูลอาหารปลอดภัย ภายใต้ชอ่ื “iTrace Blockchain”

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ผาน

ทดสอบทางดานประสาทสัมผัส

ไมผาน

นําสินคา
ออกสูตลาด

ปฏิเสธ
ตรวจสอบ
กระบวนการ
เพ�่อปรับปรุง

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส
การเรียกคืนสินค้า
ในปี 2564
ซีพีเอฟมีการเรียกคืนสินค้า
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณชนเป็น

ศูนย์

รายได้จากผลิตภัณฑ์สีเขียวของซีพีเอฟ (CPF Green Revenue)

ตัวอย่าง
QR Code ของ
ผลิตภัณฑ์

ซีพีเอฟมีความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น
ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ฉลากลดโลกร้อน เป็นต้น หรือผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารวิเคราะห์ผลกระทบด้านความยัง่ ยืนตามมาตรฐานสากล
เพื่อส่งเสริมให้มีการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้เริ่มประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2552 โดยนำ�หลักการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Product Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO14040 ISO14044 และ ISO14067 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กว่า
790 รายการได้รับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และได้การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และกว่า 30 รายการเป็นผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต่�ำ ทีไ่ ด้รบั รองฉลากลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้แก่ ไก่มชี วี ติ
เป็ดมีชวี ติ สุกรขุน และผลิตภัณฑ์เนือ้ ไก่สด เนือ้ เป็ดสด และเนือ้ หมูสด อันเป็นผลจากการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
อย่างสม่ำ�เสมอ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ให้มีโภชนาการที่เหมาะสมกับความต้องการในการเจริญเติบโตของ
แต่ละช่วงวัย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต ทำ�ให้ตลอดกระบวนการผลิตและ
การได้มาซึ่งวัตถุดิบมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ�

เป้าหมายปี 2573 (กิจการประเทศไทย)

40%

ของรายได้มาจาก
ผลิตภัณฑ์สีเขียว
ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัลของซีพีเอฟ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส
หนึ่งในการทดสอบคุณภาพสินค้าของซีพีเอฟคือ การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสหรือการทดสอบชิม โดยผู้ชิมจะต้องผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกเพือ่ ให้มน่ั ใจในมาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร และทำ�การทดสอบตัวอย่างสินค้าจากการผลิตในแต่ละวัน เปรียบเทียบ
กับตัวอย่างมาตรฐานด้วยวิธีการดูลักษณะปรากฏ ดมกลิ่น และชิม เพื่อทดสอบคุณลักษณะในด้านต่างๆ ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส ลักษณะปรากฏ และสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในทุกผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ผู้บริโภค

ผลการดำ�เนินงานปี 2564

33%

(62,567 ล้านบาท)
ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว

จำ�นวนผลิตภัณฑ์
ที่ ได้รับฉลากลดโลกร้อน

กว่า

30
รายการ

โครงการ “Sustainable Chicken Meat Products”
ซีพีเอฟร่วมกับบริษัท บีเอเอสเอฟ เอสอี (BASF SE) ผู้ผลิตนวัตกรรมสารเติมแต่งอาหารสัตว์ (Innovative Feed Additives)
วิเคราะห์คณ
ุ ค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Analysis) ในผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่ปรุงสุก ผ่านระบบซอฟต์แวร์
ประเมินผลงานด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ISO14040 ISO14044 และ ISO14045 เพื่อพัฒนา
อาหารสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับชนิดพันธุ์สัตว์และการเติบโตในแต่ละช่วงอายุทำ�ให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี ลดการสูญเสียสัตว์
จากการเจ็บป่วยหรือตาย เป็นผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำ�ไปสู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

35

36

ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

แนวทางการบริหารจัดการ
• การกำ�หนดนโยบายและความมุง่ มัน่ ประกาศความมุง่ มัน่ • การสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมความรูด้ า้ นโภชนาการ
ภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
สุขภาพ และสุขภาวะทีด่ ี รวมถึงการสือ่ สารข้อมูลโภชนาการ
ทีด่ ขี นึ้ นโยบายสุขโภชนาการ และนโยบายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอ
• การส่งเสริมสุขโภชนาการ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ • การสนับสนุนการเข้าถึงอาหาร เพิม่ การเข้าถึงอาหารทีม่ ี
ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ เปีย่ มด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และเหมาะสม
คุณค่าทางโภชนาการที่ดี รวมถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน
ตามแต่ละช่วงวัย
ผ่านช่องทางที่หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้

การตลาดอย่างรับผิดชอบ
เป้าหมายปี 2573 (กิจการประเทศไทย)

เข้าถึงผู้บริโภคจำ�นวน

35 ล้านรายต่อวัน
ด้วยอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพที่ดี

ร้ของผลิอยละ
50
ตภัณฑ์ ใหม่

การดำ�เนินงาน
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดี

ได้รับการพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดี
และมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้น

ไม่เพียงทุ่มเทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพีเอฟมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการบริโภค
เพื่อสุขภาพที่ดี และสร้างความตระหนักรู้ด้านการบริโภคด้วยการแสดงข้อมูลโภชนาการ
ข้อมูลเฉพาะ และวิธีการจัดการบรรจุภัณฑ์อาหารให้กับผู้บริโภค
เพื่อสนับสนุนการทำ�การค้าอย่างรับผิดชอบ
คุณอนรรฆวี ชูรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง
ประธานความมุ่งมั่นด้านการตลาดอย่างรับผิดชอบ

ความมุ่งมั่น
ด้านการตลาด
อย่างรับผิดชอบ

ประเทศไทยมีความพยายามในการลดอัตราการตายก่อนวัย
อันควรด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีม่ กี ว่า 300,000 รายต่อปี3 ให้
ลดลงร้อยละ 25 ภายในปี 2568 ตามเป้าหมายขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) และลดลง 1 ใน 3 ตามเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs) ในปี 25734 แม้แนวโน้มการ
เสียชีวิตในปัจจุบันจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่การดำ�เนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสากลยังเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำ�หรับ
ประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี แนวโน้ม
ผูบ้ ริโภคปัจจุบนั จึงให้ความสำ�คัญกับเรือ่ งคุณค่าทางโภชนาการ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

ประเภท
อาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลกถึง 8 ล้านคนในแต่ละปี
และคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs)
กว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในปี 25731 ขณะที่ประเทศไทย ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณ
สูงถึง 302,367 ล้านบาทต่อปี ในการรักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง2
ซีพีเอฟในฐานะผู้นำ�ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร
จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี
ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย พร้อมแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค
ตามความมุ่งมั่นในการทำ�การค้าอย่างรับผิดชอบ เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาและแก้ ไขปัญหานี้
1
2

2021 The state of food security and nutrition in the world “Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all”,
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2021, ISSN 2663-807X (online).
กรมควบคุมโรค รณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2564 ตระหนักถึงการดูแลรักษาโรคเบาหวานให้ ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง, กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
12 พฤศจิกายน 2564.

เพื่อดูแลสุขภาพ ห่างไกลโรค และมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น
นอกเหนือจากเรือ่ งคุณภาพและรสชาติอาหาร ซีพเี อฟจึงมุง่ มัน่
พัฒนาอาหารให้เหมาะสมกับสุขโภชนาการและความต้องการ
สารอาหารของแต่ละวัยและสภาวะร่างกายทีแ่ ตกต่างกัน ภายใต้
“หลักปฏิบตั ใิ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี นึ้ ” โดย
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอาหารซีพเี อฟได้น�ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การ
สหประชาชาติ ในการพัฒนาอาหารเพือ่ สุขภาพ โดยมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะวางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี นึ้ ร้อยละ 50
ในปี 2573 (กิจการประเทศไทย) เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืน
ให้กับสุขภาพของประชากรโลก

โซเดียมลดลง
(น้อยกว่า 600 มิลลิกรัม ต่อหนึง่ หน่วยบริโภค*)

ไขมันอิ่มตัวลดลง
(ไม่เกิน 3 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค*)

จำ�นวน
(ผลิตภัณฑ์)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

11
อกไก่นุ่ม

สันในไก่ย่างถ่าน

อกไก่นุ่มกระเทียมพริกสด

อกไก่นุ่มฉีก

11

* เทียบจากปริมาณสารอาหารที่แนะนำ�ให้บริโภคต่อวัน สำ�หรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes: Thai RDI)
จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

3
4

คณะพยาบาล ม.มหิดล อัพศักยภาพบุคลากร ลดป่วยโรค NCDs ยุคโควิด-19, กรุงเทพธุรกิจ, 10 มกราคม 2565.
มะเร็งครองแชมป์คร่าชีวิตอันดับ 1 ใน 4 กลุ่มโรค NCDs, โพสต์ทูเดย์, 9 มกราคม 2565.
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี
ในปี 2564 ซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้มุ่งเน้นโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี เป็นสัดส่วนร้อยละ 40
เมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของปี และร่วมส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพแล้วกว่า 9 ล้านคน (กิจการประเทศไทย)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี

แบรนด์
มีท ซีโร่
(เนื้อทดแทนจากพืช)
เนื้อบดจากพืช

หมูกรอบจากพืช

นักเก็ตไก่จากพืช

หมูสามชั้น

สันคอหมู

น้ำ�มันหมู

ยูฟาร์ม
(ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ที่ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ
ตลอดการเลี้ยงดู)
ซีพี แปซิฟิก
(ผลิตภัณฑ์กุ้งสดอนามัย
จากกระบวนการเลี้ยง
ที่ได้มาตรฐาน)
กุ้งต้มแช่เข็ง

ซีพี ดี ไลท์
(อร่อย ควบคุมแคลอรี่)

อินโน วี-เนส
(เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ)
ไฟว์-ติงส์ น้ำ�สมุนไพรผสมวิตามิน 5 ชนิด

ซีพี
(ไส้กรอกที่ทำ�จากเนื้อเต็มชิ้น
ไม่ผสมแป้ง ปลอดสารทาร์)
ไส้กรอกรสคลาสสิก

ไส้กรอกรสสไปซี่

ซีพเี อฟตระหนักว่าการป้องกันโรคเป็นกุญแจสำ�คัญในการชนะโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งและการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ผ่านการริเริ่มใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิ การรณรงค์
การยกระดับองค์ความรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำ�คัญกับการปลูกฝังรากฐานการมีสุขภาพที่ดี
ตั้งแต่เด็กเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ

ไก่สด ซีพี 100% ปลอดสาร ปลอดภัย เลี้ยงด้วยโปรไบโอติก 9 สายพันธุ์
หมูสด ซีพี 100% ปลอดสาร ปลอดภัย เลี้ยงด้วยโปรไบโอติก 8 สายพันธุ์
กุ้งซีพี แปซิฟิก สด หวาน แน่น แค่ลวกก็อร่อย
ผลิตภัณฑ์พรีเมีย่ ม ด้วยนวัตกรรมซูเปอร์ฟดู้ หมูและไก่ได้รบั การเลีย้ งดูในฟาร์ม
ระบบปิดตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และได้รับอาหารซูเปอร์ฟู้ด ทำ�ให้แข็งแรง
ไม่ป่วยง่าย โดยได้รับการรับรองไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดูจาก NSF
นอกจากนี้ ไก่เบญจายังเลี้ยงด้วยข้าวกล้อง ทำ�ให้ได้เนื้อสัมผัสที่หอม นุ่ม ฉ่ำ�
ปลอดสาร ปลอดภัย 0% ฮอร์โมน และไม่มกี ารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ขณะที่
หมูชวี า เลี้ยงด้วยอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดแฟลกซ์ (Flax Seed) น้ำ�มันปลา
ทะเลลึก และสาหร่ายทะเลธรรมชาติ ทำ�ให้อดุ มด้วยโอเมก้า 3 และไขมันทีด่ ี ปราศจาก
ไขมันทรานส์

ผลิตภัณฑ์เนือ้ ทดแทนจากพืช ด้วยนวัตกรรมการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนือ้ จริง
ที่ให้เนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์จริง รสชาติอร่อย มีสารอาหารครบถ้วน ไม่มีการ
ใช้ยาปฏิชวี นะและฮอร์โมน ปราศจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ไม่มเี นือ้ สัตว์
คอเลสเตอรอล 0% และใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

เกี๊ยวกุ้งพร้อมผัก 3 สี

ไอเอ็มยู คิส เครื่องดื่มเห็ดหิมะสำ�หรับเด็ก

ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค

การสร้างความตระหนักรู้และยกระดับองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สด สะอาด ปลอดสาร ปลอดภัย 100% ด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก หมู ไก่ กุง้ ซีพี เลีย้ งด้วยอาหารเสริมโปรไบโอติก
(จุลินทรีย์ชนิดดี) ช่วยสร้างสมดุลในลำ�ไส้ ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอยู่ที่ลำ�ไส้ถึงร้อยละ 70 ทำ�ให้สัตว์ไม่เจ็บป่วยง่าย
ลดความจำ�เป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษา ส่งผลให้ไม่มีสารตกค้างในร่างกายสัตว์ ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งโต และไม่มีสารเร่ง
เนื้อแดง ทำ�ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ 100% เพราะ “สุขภาพดี เริ่มต้นที่จาน”

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

กุ้งสดแช่เย็น

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ไส้กรอกรสชีส

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลอดสารทาร์ ด้วยนวัตกรรมกรองควันคุณภาพดี ผลิตจาก
เนื้อสัตว์คุณภาพดีเต็มชิ้น ไม่ผสมแป้ง ผ่านกระบวนการผลิตอัตโนมัติแบบ
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่การจัดเก็บวัตถุดบิ แบบอัตโนมัติ ใช้การระบุขอ้ มูลวัตถุดบิ ด้วยระบบ
RFID (Radio-Frequency Identification) ในการเรียงลำ�ดับการใช้วัตถุดิบ
การผลิต จนถึงการจัดสินค้าในคลังอัตโนมัติแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้
การควบคุมอุณหภูมิความเย็นตลอดกระบวนการผลิต อีกทั้งยังนำ�ระบบรมควัน
ทีม่ เี ทคโนโลยีก�ำ จัดสารทาร์ชว่ ยกรองควันคุณภาพดีมาอบไส้กรอก ทำ�ให้ไส้กรอก
มีกลิ่น สี รสชาติอร่อย น่ารับประทาน ปราศจากสารทาร์ที่เป็นองค์ประกอบของ
สารก่อมะเร็ง มีการตรวจวัดปริมาณไนไตรต์อย่างเข้มงวด ทำ�ให้ไส้กรอกซีพี
มีไนไตรต์ต�่ำ กว่าทัง้ เกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) องค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ผูบ้ ริโภค
จึงมัน่ ใจได้วา่ ไส้กรอกซีพสี ะอาด ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทกุ ขัน้ ตอน

39

40

ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพือ่ สุขภาพ ด้วยเทคนิคพิเศษ ทีพ่ ัฒนามาจากความต้องการสารอาหารของแต่ละช่วงวัย อาทิ
ซุปไก่ผสมฟักทองและไข่ ตราสมาร์ท ซุป อาหารปัน่ ผสมสำ�เร็จรูป สามารถ
ใช้เป็นอาหารเหลวสำ�หรับผู้ป่วยทางสายยางหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการ
บดเคี้ยวหรือกลืนอาหาร ดื่มเป็นซุปแทนเครื่องดื่ม หรือเสริมระหว่างมื้อเพื่อ
ทดแทนอาหารมือ้ หลักได้ สะดวกพร้อมทาน เก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งได้นาน
12 เดือน มีโปรตีนจากอกไก่และไข่ มีวติ ามิน แร่ธาตุ และสารอาหารครบถ้วน
ย่อยง่ายและดูดซึมได้ดี ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน ทำ�ให้การฟื้นตัวของ
ผู้ป่วยเร็วขึ้น เนื้อเนียนละเอียดรับประทานง่าย สูตรมาตรฐานโรงพยาบาล
รามาธิบดี
เครือ่ งดืม่ เห็ดหิมะธรรมชาติ ตราไอเอ็มยู และไอเอ็มยู คิส มีเบต้า-กลูแคน
จากเมือกเห็ดธรรมชาติสูง ไม่ฟอกสี ไฟเบอร์สูง ถูกดูดซึมที่เยื่อบุผนังลำ�ไส้
ช่วยบำ�รุงเม็ดเลือดขาวเสริมภูมิคุ้มกัน ทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง ฟื้นตัวไว
ไม่เจ็บป่วยง่าย มีไฮยารูโรนิค แอซิด เสริมบำ�รุงสารน้�ำ ของปอดและผิวพรรณ
ชุม่ ชืน่ มีสารโพลีแซคคาไรด์ ช่วยลดน้�ำ ตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด แคลอรีต่ �ำ่
บรรเทาอาการไอแห้ง

ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสนับสนุนการบริโภคและระบบอาหารที่ยั่งยืน
ในปี 2564 ซีพีเอฟ ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาคเอกชนและสถาบันวิจัยชั้นนำ�ระดับโลกและระดับประเทศ ในการพัฒนา
สินค้าที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน และสนับสนุนระบบอาหารที่ยั่งยืนของโลกผ่านงานวิจัยผู้บริโภคกว่า
250 งานต่อปี นำ�มาซึ่งการสร้างสินค้าที่แตกต่างด้วยนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคด้วยความใส่ใจใน
ทุกกระบวนการผลิตตัง้ แต่ตน้ น้�ำ ถึงปลายน้�ำ บริษทั จึงให้ความสำ�คัญกับทุกคนในสังคมตัง้ แต่พนักงาน ผูบ้ ริโภค ชุมชน คูค่ า้ ธุรกิจ
รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนของโลก
ในฐานะสมาชิกสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD)
ตัง้ แต่ปี 2558 ในปีน้ี ซีพเี อฟได้รว่ มจัดตัง้ คณะทำ�งานกลุม่ ย่อย “การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Positive Consumption)”
ภายใต้โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน (Food Reform for Sustainability and Health: FReSH) ขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการร่วมส่งเสริมโภชนาการที่ดีและร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสื่อสารการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การสื่อสารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน
ฉลากผลิตภัณฑ์
ซีพีเอฟให้ความสำ�คัญกับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงวิธีการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ประเภท
ข้อมูลโภชนาการ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ทัง้ หมดแสดงข้อมูลโภชนาการ
ทีส่ �ำ คัญในอาหารตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด

ข้อมูลโภชนาการอย่างง่าย
(Guideline Daily
Amounts)

ผลิตภัณฑ์อาหารมือ้ หลักประเภท
จานเดียวซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ใน
ตูเ้ ย็นหรือตูแ้ ช่แข็งตลอดระยะเวลา
จำ�หน่าย ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ทัง้ หมด แสดงข้อมูลโภชนาการ
ของพลังงาน น้ำ�ตาล ไขมัน และ
โซเดียม ซึง่ เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ
ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ข้อมูลเฉพาะ

แสดงข้ อ มู ล ส่ ว นประกอบและ
คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มเติม
เช่น ข้อมูลสารก่อภูมแิ พ้ เครือ่ งหมาย
ฮาลาล

สัญลักษณ์
ทางเลือกสุขภาพ

เป็นโลโก้อย่างง่ายสำ�หรับผูบ้ ริโภค
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ มี คุ ณ ค่ า โภชนาการที่ ดี ก ว่ า
ประกอบการตัดสินใจซือ้ ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงข้อมูลวิธีการใช้ การเก็บ
รักษา และการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์
หลังใช้

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
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ว�กฤต

เชน ผูบร�โภคปวย
ภายใน
ชั่วโมง

24

ศูนยผูบร�โภค

0consumercenter@cpf.co.th
2800 8000

ความปลอดภัย
เชน สิ�งแปลกปลอม
ภายใน
วัน

3

คุณภาพ

เชน สี กลิ�น รส
ภายใน
วัน

5

ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ
ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ ทำ�หน้าที่ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งให้
ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียนและบริการ ตลอดจนรับสั่งและจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั โดยกำ�หนดรูปแบบในการจัดการข้อร้องเรียน
ไว้ 3 ระดับเวลาตามความรุนแรงของปัญหา ศูนย์ผบู้ ริโภคซีพเี อฟ
จะทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
ต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ
จนกระทัง่ ปัญหาทีล่ กู ค้าร้องเรียนได้รบั การแก้ไข สำ�หรับการร้องเรียน
ผ่านทางช่องทางอืน่ ๆ ก็จะส่งต่อเรือ่ งร้องเรียนมายังศูนย์ผบู้ ริโภค
ซีพีเอฟเพื่อดำ�เนินการต่อไป

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

สวัสดิภาพสัตว์
เป้าหมายปี 2573
เพิ่มกำ�ลังการผลิตของไข่ ไก่
ที่มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 30
ของฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้อง
ได้รับการเลี้ยงดูในระบบคอกขังรวม

เสียงตอบรับจากผู้บริโภค
ซีพเี อฟให้ความสำ�คัญกับเสียงสะท้อนจากลูกค้าและผูบ้ ริโภค โดยมีการเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคมาพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ให้ได้
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ ริโภค บริษทั มีชอ่ งทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลายเพือ่ รับฟังความ
คิดเห็นและตอบข้อซักถามของลูกค้าและผู้บริโภค ได้แก่ การเข้ามาติดต่อที่บริษัทโดยตรง ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ อีเมล เว็บไซต์
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก กระทู้ออนไลน์ เป็นต้น

ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2563

ร้ของการเลี
อยละ้ยงไก่เ100
นื้อได้รับการ
เสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

บริษัทใส่ใจเลี้ยงดูสัตว์ตามหลักอิสระ 5 ประการ ด้วยการคัดสายพันธุ์สัตว์ที่ดี
นำ�เทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการฟาร์มให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทำ�ให้สัตว์ ไม่เจ็บป่วย
ลดความจำ�เป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ มีการพัฒนาโปรไบโอติกมาใช้ ในการเลี้ยงสัตว์
เพื่อสุขภาวะที่ดีของสัตว์จากภายในสู่ภายนอกอย่างยั่งยืน
ทำ�ให้ ได้เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยส่งต่อถึงมือผู้บริโภค
น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำ�หนดลูกค้า
ประธานความมุ่งมั่นด้านสวัสดิภาพสัตว์

ความมุ่งมั่น
ด้านสวัสดิภาพสัตว์

สวัสดิภาพสัตว์มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การดูแลสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีตลอดช่วงการเลี้ยงตามสิทธิที่สัตว์พึงได้รับเป็นส่วนสำ�คัญของการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความหิวโหยจากการขาดแคลนโปรตีนจากเนื้อสัตว์1
สัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์จึงมีบทบาทสำ�คัญในการช่วยปกป้องระบบอาหารนี้
เพราะร้อยละ 60 ของเชื้อก่อโรคในมนุษย์มาจากสัตว์ และร้อยละ 20 ของโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทั่วโลกหายไป
จากระบบอาหารเพราะโรคระบาด2 นอกจากนี้ ประเด็นเชื้อดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องในสัตว์
ได้ถูกยกระดับเป็นวาระสำ�คัญระดับโลก ด้วยมีการประเมินว่าหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ ไข
จะมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนทั่วโลกจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือคิดเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจ
กว่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ3 ซีพีเอฟจึงมุ่งพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสัตว์
ตามหลักอิสระ 5 ประการ และนำ�ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มมาประยุกต์ ใช้ในการจัดการฟาร์ม
รวมถึงมีคณะกรรมการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพื่อขับเคลื่อน "นโยบายและเป้าหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ระยะยาว"
และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านยาต้านจุลชีพเพื่อสนับสนุน "วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยา
ต้านจุลชีพในสัตว์" ที่ปฏิบัติใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกกิจการของบริษัทและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
1
2
3

Animal Welfare and the United Nations Sustainable Development Goals, Keeling et al., Frontiers in Veterinary Science, Volume 6, Article 336, 10 October 2019.
Global health risks and tomorrow’s challenges, One Health, the World Organisation for Animal Health, www.oie.int/onehealth.
Review on Antimicrobial, 2014: https://amr-review.org/
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แนวทางการบริหารจัดการ
• การประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น ภายใต้หลักอิสระ • การตรวจประเมิน โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
5 ประการ เพื่อให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีจริยธรรม
อิสระภายนอก เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติต่อสัตว์อย่าง
และสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด และข้อ
เหมาะสมและมีมนุษยธรรม รวมถึงรับคำ�แนะนำ�ไปสูโ่ อกาส
บังคับของประเทศผู้ผลิตและประเทศคู่ค้า
ในการพัฒนาการดำ�เนินงาน
• การวิจยั และพัฒนา นวัตกรรมอาหารสัตว์และการเลีย้ งสัตว์ • การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่
ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์ได้
คู่ค้าธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม
รับการเลี้ยงดูตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
สถาบันด้านการวิจัยและวิชาการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการสร้างความตระหนักรูด้ า้ นสวัสดิภาพสัตว์
• การสนับสนุนและส่งเสริม ให้คคู่ า้ และเกษตรกรในโครงการ
และร่วมยกระดับการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำ�หนด
ด้านสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัท

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

• ฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart Chicken Farm) ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำ�งานเป็นแบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง
พร้อมยกระดับคุณภาพและสุขภาพสัตว์ดว้ ยการจัดการฟาร์มและจัดการสัตว์ดว้ ยเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตของสรรพสิง่ หรือ Internet
of Things (IoT) แสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบตลอดเวลา (Real-time)

• ฟาร์มสุกรอัจฉริยะ (Smart Swine Farm) ควบคุมฟาร์มและความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ดูแล
สุขภาพสัตว์และผลการเลี้ยงด้วยกล้องและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคุมปริมาณอาหารและสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เชื่อมโยง
ระบบขาย โลจิสติกส์และบัญชีเข้าด้วยกัน วิเคราะห์และบริหารผ่านมือถือ

การดำ�เนินงาน
การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
ซีพเี อฟมุง่ พัฒนาและยกระดับแนวทางการดำ�เนินธุรกิจทีก่ ารุณ
ต่อสัตว์ โดยการบ่มเพาะจิตสำ�นึกบุคลากรในการส่งเสริม
สวัสดิภาพสัตว์ จัดทำ�นโยบาย คูม่ อื และมาตรฐานการดำ�เนินงาน
ด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างชัดเจน อีกทั้งยังนำ�แนวปฏิบัติ
สากล หรือ “หลักอิสระ 5 ประการ” มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ฟาร์มปศุสตั ว์ของกิจการในทุกประเทศ โดยกำ�หนดให้ผบู้ ริหาร
ระดับสูงของแต่ละสายธุรกิจทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการบริหาร
จัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิภาพ
สัตว์ประจำ�แต่ละประเทศที่มีกิจการเลี้ยงสัตว์ และมีบุคลากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญของแต่ละสายธุรกิจทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินงานและส่งเสริม
สวัสดิภาพสัตว์ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด ครอบคลุมทัง้ ฟาร์มของบริษทั และฟาร์มของเกษตรกร
ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรพันธสัญญา
(Contract Farming) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์จากทุกประเทศผ่านการประชุม
ทางไกลอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูล องค์ความรู้
และทบทวนนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
บริหารจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร เกษตรกรใน
โครงการส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์ และคูค่ า้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ของบริษัททั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศไทย รวมถึงกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปซึง่ เป็นประเทศคูค่ า้ ทีส่ �ำ คัญ ข้อกำ�หนดของลูกค้า
ตลอดจนมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์
การวิจัยและพัฒนา
การวิจยั และพัฒนาเป็นก้าวย่างสำ�คัญทีช่ ว่ ยให้การดำ�เนินงาน
ด้านสวัสดิภาพสัตว์รุดหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซีพีเอฟ
ไม่เพียงให้ความสำ�คัญกับเรื่องนี้ หากยังให้ความสำ�คัญกับ
การนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้
ขับเคลือ่ นการดำ�เนินงาน ระบบ “ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)”
จึงถูกนำ�มาผนวกกับกิจการเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ ด้วยข้อมูล
ทีถ่ กู เก็บรวบรวมแบบออนไลน์จ�ำ นวนมากของบริษทั ทำ�ให้ได้
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพือ่ ใช้ส�ำ หรับการวิเคราะห์
และประมวลผล อีกทัง้ ยังนำ�เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
มาช่วยยกระดับและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ข้อมูลต่างๆ ระบบ
ฟาร์มอัจฉริยะจึงไม่เพียงช่วยบริหารจัดการฟาร์มและการจัดการ
ด้านสวัสดิภาพสัตว์เท่านั้น หากยังช่วยเรื่องการติดตาม
การอบรม และการขายอีกด้วย

• ฟาร์มสัตว์น�้ำ อัจฉริยะ (Smart Aquaculture Farm) เพิม่ คุณค่าห่วงโซ่อปุ ทานด้วยการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต ลดการสูญเสีย บริหารจัดการฟาร์มและข้อมูล รวมถึงวางแผนการผลิตและการขนส่งได้ตรงตามความต้องการตลาด
นำ�เทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพ (Image Processing) และการเรียนรู้ด้วยสมองกล (Machine Learning)
มาเพิ่มศักยภาพการผลิต
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การสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้
ทีมสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของบริษัทจะทำ�การถ่ายทอด
ความรูแ้ ละความชำ�นาญด้านการเลีย้ งสัตว์กบั ผูค้ วบคุมฟาร์ม
สัตวบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบพันธสัญญาทุกประเภท ให้เข้าใจ
ถึงลักษณะทางกายภาพ นิสัยและความต้องการของสัตว์
เพื่อการปฏิบัติที่ดีต่อทั้งสุขภาพและร่างกายของสัตว์ตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์ ทำ�ให้สามารถควบคุม จัดการ และป้องกัน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ก่อนเกิดความเสียหายร้ายแรงได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก
ในสุกร และในสัตว์น้ำ� เช่น โรคไข้หวัดนก และโรคอหิวาต์์
แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ซึ่งบริษัท
ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก มีการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
เพือ่ สร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญ ความร้ายแรง และผล
ทีต่ ามมาของโรคระบาด การเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันโรค
โดยเฉพาะการควบคุมการเข้าออกฟาร์มซึง่ อาจเป็นพาหะนำ�โรคได้
ซีพเี อฟตระหนักว่ากุญแจสำ�คัญทีจ่ ะช่วยปกป้องฟาร์มให้ปลอด
จากโรคระบาดสัตว์และโรคระบาดคนอย่างโรคติดเชือ้ โควิด-19
คือ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) จึง
ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาช่วยยกระดับ

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

ความปลอดภัยในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในโครงการ
ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์แบบเกษตรพันธสัญญา อาทิ ระบบให้อาหาร
อัตโนมัติ (Auto Feeding System) ที่ช่วยลดทั้งแรงงานคน
และความจำ�เป็นของคนเข้าในโรงเรือน และในปี 2564 บริษัท
ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสังเกตการณ์ทางไกลด้วยระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ช่วยให้เกษตรกรสามารถดูแลสุกรได้
ทุกทีท่ กุ เวลา ช่วยให้เห็นภาพรวมภายในโรงเรือน สังเกตอาการ
ผิดปกติเบื้องต้นของสุกรได้ และสามารถปรึกษากับทีมงาน
ของบริษัทได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ช่วยลดการ
เข้าไปในโรงเรือนของคน ลดความเสี่ยงที่คนจะนำ�โรคสู่สุกร
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบไบโอแก๊สที่ช่วยลด
ทั้งกลิ่นและได้ก๊าซชีวภาพที่เป็นพลังงานสะอาดมาผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนด้านไฟฟ้าได้มาก
นอกจากนี้ บางฟาร์มยังนำ�ระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่ด้วย
การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีเหล่านีน้ อกจากจะช่วย
ให้ได้ผลผลิตหมูที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคระบาดคน
และสัตว์แล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และยกระดับ
เกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะอันนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การตรวจประเมิน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของบริษัทและของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในทุกประเทศได้ผ่านการตรวจประเมิน
อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี และผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
การตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่อยู่
ภายใต้การดูแลของบริษัทมาจากสัตว์ที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูง อาทิ

สวัสดิภาพสัตว์ขั้นสูงที่ ได้รับการรับรอง
ไก่เนื้อ

ประเทศไทย: LR Farm First, QS Standard, Global GAP, RWA (Raised without Antibiotics)
ประเทศมาเลเซีย: Agri Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA)

เป็ดเนื้อ

ประเทศไทย: Genesis GAP (Good Agricultural Practices)

ไก่ ไข่

ประเทศไทย: มาตรฐานไข่ไก่แบบไม่ใช้กรง (Cage-Free Eggs Standard)

สุกร

ประเทศไทยและเวียดนาม: Global GAP
ประเทศไทย: RWA (Raised without Antibiotics),
ฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF Free Farm)

กุ้ง

ประเทศไทยและเวียดนาม: BAP (Best Aquaculture Practices),
ASC (Aquaculture Stewardship Council)

จากความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการสวัสดิภาพสัตว์ขา้ งต้นจึงมัน่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์อาหารสดไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์ทั้งหมดภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ตราสินค้าของลูกค้า รวมถึงจำ�หน่ายในตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยัง
ต่างประเทศมาจากฟาร์มที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การเลี้ยงสุกรตามหลัก 3Ts (No Testicles, No Teeth Clipping and No Tail Docking)
ซีพีเอฟมีความมุ่งมัน่ ในการร่วมลดความเจ็บปวดของสุกรในอุตสาหกรรมสุกรของโลกด้วยการเข้าร่วมโครงการ 3Ts-Alliance
(Teeth, Tails and Testicles) ที่ดำ�เนินการโดย World Animal Protection ตั้งแต่ปี 2562 ในการลด ละ เลิกการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของสุกรในรูปแบบของการตอนเพศผู้ การตัด/กรอฟัน และการตัดหาง นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนการวิจยั พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีต่อการร่วมลดความเจ็บปวดของสุกรเหล่านี้ด้วย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรพันธสัญญาสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ
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การร่วมลดความเจ็บปวดของสุกรในอุตสาหกรรมสุกรโลกของบริษัท ปี 2564

กิจการที่ร่วมรณรงค์

3Ts

สัดส่วน (ร้อยละ)

ไม่ตอนเพศผู้

ไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กัมพูชา

5.96

ไม่ตัด / กรอฟัน

ไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

34.46

ไม่ตัดหาง

ไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ฟิลิปปินส์

0.42

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ในห่วงโซ่คุณค่า
ซีพเี อฟประเมินการดำ�เนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ในผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทัว่ โลก เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ต่อผู้บริโภคในการได้มาซึ่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างการุณ

การประเมินการดำ�เนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ ในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลก ปี 2564

ผลิตภัณฑ์จาก

การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์

กำ�ลังการผลิต

ไก่เนื้อ

จากการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ, %

64.87

เป็ดเนื้อ

จากการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ, %

100

การวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ (Welfare Outcome Measures: WOMs)
ซีพเี อฟวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์กับสัตว์ทุกประเภทที่เลีย้ งในกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศเพื่อประเมินว่า
สัตว์เหล่านี้ได้รับสวัสดิภาพขั้นสูงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายและใจที่ดีของสัตว์

ไก่ ไข่

จากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน, ล้านฟอง

30.09

การวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัทในห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลก

สุกร

จากแม่สุกรที่เลี้ยงแบบคอกขังรวม, %

27.18

กุ้ง

จากแม่พันธุ์กุ้งที่ไม่ตัดก้านตา, ตัน

6,402

ทัง้ นี้ กิจการในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ยกเลิกการตัด/กรอฟันลูกสุกรแล้ว ร้อยละ 100 ตัง้ แต่ปี 2562 ขณะทีก่ จิ การประเทศไทย
ได้ยกเลิกการตัดใบหูลูกสุกรไปแล้วกว่าร้อยละ 69 ของลูกสุกรทั้งหมด

การวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์
(WOMs)

ผลการดำ�เนินงาน
2562

2563

2564

ไก่เนื้อ

อัตราการมีชีวิตระหว่างขนส่ง
(Transport Livability), %

99.80

99.80

99.76

เป็ดเนื้อ

อัตราการมีชีวิตระหว่างขนส่ง
(Transport Livability), %

n/a

99.83

99.84

ไก่ ไข่

อัตราการมีชีวิตระหว่างขนส่ง
(Transport Livability), %

99.89

99.90

99.98

สุกร

อัตราการรอดของแม่สุกร
(Sow Livability)*, %

94.20

95.80

95.73

กุ้ง

ร่องรอยบาดแผล
(Black Scar Lesion), %

n/a

n/a

2.09

*อัตราการเลี้ยงรอดของแม่สุกร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 87%4
4

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

นอกจากนี้ ยังมีกำ�ลังการผลิตไก่เนื้อจากการเลี้ยงที่ความ
หนาแน่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 กก./ม.2 ร้อยละ 31.68 จาก
ไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน ร้อยละ 0.96 และจาก
แม่พนั ธุก์ งุ้ ทีไ่ ม่ตดั ก้านตา ร้อยละ 6.47 ขณะทีก่ จิ การประเทศไทย
มีก�ำ ลังการผลิตไข่ไก่จากการเลีย้ งแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน
21.79 ล้านฟอง มีการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพไก่เนือ้
ร้อยละ 89.77 และมีการเลี้ยงแม่สุกรแบบคอกขังรวมร้อยละ
52.52 จากความพยายามในการส่งเสริมสวัสดิภาพขั้นสูง
ให้กับสัตว์ในฟาร์ม ตามความมุ่งมั่น นโยบาย และเป้าหมาย

ระยะยาวด้านสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร บริษัทต้องลงทุน
ด้านการวิจยั และพัฒนา และการทดลองในฟาร์มขนาดเล็กเพือ่ ให้
มั่นใจว่าสิ่งที่จะนำ�ไปปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มไม่มีผลข้างเคียง
หรือผลกระทบอืน่ ทีส่ ง่ ผลเสียต่อสวัสดิภาพสัตว์ จึงจะวางแผน
นำ�ไปปฏิบตั กิ บั ฟาร์มทัง้ หมด โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั มากจนเกินไป ทัง้ ในเรือ่ งของต้นทุนและกำ�ลัง
การผลิต เพือ่ จุดประสงค์อนั สูงสุดในการส่งต่อผลิตภัณฑ์โปรตีน
จากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัย สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการจากฟาร์มสู่จานของผู้บริโภค

เครือข่ายความร่วมมือด้านสวัสดิภาพสัตว์
ซีพเี อฟเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาธุรกิจโลกเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(World Business Council for Sustainable Development:
WBCSD) ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2564 ได้ร่วมจัดตั้งคณะ
ทำ�งานย่อย Responsible Meat Initiative (ReMI) ภายใต้
โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดี
(Food Reform for Sustainability and Health: FReSH)
มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 14 องค์กรชัน้ นำ�ทัว่ โลก โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคโปรตีนอย่าง
มีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าอาหารรวม 11 ด้าน และ
4 ใน 11 ด้านเกีย่ วข้องโดยตรงกับการเลีย้ งสัตว์อย่างมีความรับ
ผิดชอบ ได้แก่ สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) การแทรกแซง

การใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ และสุ ข ภาพสั ต ว์ (Antimicrobial
Interventions and Animal Health) โภชนาการสัตว์ (Animal
Nutrition) และความต้องการเนือ้ หมูทม่ี กี ารผลิตอย่างรับผิดชอบ
(Demand for Responsibly Produced Pork) ทั้งนี้ วันที่
28 ตุลาคม 2564 น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล ประธาน
คณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบของซีพีเอฟ ได้ร่วมเป็นตัวแทนเปิดตัวคณะทำ�งาน
ReMI เป็นครัง้ แรกของโลกผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์
เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นโครงการปฏิรปู ระบบการผลิตอาหารทีย่ งั่ ยืน
เพื่อสุขภาพที่ดี
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รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล
ด้วยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้ยาในสัตว์อย่างไม่ถูกต้อง
ย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตัวสัตว์ ผูเ้ ลีย้ ง ผูบ้ ริโภค และ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหา
เชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance: AMR) และปัญหา
ยาปฏิชวี นะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซง่ึ เป็นปัญหาระดับโลก
ซีพเี อฟจึงมุง่ มัน่ ใช้ยาปฏิชวี นะด้วยความรับผิดชอบและสมเหตุ
สมผลเป็นหลักปฏิบตั หิ นึง่ เดียวทุกกิจการปศุสตั ว์ในทุกประเทศ
ครอบคลุมฟาร์มของบริษัทและของเกษตรกรในโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด โดยการใช้ยาปฏิชีวนะจะต้อง
เป็นไปเพื่อการรักษา (Therapeutic Uses) สำ�หรับดำ�รงไว้ซึ่ง
หลักสวัสดิภาพสัตว์ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชดิ ของสัตวแพทย์
ผูค้ วบคุมฟาร์มเท่านัน้ (Under Veterinary Prescription Only)

นวัตกรรมเพื่อสวัสดิภาพสัตว์
ในปี 2564 ซีพีเอฟคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
ด้วยตระหนักดีว่าสุขภาพร่างกายที่ดีเริ่มต้นจากจานอาหาร ดังนั้น สุขภาวะของสัตว์ในฟาร์มคือหัวใจสำ�คัญของธุรกิจ

• การใช้ขี้เลื่อยปูรองพื้นโรงเรือน กิจการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศรัสเซียประสบปัญหา
ฝ่าเท้าด้านอักเสบของไก่เนื้อค่อนข้างมาก จึงเริ่มนำ�ขี้เลื่อยปูรองพื้นโรงเรือน โดยพบ
ว่าช่วยลดจำ�นวนฝ่าเท้าด้านอักเสบของไก่เนื้อลงจากร้อยละ 90 เหลือร้อยละ 20 ได้
ทั้งนี้ การใช้ขี้เลื่อยรองพื้นยังประสบอุปสรรคหลายประการ อาทิ เกิดขยะจากขี้เลื่อย
จำ�นวนมาก มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค มีต้นทุนการผลิตสูง และใช้เวลา
เตรียมการนาน อีกทัง้ ปริมาณการผลิตของฟาร์มแห่งนีม้ คี อ่ นข้างมากและกำ�ลังเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง จึงทำ�ให้การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ขน้ั สูงนีย้ งั ทำ�ได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการให้เกิดสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีต่อไป

ก่อน
ยาชนิดผง
หลัง
ยาชนิดผง
ผสมนม
ปั้นเป็นก้อน

• ขนมลูกหมู อาการถ่ายเหลวของลูกสุกรระยะดูดนมพบได้บ้างหลังคลอด การใช้ยา
ปฏิชีวนะในการรักษาจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยการฉีดเป็นรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพในการรักษามากที่สุด แต่ก็ตามมาด้วยความเจ็บปวดของลูกสุกร
ธุรกิจสุกรในกิจการประเทศไทยจึงพัฒนารูปแบบการใช้ยาด้วยการนำ�ยาผงผสมอาหาร
เพือ่ ทดลองใช้ทดแทนการฉีดยา ซึง่ พบว่าลูกสุกรมักไม่มากินทำ�ให้ได้รบั ยาไม่ครบตามขนาด
การรักษา จึงทำ�การพัฒนาต่อในรูปแบบการใช้ยาชนิดผงผสมอาหารปัน้ เป็นก้อนเล็กๆ
พอคำ�ผสมกับนม เพือ่ ดึงดูดให้ลกู สุกรกินได้งา่ ยขึน้ สอดคล้องกับพฤติกรรมชอบกินนม
ของลูกสุกรในวัยนี้และหลักสวัสดิภาพสัตว์

และต้อง
• ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่านการรับรองให้ใช้เฉพาะ
ในคนเท่านั้น (Human-Only Antibiotics)
• ปราศจากการใช้ยาปฏิชวี นะทีผ่ า่ นการรับรองให้ใช้ทงั้ ในคน
และสัตว์ (Shared-Class Antibiotics) ที่สำ�คัญทางการ
แพทย์ของมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต
(Growth Promotor)
• ปราศจากการใช้ฮอร์โมน เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญ
เติบโต (Growth Promotor)
โดยในปี 2564 บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาด้านการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ อาทิ

• การศึกษาการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli
(E. coli) จากตัวอย่างลำ�ไส้ของไก่ที่ป่วย ตัวอย่างลำ�ไส้จากไก่ที่ป่วย
ถูกเก็บและนำ�ไปตรวจสอบทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารของกิจการไก่เนือ้ ในประเทศกัมพูชา
และทดสอบด้วยเทคนิค Broth Micro-Dilution เพือ่ ทดสอบการดือ้ ยาของ
เชื้อ E. coli ต่อยาปฏิชีวนะ 6 ชนิด โดยพบว่าการดื้อต่อยาแต่ละชนิด
แตกต่างกันดังนี้ Tetracycline ร้อยละ 96.69, Ampicillin ร้อยละ 93.33,
Kanamycin ร้อยละ 46.67, Colistin ร้อยละ 40, Gentamicin ร้อยละ 40 และ Amoxicillin/Clavulanic Acid ร้อยละ
13.33 โดยคาดว่าการดื้อยาปฏิชีวนะอาจเกิดจากการใช้ยาเหล่านี้ในกระบวนการเลี้ยง ดังนั้น บริษัทจะต้องกำ�หนดกลยุทธ์
และขัน้ ตอนควบคุมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างเข้มงวดเพือ่ ลดปัญหาการดือ้ ยาต่อไป
• การศึกษาระยะยาวเพือ่ ติดตามยีนดือ้ ยาปฏิชวี นะโคลิสตินในเชือ้ แบคทีเรีย
Escherichia coli (E. coli) จากฟาร์มสุกร เป็นการศึกษาติดตามยีนดือ้ ยา
ปฏิชีวนะโคลิสติน (Mobilized Colistin Resistance: mcr-1) ที่พบในเชื้อ
ยีนดื้อยาปฏิชีวนะ
แบคทีเรีย E. coli จากบุคลากร สุกร และสิง่ แวดล้อม ในฟาร์มสุกรตัวอย่าง
เชื้อแบคทีเร�ย
ของธุรกิจสุกรกิจการประเทศไทยทีม่ นี โยบายยกเลิกการใช้ยาโคลิสตินตัง้ แต่
ปี 2560-2564 โดยพบว่า ไม่พบยีนดือ้ ยาดังกล่าวจากบุคลากรทีอ่ ยูใ่ นฟาร์ม แต่ยงั พบยีนดือ้ ยาในสุกรและสิง่ แวดล้อมภายใน
ฟาร์มในปริมาณทีล่ ดลงตามลำ�ดับ (ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ใน Longitudinal monitoring reveals persistence of
colistin-resistant Escherichia coli on a pig farm following cessation of colistin use, Nwai Oo Khine et al., 2021.)
• การศึกษา ตรวจหา และติดตามการแพร่กระจายของเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา
Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing E. coli (ESBL)
เป็นการวิจัยร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธุรกิจสุกรกิจการ
ประเทศไทย เพื่ อ หาจุ ด เสี่ ย งและวางแนวทางลดการปนเปื้ อ นของ
เชื้อดื้อยาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการชำ�แหละสุกรในโรงชำ�แหละ
• การศึกษาพลวัตรของยีนดือ้ ยาปฏิชวี นะในฟาร์มสัตว์น�ำ้ โดยความร่วมมือ
ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล และธุรกิจสัตว์น้ำ�กิจการประเทศไทย เก็บตัวอย่างปลานิลหรือปลา
ทับทิม ปลากะพง กุ้ง และไบโอฟลอคจากฟาร์มเลี้ยงของบริษัทเทียบกับ
ปลาและกุง้ ในธรรมชาติทใ่ี กล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ ศึกษาการเคลือ่ นย้าย
ของยีนดือ้ ยาปฏิชวี นะในฟาร์มสัตว์น้ำ�

การเก็บตัวอยาง
คอกพัก
ขนสง

ตัดแยก
ชิ�นสวน

ทําสลบ&
เอาเลือดออก
ลดอ�ณหภูมิ
ซาก

ลวกซาก

ข�ดขน&
เผาขน

ลางซาก
ครั้งสุดทาย

ตัดแยก
เปดซาก
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รายงานความยั่งยืน ปี 2564

สิทธิมนุษยชน
เป้าหมายปี 2573

ร้อยละ 100

มีการดำ�เนินการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านในทุก 3 ปี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงสูงของบริษัท
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำ�เนินธุรกิจ
ที่มีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความเท่าเทียม
และไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ครอบคลุมตั้งแต่พนักงานภายใน สู่คู่ค้าและชุมชนภายนอกองค์กร

สังคมพ�่งตน

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล
ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน
การเร�ยนรูตลอดชีว�ต
ผลลัพธเชิงบวกทางสังคม

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีอัตราการหมุนเวียนของแรงงานสูงและมีความต้องการด้านแรงงานตลอดเวลา
เพื่อความต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจและการเติบโตขององค์กร ทำ�ให้คนทั่วโลกได้รับโอกาสจ้างงานกว่า
3 พันล้านคน แต่ก็มีแรงงานจำ�นวนหนึ่งที่อยู่ในภายใต้การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อสุขภาพ และมีฐานะยากจนถึงแม้จะมีงานทำ�1 อัตราการจ้างงานจึงไม่ใช่สิ่งบ่งบอกว่า
คนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังพบการรายงานการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็น
ที่ทั่วโลกให้ความสำ�คัญ กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำ�ให้อัตราการว่างงาน
เพิ่มสูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 207 ล้านคนในปี 2565 ซึ่งสูงกว่าปี 2562
กว่า 21 ล้านคน2 ดัวยเหตุนี้ซีพีเอฟซึ่งตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่พนักงานและคนงานภายในและคู่ค้าธุรกิจภายนอก บริษัทจึงมุ่งมั่นเสริมรากฐาน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการดำ�เนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles: UNGP)
และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
อีกทั้งยังสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจนำ�ไปปฏิบัติหรือประยุกต์ ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจด้วย

เกษตรกรในโครงการบ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ

ดำ�เนินการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมให้แก่พนักงานและคนในสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การยึดหลักการเคารพ
สิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน
ของการดำ�เนินธุรกิจ
กำ�หนดกลยุทธ์เพื่อทำ�ให้เกิด
กระบวนการที่คำ�นึงถึงสิทธิ
มนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
โดยยึดหลักการ 3 ด้านได้แก่
ปกป้อง เคารพ และเยียวยา

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพพนักงาน บุตร
พนักงาน นักเรียน นักศึกษา
บุคคลทั่วไป เพื่อสร้างบุคลากร
แห่งอนาคตที่สามารถสร้าง
คุณค่าที่ดีสู่สังคม

การสร้างประสบการณ์
ทำ�งานที่ดี
มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
สร้างแรงจูงใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
เพิ่มความผูกพันองค์กร
ดึงดูดคนเก่ง-คนดีสซู่ พี เี อฟ
อย่างยัง่ ยืน

การวัดผลลัพธ์
เชิงบวกทางสังคม
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แก่คนในสังคม สนับสนุนให้มี
อาชีพ สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
สร้างเครือข่ายเพื่อผลลัพธ์
เชิงบวกต่อสังคม อันจะนำ�ไปสู่
การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง

ความมุ่งมั่น
ด้านสิทธิมนุษยชน

1
2

ILO: World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (2019).
ILO: World Employment and Social Outlook: Trends 2022 (2022).
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แนวทางการบริหารจัดการ
• การประกาศนโยบายและความมุง่ มัน่ ประกาศความมุง่ มัน่
และกำ�กับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานของบริษทั
เพื่อแสดงความชัดเจนในการต่อต้านการละเมิดกฎหมาย
ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็น
รูปธรรม
• การปลูกฝังและสือ่ สาร ปลูกฝังการเคารพด้านสิทธิมนุษยชน
ในองค์กรผ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องและสื่อสารนโยบายฯ
กับพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้าน
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
• การประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน ตรวจประเมิน
ความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ระบุและ
ปรับปรุงการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ดิ า้ น
แรงงาน กับบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆ 3 ปี

• การรับเรื่องร้องเรียน เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแส พร้อมทัง้ นำ�ประเด็นมาพิจารณาในการบริหาร
จัดการเพือ่ รับมือและดำ�เนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
• การติดตามและเปิดเผยผลการดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานเพือ่ เสริมความเข้มแข็งด้านสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน พร้อมเปิดเผย
สู่สาธารณะในช่องทางต่างๆ อย่างโปร่งใส
• การทบทวนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการ
เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ผลกระทบและดำ � เนิ น การแก้ ไ ขอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

การเคารพและผดุงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน
การอบรมด้านสิทธิมนุษยชน
ในปี 2564 พนักงานของซีพเี อฟได้รบั การอบรมเกีย่ วกับด้านสิทธิมนุษยชนร้อยละ 100 ครอบคลุมสถานประกอบการของซีพเี อฟ
ในกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศทั้งการอบรมแบบออนไลน์และออฟไลน์

การอบรมโดย ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

กิจการประเทศไทย
จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

จำ�นวน (ชั่วโมง)

พนักงานและคนงาน

63,273

100*

118,953

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พนักงาน

24,580

100*

12,290

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการทำ�งานสำ�หรับพนักงานใหม่
ประจำ�โรงงานและฟาร์ม

พนักงาน

2,622

100*

15,732

100

50,044

ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน

และในปีนี้ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network Foundation: LPN)
จัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบการประชุมทางไกล (Remote Interactive Training) ให้กับพนักงานต่างชาติ 384 คน
โดยมุง่ เน้นพนักงานทีย่ งั ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนีม้ าก่อน ซึง่ มูลนิธิ LPN จัดการอบรมนีเ้ ป็นประจำ�ทุกปี ทัง้ นีพ้ บว่า
พนักงานเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63 เป็นร้อยละ 89

การอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยมูลนิธิ LPN

การดำ�เนินงาน

หลักสูตร

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ซีพีเอฟได้นำ�มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ที่เป็นข้อกำ�หนด
ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจภาคสมัครใจ
มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการปฏิบัติต่อแรงงาน
ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน กฎหมายแรงงาน ตลอดจนข้อกำ�หนด
มาตรฐานสากลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง อันจะเป็นการยกระดับการบริหาร
จัดการแรงงานของบริษัทให้เทียบเท่ากับมาตรฐานแรงงาน
สากล ซึ่งเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน
โดยยึดข้อกำ�หนดหลัก 2 ข้อ ได้แก่
1. ระบบการจัดการแรงงาน เป็นระบบการจัดการคุณภาพ
เพือ่ ประกันการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานให้สอดคล้องกับข้อกําหนด
อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. สิทธิแรงงานและการคุ้มครอง เป็นพื้นฐานของกฎหมาย
แรงงานทีบ่ งั คับใช้ในปัจจุบนั และข้อกําหนดเพิม่ เติมทีร่ วม
อยู่ในเงื่อนไขทางการค้า (อ้างอิงจากอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ)

โดยบริษทั ได้จดั โปรแกรมเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมพนักงานด้าน
มาตรฐานแรงงานไทยทัง้ รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สำ�หรับ
ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ มรท.8001 และพนักงาน ใน 2 หลักสูตร
ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนข้อกำ�หนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.
8001-2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การปรับเปลี่ยนข้อกำ�หนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.
8001-2563 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเทคนิคการตรวจ
ติดตามภายใน

กิจการต่างประเทศ
ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน

พนักงานและคนงาน

50,044

*ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

การอบรมการปรับเปลี่ยนข้อกำ�หนด มรท.8001-2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบการอบรมแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยวิทยากรภายใน
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อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

การอบรมการปรับเปลี่ยนข้อกำ�หนด มรท.8001-2563 และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน โดยวิทยากรภายใน
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีมาตรการคุม้ ครองแรงงานอีกหลายด้าน
เช่น
• การประเมินผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วง
• เวลาทำ�งานและเวลาการพัก
• การคุ้มครองแรงงานหญิง สำ�หรับแรงงานหญิงมีครรภ์
โดยช่วงให้นมบุตรนับเป็นเวลาทำ�งาน
• การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัย
• การป้องกันลูกจ้างถูกคุกคาม ล่วงเกิน หรือได้รับความ
เดือดร้อนรำ�คาญทางเพศ
• การป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในสถานประกอบการ
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้างตามหลัก
สากล
• การส่งเสริมและส่งต่อแนวปฏิบัติที่ดีแก่คู่ค้าธุรกิจต่อไป
เพื่อร่วมกันขจัดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจำ�ปี 2564 ส่วนที่ 1 (3)
การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานจากสำ�นักพัฒนา
มาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน และหน่วยตรวจประเมิน
จากภายนอก อาทิ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำ�กัด และ
บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยในปีนี้บริษัทได้
รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
โดยโรงเพาะฟักลูกกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นสถานประกอบกิจการทีม่ รี ะบบบริหารจัดการด้านแรงงาน
ยอดเยี่ยม (Thailand Labour Management Excellence
Award)

งานรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี:
โรงเพาะฟักลูกกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม
(Thailand Labour Management Excellence Award)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ซี พี เ อฟสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานทุ ก ระดั บ
ทุกสัญชาติ ครอบคลุมกลุม่ ความหลากหลายและกลุม่ เปราะบาง
ในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และผู้บกพร่องทางร่างกาย
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ รวมถึงการออกเสียงเลือกกรรมการ
อย่างเป็นอิสระตามกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการถือเป็นอีกหนึง่ ช่องทางสือ่ สาร
ระหว่างพนักงานและบริษทั เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก
และความเคารพในสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน
ทุกคน ทุกระดับ และทุกเชือ้ ชาติ ในการแสดงมุมมอง ความเห็น
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านตัวแทนที่ได้รับ
การเลือกตั้งเข้ามา โดยบริษัทจัดให้มีจำ�นวนกรรมการใน
คณะกรรมการฯ เพิม่ ขึน้ จากจำ�นวนขัน้ ต่�ำ 5 คนตามทีก่ ฎหมาย
การจ้างงาน
ซีพเี อฟได้ก�ำ หนดนโยบายด้านการจ้างงานไว้อย่างชัดเจนและ
ให้ความสำ�คัญกับการจ้างงานและดำ�เนินงานอย่างถูกกฎหมาย
และมาตรฐานแรงงานสากลอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง ภายใต้
นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน นโยบายด้าน
การจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย นโยบายเรื่องการไม่
เลือกปฎิบตั แิ ละการต่อต้านการล่วงละเมิด นโยบายการบริหาร
ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักการของบริษทั ทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อการดูแลและปฏิบตั ติ อ่
พนั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรมและบนพื้ น ฐานของการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
อันประกอบด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The
Universal Declaration of Human Rights: UDHR)
และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการทำ�งาน
(The Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International
Labour Organization: ILO) รวมทั้งกฎหมายแรงงานของ
ประเทศที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล
ที่บริษัทยึดถือ นโยบายการบริหารของบริษัท และข้อกำ�หนด
ของลูกค้า ตลอดจนสนับสนุนให้คคู่ า้ ธุรกิจปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และมาตรฐานแรงงานสากลซึง่ สอดคล้องกับนโยบายด้านการ
จัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้าธุรกิจของบริษัท

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

กำ�หนดเป็นสูงสุดไม่เกิน 17 คนต่อสถานประกอบการตาม
ขนาดสถานประกอบการแต่ละแห่ง ซึ่งหากคณะกรรมการฯ
ทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ไม่ครอบคลุมทุกกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น บริษทั
ยังจัดให้มคี ณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ให้ครอบคลุมมาทำ�หน้าที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของ
พนักงานในทุกกลุม่ เหล่านัน้ เพือ่ นำ�เสนอประเด็นต่าง ๆ ไปยัง
คณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นตัวแทน
ของบริษัทอีกด้วย
ปัจจุบนั บริษทั (กิจการประเทศไทย) มีคณะกรรมการฯ รวม 113 ชุด
มีกรรมการทัง้ สิน้ 734 คน ประกอบด้วยพนักงานคนไทย 609 คน
พนักงานต่างชาติ 125 คน (สัดส่วน 83:17) เป็นเพศหญิง 404 คน
และเพศชาย 330 คน (สัดส่วน 55:45)

เพือ่ ให้มผี ลต่อการปฏิบตั ทิ เ่ี ชือ่ มโยงแบบบูรณาการในการผลักดัน
ไปสู่เป้าหมายการดำ�เนินงานอย่างยั่งยืนร่วมกัน
บริษทั มีการจ้างแรงงานต่างชาติภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างรัฐบาล
ไทยและประเทศเพื่อนบ้านว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ
(MOU) ผ่านตัวแทนจัดหาแรงงานที่ได้รับการรับรองตาม
กฎหมายทีป่ ระเทศต้นทางโดยตรง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการ
และค่าใช้จา่ ยในกระบวนการจ้างแรงงานตัง้ แต่ประเทศต้นทาง
มีความถูกต้องโปร่งใส แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน
ต่างชาติหรือไทย จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม
นอกจากนี้ บริษัทได้กำ�หนดความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
สรรหาแรงงานต่างชาติไว้อย่างชัดเจน โดยพนักงานจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าหนังสือเดินทาง และบริษทั จะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาตั้งแต่ประเทศต้นทางและค่าใช้จ่าย
ทั้ ง หมดตั้ ง แต่ ช ายแดนถึ ง สถานที่ ทำ � งานในประเทศไทย
ซึง่ รวมถึงค่าวีซา่ ค่าใบอนุญาตทำ�งาน และครอบคลุมค่าใช้จา่ ย
เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 เป็นต้น
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การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
ซีพเี อฟเล็งเห็นถึงคุณค่าและให้ความสำ�คัญกับความแตกต่าง
และความหลากหลายทางความคิด ทักษะ และประสบการณ์
ของพนักงาน เพราะบริษทั เชือ่ ว่าความหลากหลายนัน้ สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในการขับเคลื่อนบริษัท
ได้อย่างยัง่ ยืน บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ พือ่
ส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร เป้าหมายคือการปกป้อง
พนักงานในทุกระดับ และไม่ประนีประนอมต่อการเลือกปฏิบตั ิ
ในทุกรูปแบบ อันเนือ่ งมาจากลักษณะของบุคคลหรือกลุม่ คนนัน้
ในเรื่อง เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ต้นตระกูล ความเชื่อ
ศาสนา สถานะทางสั ง คม รสนิ ย มทางเพศ เพศ อายุ
สรีระทางกายภาพ ความพิการหรือทุพพลภาพ ภาษาที่ใช้
แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส
หรือข้อมูลอืน่ ใดทีก่ อ่ ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ นอกจากนี้ บริษทั
ยังป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดและการคุกคามในทุกรูปแบบ
ไม่ว่าการแสดงพฤติกรรมนั้นจะมีนัยยะทางเพศหรือไม่ก็ตาม
ซึง่ ได้น�ำ หลักการนีไ้ ปใช้กบั พนักงานทุกระดับในการดำ�เนินงาน
ทั้งในและต่างประเทศ
บริษทั ได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแห่งสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals of the United Nations:
SDGs) เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ดา้ นงานทรัพยากรบุคคล
เพือ่ ขับเคลือ่ นเป้าหมายแห่งความยัง่ ยืนในเรือ่ งความเท่าเทียม
ทางเพศ โดยมีเป้าหมายในปี 2573 ในการผลักดันให้อตั ราส่วน
จำ�นวนและค่าตอบแทนสำ�หรับพนักงานหญิงและชายเท่าเทียม
กันในระดับตำ�แหน่งที่เท่ากัน ซึ่งในปี 2564 สำ�หรับกิจการ
ประเทศไทยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนเฉลี่ยในอัตราส่วน
ทีใ่ กล้เคียงกันระหว่างพนักงานหญิงและพนักงานชายในระดับ
พนักงาน (Non-management level) หรือคิดเป็นสัดส่วน
1:1.17
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ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง
ดังนี้
• ผู้นำ�ต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
• ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์
• เสริมสร้างบรรยากาศในการทำ�งานและความเคารพซึง่ กัน
และกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง
• ยึดหลักการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละมีความเสมอภาคในโอกาส
อันรวมถึงการยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม
บริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกภาคส่วนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
(สปก.) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของพนักงานจากทุกระดับและ
สายงาน เพือ่ เปิดโอกาสในการเสนอแนะให้บริษทั พิจารณาปรับปรุง
ในด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำ�งาน การร้องเรียน และ
การบริหารจัดการด้านแรงงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การจัด
ทางม้าลายเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการใช้พนื้ ทีภ่ ายในสถาน
ประกอบการ การจัดพื้นที่รับประทานอาหารและพักผ่อน
ระหว่ า งการทำ � งานภายในสถานประกอบการ เป็ น ต้ น
ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการฯ จะรับข้อคิดเห็นและพิจารณา
ในประเด็นดังกล่าวมาปรับปรุงใช้ในองค์กร โดยในปี 2564
พนักงานของบริษัทได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะกับตัวแทนบริษัทแล้วร้อยละ 70 ของพนักงาน
ในกิจการประเทศไทยทัง้ หมด นอกจากนี้ บริษทั ยังได้สนับสนุน
กิจกรรมหรือให้ความสะดวกแก่แรงงานต่างชาติในประเด็น
ของความแตกต่างด้านภาษาเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ประกาศ
และล่ามสำ�หรับแรงงานต่างชาติที่อยู่ในสถานประกอบการ
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มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
(Labour Protection Network Foundation: LPN)
ซีพีเอฟร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
(Labour Protection Network Foundation: LPN) ขับเคลือ่ น
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรผ่านการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้
ยังมุ่งเน้นความสำ�คัญของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมี
การปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การจัดการ
ประเด็นสิทธิมนุษยชน การดูแลเอาใจใส่สุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน การอบรมด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกฎหมายแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทำ�งานแก่พนักงาน รวมถึงสานต่อโครงการศูนย์รับฟัง
เสียงพนักงาน “Labour Voices Hotline by LPN” อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีองค์กร
ที่เป็นกลางคอยรับฟังเสียงจากพนักงาน โดยศูนย์รับฟังเสียง
พนักงานมีส่วนช่วยให้บริษัทรับทราบปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
ของพนักงานเพื่อปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนได้ทนั สถานการณ์ อนึง่ การร่วมมือกับมูลนิธิ
LPN ซึ่งเป็นองค์กรประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ปกป้องและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างชาติในประเทศเป็นการ
ตอกย้�ำ ความมุง่ มัน่ ของบริษทั ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

นอกจากนี้ ความร่วมมือในปีนี้ยังครอบคลุมถึงการวางแผน
การตรวจสอบกระบวนการจ้างงานอย่างมีจริยธรรมและ
ส่งเสริมตัวแทนจัดหาแรงงานในประเทศต้นทางให้การจัดหา
แรงงานต่างชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีความ
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเมื่ อ ภาครั ฐ ประกาศ
กฎระเบียบให้นำ�แรงงานต่างชาติเข้ามาทำ�งานในประเทศได้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
และยังจัดกิจกรรม Focus Group กับพนักงานที่หอพักเพื่อ
สร้างความเข้าใจและร่วมมือกับการปฏิบัติตนตามมาตรการ
ป้องกันโรคในสถานประกอบการและที่พักอาศัย รวมถึงรับฟัง
ข้อเสนอแนะและความต้องการของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อร่วม
ส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องพนักงาน ให้เกิดการทำ�งานอย่าง
ปลอดภัย ประสานสามัคคีและเกิดความปรองดองภายในองค์กร
และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ทีย่ าวนานกว่า 2 ปี มูลนิธิ LPN ยังได้รบั การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมทานและไข่ไก่สดจากบริษทั เพือ่ บรรจุเป็นถุงยังชีพ
นำ�ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่แรงงานต่างชาติ
ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปี 2563

ซีพีเอฟส่งมอบน้ำ�ใจช่วยแรงงานต่างชาติและกลุ่มผู้เปราะบางผ่านมูลนิธิ LPN
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กลยุทธ์ความยั่งยืน

การจัดการข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
ในปี 2564 ซีพีเอฟได้รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนผ่าน
ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN จำ�นวนทั้งสิ้น 4 สาย
ทัง้ หมดเป็นสายจากพนักงานต่างชาติ รายละเอียดโดยสังเขป
ดังนี้
• 1 สายเป็นเรื่องความไม่เข้าใจของพนักงานถึงสาเหตุที่ให้
ออกจากงาน หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า พนักงาน
ได้ละเมิดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 ในระบบ Bubble & Seal ซึง่ กำ�หนดให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมูลนิธิ LPN และ
บริษัทได้ร่วมชี้แจงกับพนักงานให้ทราบว่าการกระทำ�
ดังกล่าวอาจนำ�มาซึง่ ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษทั
บริษัทจึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินการตามข้อบังคับการทำ�งาน
อนึ่ง บริษัทได้ทำ�การประกาศเน้นย้ำ�ให้พนักงานทุกคน
รับทราบและตระหนักถึงความร้ายแรงของผลกระทบจาก
การฝ่าฝืนมาตรการนี้
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• 1 สายเป็นเรื่องความกังวลใจของพนักงานจากการที่ไม่
สามารถทำ�ธุรกรรมที่ธนาคารได้ โดยได้รับแจ้งว่าเอกสาร
ประจำ�ตัวหมดอายุ และพบว่าสาเหตุเกิดจากธนาคารไม่
ทราบถึงมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล ที่ยืดระยะเวลาให้
แรงงานต่างชาติสามารถพำ�นักและทำ�งานในราชอาณาจักร
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 บริษัทได้ประกาศชี้แจงให้
พนักงานต่างชาติทกุ คนรับทราบและเข้าใจทัว่ ถึงกันในเรือ่ ง
มาตรการผ่อนปรนนี้
• 2 สายเป็นเรือ่ งข้อกังวลใจเกีย่ วกับค่าตอบแทนการจ้างงาน
เนือ่ งจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
โควิด-19 มีการปรับกระบวนการในการทำ�งานให้สอดคล้อง
กับมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ซึง่ มีผลต่อการจัดทำ�เอกสาร
การจ่ายค่าจ้าง บริษัทได้ตรวจสอบและดำ�เนินการแก้ไข
ทันทีที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งปรับขั้นตอนการดำ�เนินเอกสาร
รวมถึงการป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าระบบให้มีความกระชับ
รัดกุมมากขึ้น

การตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ในปี 2564 ซีพีเอฟทบทวนกระบวนการตรวจประเมินสถานะ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence: HRDD) สำ�หรับทุกกิจการของบริษทั ในประเทศไทย
ครอบคลุมทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มความหลากหลายและกลุ่ม
ผูเ้ ปราะบางทางเชือ้ ชาติและศาสนา กลุม่ ผูบ้ กพร่องทางร่างกาย
และเด็ก เป็นต้น โดยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำ�คัญ
(Salient Human Rights Issues) ทั้ง 7 ประเด็น ได้แก่
สภาพการจ้างงาน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้
แรงงานผิดกฎหมาย (เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และ
แรงงานต่างชาติ) ในห่วงโซ่อปุ ทาน สุขภาพและความปลอดภัย
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ของคู่ค้าและผู้รับเหมา มาตรฐานการครองชีพและความ
ปลอดภัยของชุมชนในห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ การทบทวนนีเ้ ป็นการ
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปีตั้งแต่ปี 2559 โดย
จะมีการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ในทุก 3 ปี โดยขณะนี้ บริษทั ได้เตรียมความพร้อมและวางแผน
การดำ�เนินงานสำ�หรับการตรวจประเมินในปี 2565 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และจะมีการตรวจประเมินผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนต่อพนักงานของบริษัท (Human Rights Impact
Assessment: HRIA) พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณะในปี 2565
นี้ ด้ ว ย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ
"การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน")

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

“เพราะพนักงานคือฮีโร่ ... ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหาร
ปลอดภัยที่ต้องร่วมรักษาความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ
และพนักงานเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญ
ในการผลิตอาหาร ... ในสถานการณ์โรคระบาด
พนักงานทุกคนคือผู้เสียสละที่ออกมาทำ�งานเพื่อส่วนรวม
ดังนั้น เราต้องสร้างความมั่นใจ
ให้เขาว่าจะปลอดภัยและมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน“
คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
ซีพเี อฟได้รบั โล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น (Human Rights Award
2021) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดดเด่นด้านการนำ�หลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการดำ�เนินการอย่างรอบด้าน จาก
ความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำ�หลักสิทธิมนุษยชนสากลมาบูรณาการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยให้ความ
สำ�คัญกับพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งยังส่งต่อแนวคิดและส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจตลอดจนเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานให้มี
หลักปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ ร่วมยกระดับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนำ�ศักยภาพของบริษทั เป็นองค์กร
ต้นแบบนำ�ร่องถ่ายทอด สืบสาน และต่อยอดความรู้และประสบการณ์ดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมนำ�ไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การดูแลพนักงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ซีพเี อฟให้ความสำ�คัญกับการปกป้องดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องพนักงานเป็นอันดับหนึง่ บริษทั เตรียม
ความพร้อม และดำ�เนินมาตรการในการดูแล เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น

ปองกัน
อยางเครงครัด
ผาน 6 มาตรการ

สราง
ภูมิคุมกันหมู
ดวยวัคซีน

รักษาเยียวยา

ในสถานที่
ที่บร�ษัทจัดเตร�ยมไว
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ป้องกันอย่างเคร่งครัด

1
กําหนดมาตรการปองกันโรคและใหคาํ แนะนํา
การจัดการผูติดเชื้อและผูสัมผัสเสี่ยงสูง
รวมถึงทําหนาที่สอบสวนโรค
ทีส่ อดคลองกับกระทรวงสาธารณสุข
และกรมควบคุมโรค
ดูแลสวัสดิการ
ใหกับพนักงานผูติดเชื้อ
และผูมีความเสี่ยงสูง
และบร�หารจัดการ
โรงพยาบาลสนาม

มาตรการ
ประสานงานภาครัฐ

ประสานงานหนวยงานภาครัฐ
เพ�่อธุรกิจดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
เชน การขนสงสินคา
การเดินทางขามจังหวัด

2

มาตรการจัดซื้อ

6
มาตรการรองรับ

โรคติดเชื้อโคว�ด-19

5

ซีพเี อฟจัดหาและจัดซือ้ วัคซีนสร้างภูมคิ มุ้ กันหมูใ่ ห้พนักงานทุกคนทัง้ สายงานผลิตและสนับสนุนครบถ้วนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
ปี 2564 เพื่อสร้างความมั่นคงในกระบวนการผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคที่จะได้รับอาหาร
ที่สะอาดและปลอดภัย
รักษาเยียวยา

มาตรการปองกัน

มาตรการเยียวยา

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ซีพเี อฟจัดตัง้ ศูนย์อ�ำ นวยการป้องกันการแพร่เชือ้ โควิด-19 และศูนย์ประสานงาน 26 ศูนย์ ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจทัว่ ประเทศไทย
ภายในศูนย์ประสานงานมีทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติมาตรการของโรงงาน และมีศูนย์ย่อยตามพื้นที่
โรงงานเพื่อความคล่องตัวในการดำ�เนินงานและติดตามสถานการณ์ โดยวางมาตรการทั้งหมด 6 ด้าน

6

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

จัดหาเวชภัณฑปองกันใหทัน
ตอสถานการณ ไมวาจะเปน
หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล
หร�อชุดตรวจ ATK เปนตน

3

มาตรการสื่อสาร

ดูแลเร�่องการสื่อสารขอปฏิบัติ
ภายในบร�ษัท ติดตามขาวสารที่เกี่ยวของ
กับบร�ษัท และสรางความเขาใจ
ใหถูกตองแกพนักงานและ
บุคคลภายนอก

4

แม้ว่าซีพีเอฟจะมีมาตรการป้องกันโรคเข้มข้นเพียงใด พนักงานของบริษัทกว่า 10,300 คนได้รับการยืนยันติดเชื้อโควิด-19
บริษทั พยายามอย่างยิง่ ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรค โดยมีกระบวนการคัดแยกผูป้ ว่ ยทันทีเพือ่ ไปรักษาในโรงพยาบาล
หรือโฮสพิเทล (Hospitel) ที่บริษัทจัดเตรียมให้ หรือโรงพยาบาลสนามสระบุรีและหนองจอกที่บริษัทสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วย
ได้ถงึ 780 เตียง รวมถึงแยกตัวผูส้ มั ผัสเสีย่ งสูงเพือ่ สังเกตอาการและตรวจหาเชือ้ ด้วยวิธี RT-PCR และ ATK เป็นระยะ นอกจากนี้
บริษัทยังเปิดสายด่วนพิเศษโควิด-19 (CPF COVID-19 Hotline) ให้กับพนักงานทุกคน ตอบทุกคำ�ถามหรือข้อสงสัย
เรื่องโรคติดเชื้อโควิด-19 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะบริษัทเป็นห่วงสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานทุกคน
โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ด้วยความตระหนักและให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงานตลอดจน
ผู้รับเหมา และบริษัทผู้ดำ�เนินโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้รับเหมาสามารถทำ�งานได้อย่างปลอดภัย ดังนี้
โครงการ Safe Think Safe Act
ธุรกิจไก่ไข่นำ�หลักการ Behavior-Based Safety มาประยุกต์
ใช้ในการลดพฤติกรรมการขับรถเร็ว เพื่อลดสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ของบริษัท โดยประเมินพฤติกรรมที่มี
ความเสี่ยง สื่อสารให้กับพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งจัด
อบรมผ่านหลักสูตรทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ และเข้า
โปรแกรมสังเกตพฤติกรรม 21 วันซึ่งมีหัวหน้างานเข้าร่วม
ประเมินพฤติกรรม 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และมีการให้รางวัลจูงใจ
หากพฤติกรรมการขับขี่ที่มีความเสี่ยงลดลง จากการดำ�เนิน
โครงการนี้ทำ�ให้การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เป็นฝ่ายผิด
ลดลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 16

โครงการป้องกันการตกจากที่สูง
ในปี 2563 จากการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานบนที่สูง
ธุรกิจอาหารสัตว์บกจึงกำ�หนดมาตรฐานการปฎิบตั งิ านทีเ่ ข้มงวด
มากยิง่ ขึน้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยดำ�เนินการดังนี้
1. ต้องติดตั้งทางเดินบนหลังคา (Walk Way) และติดตั้งจุด
ยึดเกาะสายช่วยชีวิตทุกพื้นที่
2. ต้องติดตัง้ บันไดลาดเอียงหรือนัง่ ร้านทีไ่ ด้มาตรฐาน สำ�หรับ
ขึ้น-ลงหลังคา
3. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full
Body Safety) และสายช่วยชีวิตแบบ 2 ตะขอ
4. อุปกรณ์ทใ่ี ช้ท�ำ งานบนทีส่ งู ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
5. การคัดเลือกผูร้ บั เหมาต้องมีความชำ�นาญและมีประสบการณ์
ในการทำ�งานบนที่สูง

การสวมชุดเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (Full Body Safety)
และสายช่วยชีวิตแบบ 2 ตะขอ

ทางเดินบนหลังคา (Walk Way)

มาตรการสาธารณสุข
กํากับดูแลว�ชาการดานโรค
และการแพรระบาด
และตรวจหาเชื้อโรคเชิงรุก
ดวยว�ธี RT-PCR

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงานและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้
ดำ�เนินการตรวจติดตามแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Knocked Door Audit) ทั้งติดตามที่หน่วยธุรกิจและรีโมทออดิท (On and Off
Site Audit) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการดำ�เนินการป้องกันการแพร่กระจายและการระบาดของโรคเป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
จากการดำ�เนินมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด ส่งผลสำ�เร็จในการบริหารจัดการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 สะท้อนจากการที่
บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย “IPHA – Industrial and Production Hygiene Administration” ถึง 61
โรงงาน ซึ่งเป็นจำ�นวนสูงสุดในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั้งประเทศ
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โครงการ SMART SHE
ธุรกิจอาหารสัตว์บกนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์ม ได้แก่ เซนเซอร์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ หรือ Internet of Things (IoT)
มาสร้างระบบที่ช่วยในการดำ�เนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment:
SHE) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยติดตามข้อมูลด้าน SHE เพื่อให้สามารถตรวจติดตามและเฝ้าระวังด้าน SHE ได้ตลอด
เวลา โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
ด้าน SAFETY: ควบคุมการทำ�งานทีม่ คี วามเสีย่ ง จะมีมาตรการตรวจความปลอดภัยในการทำ�งานผ่านระบบขออนุญาตทำ�งาน
Smart Work Permit Application ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานให้ปลอดภัยและลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
ด้าน HEALTH: ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานผ่าน
เซนเซอร์ แบบ Real Time ที่ช่วยเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานที่อาจทำ�ให้เกิดโรคจากการทำ�งาน
ด้าน ENVIRONMENT: ตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมภายใน
โรงงาน เช่น คุณภาพอากาศ และคุณภาพน้�ำ ทิง้ ก่อนระบาย
ออกสูแ่ หล่งชุมชน เพือ่ ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
ข้อมูลจากทั้ง 3 ด้าน ถูกนำ�มาบริหารจัดการบน Smart
SHE Platform ทีแ่ สดงข้อมูลในรูปแบบ Dashboard ทีเ่ ข้าถึง
ได้ทง้ั บนคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน แบบ Real Time ทำ�ให้
เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมีการแจ้งเตือนเมื่อ
ระบบ SMART SHE
พบความผิดปกติได้ทันที
การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
พนักงานเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั จึงเอาใจใส่และดูแลสุขภาพและความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องพนักงาน โดยดำ�เนินโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ได้แก่
โครงการสุขภาพกาย สุขภาพใจมีสุข
ธุรกิจอาหารสัตว์บกดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ ภาพแข็งแรง ผ่านการออกกำ�ลังกายและกินอาหารทีด่ มี ปี ระโยชน์
โดยจัดตั้งชมรมสุขภาพ จัดพื้นที่ออกกำ�ลังกาย สนามกีฬาภายในบริษัท รวมถึงห้องออกกำ�ลังกาย สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน เช่น CPF Running Club จัดแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

โครงการผักสะอาด ปลอดสารพิษ
ส่งเสริมให้พนักงานในฟาร์มเลีย้ งสัตว์ในกิจการประเทศไทย เวียดนาม และลาว ปลูกผักปลอดสารพิษและนำ�ไปบริโภคเพือ่ สร้าง
สุขภาพที่ดีให้พนักงานจากการได้รับอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

สวนผักปลอดสารพิษในพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัท

ผลการดำ�เนินงานปี 2564 (กิจการประเทศไทย)

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
0.31

0.35

0.39

หน่วย: รายต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
0.38

เปาหมายป 2568
0.12 รายตอ
200,000 ชั่วโมงการทํางาน
2561

2562

2563

2564

ในปี 2564 สาเหตุหลักของการบาดเจ็บจากการทำ�งาน
ของพนักงานและผู้รับเหมา ได้แก่
1. ถูกวัตถุมีคมตัด บาด หรือแทง 4. ชนหรือกระแทกกับวัตถุ
5. หกล้มหรือลื่นล้ม
2. ถูกวัตถุหนีบหรือดึง
3. ถูกวัตถุหล่นทับ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน

พนักงานและผู้รับเหมา
เสียชีวิตจากการทำ�งาน

0 ราย

แม้ว่าซีพีเอฟจะมีความพยายามในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำ�งานแล้วก็ตาม ในปี 2564 มีพนักงาน 4 ราย
ประสบอุบตั เิ หตุจากถูกวัตถุหนีบหรือดึง ถูกวัตถุมคี มตัด บาด หรือแทง และชนกับวัตถุ ทำ�ให้ไม่สามารถฟืน้ ฟูรา่ งกายให้กลับสู่
สภาพเดิมได้ภายใน 180 วัน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ�ในอนาคต บริษัทดำ�เนินการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างเร่งด่วน
และกำ�หนดแนวทางแก้ไขและมาตรการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
• ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์และพืน้ ทีท่ ป่ี ฎิบตั งิ าน • บังคับใช้กฎการสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
ทุกครั้งก่อนเริ่มงาน
ตามความเสี่ยงของงานแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัด
• ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันอันตรายจากการ • เพิ่มความถี่ในการอบรมพนักงานและผู้รับเหมาเกี่ยวกับ
ถูกเครือ่ งจักรหนีบหรือดึง และถูกวัตถุมคี มตัด บาด หรือแทง
การทำ�งานเครื่องจักร เป็นต้น
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อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การบริหารจัดการ
• การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพบุคลากร เตรียมความพร้อมให้สามารถดำ�เนินงาน
ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กร และ
ขยายโอกาสทางการเรี ย นรู้ สู่ ค รอบครั ว ของพนั ก งาน
คู่ค้าธุรกิจ และคนในสังคม
• การบริหาร ‘คนเก่ง คนดี’ ให้คงอยู่กับองค์กร และดึงดูด
คนเก่ง คนดี (Talent) สู่องค์กร วางแผนการเติบโตใน
เส้นทางอาชีพของพนักงาน พร้อมกับวางแผนทดแทน
ตำ�แหน่งสำ�คัญเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจอย่างยั่งยืน
• วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันองค์กร สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ค่านิยม
องค์กร 6 ประการ หรือ “CPF Way” ซึ่งบริษัทให้

การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายปี 2573

สนับสนุนการศึกษา
และการฝึกอบรมบุคลากรจำ�นวน

3 ล้านชั่วโมง

การดำ�เนินงาน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

บริษัทมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ทำ�งานที่ดีให้แก่พนักงาน
และมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ดูแลพนักงานแบบบูรณาการ ตลอดเส้นทางการเข้ามาทำ�งานกับซีพีเอฟ
พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำ�เป็นในอนาคต (Future Skills)
อันจะช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนในองค์กร
ที่เป็นหัวใจสำ�คัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนและสามารถส่งต่อคุณค่า
ขององค์กรสู่สังคมภายนอกต่อไป
คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล
ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานความมุ่งมั่นด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ความสำ�คัญอย่างยิง่ ในการหล่อหลอมให้พนักงานทุกระดับ
ชัน้ มีความตระหนักรู้ เข้าใจ ยอมรับ และนำ�ค่านิยมองค์กร
ไปปรับใช้อย่างสม่�ำ เสมอ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมุง่ เน้นสร้าง
ความผูกพันของพนักงานผ่านทางโครงการ CPF@Heart
เพือ่ ยกระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานซึง่ จะช่วยให้
พนักงานสร้างผลลัพธ์ที่ดีและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
• การบริหารอัตรากำ�ลังบุคลากร พิจารณาโครงสร้างการ
ทำ�งานและวิเคราะห์แนวทางการบริหารบุคคลให้สอดรับ
กับแผนความต่อเนือ่ งในการดำ�เนินธุรกิจด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำ�ไปใช้ตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่น
ด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

สถานการณ์โลกในปัจจุบันผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ส่งผลให้แนวทางการดำ�เนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง อัตราการแข่งขันการจ้างงานที่มีคุณภาพในตลาดเพิ่มสูงขึ้น
บริษัทจึงจำ�เป็นจะต้องปรับแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและ
โครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งและความสุขภายในองค์กร
ให้พนักงานพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันกับสถานการณ์

ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันที่นำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามาใช้ ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะและ
งานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อัตราการ
จ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ จึงเป็นจุดสำ�คัญทีท่ �ำ ให้
ซีพีเอฟมุ่งมั่นที่จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้

พนักงานพัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด และเห็น
ถึงโอกาสสำ�คัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และคนใน
สังคม ซึ่งมีโอกาสเป็นกำ�ลังบุคลากรที่สำ�คัญในอนาคต ได้มี
องค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากร
ซีพีเอฟมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และความ
สามารถให้ครบทุกด้าน ตอบโจทย์โครงสร้างและอัตรากำ�ลังคน
ขององค์กรทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ โดยจะกำ�หนดเป็นแผนการพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อให้
มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีคณ
ุ ภาพ ทัง้ นี้ บริษทั
ได้จัดทำ�โปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน แบ่งเป็น 4
ด้านสำ�คัญ ดังนี้
1. โปรแกรมการพัฒนาความรูพ้ นื้ ฐาน ประกอบด้วยหลักสูตร
พื้นฐานที่จำ�เป็นเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ การกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
และการลงโทษทางวินยั ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทำ�งาน หลักสูตรเพือ่ พัฒนาความยัง่ ยืนองค์กร และ
เตรียมพร้อมสู่การทำ�งานรูปแบบดิจิทัล
2. โปรแกรมการพัฒนาทักษะอนาคตที่ม่งุ เน้นการพัฒนา
ระดับ Digital Literacy ของพนักงาน ทั้งในส่วนของ
Hard Skill เช่น Data Analytics, Robotics และ Soft Skill
เช่น Design Thinking, Agile โดยมีหลักสูตรพัฒนา 4 ระดับ

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เพื่อวางรากฐานและ
เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีดา้ นดิจทิ ลั ให้กบั พนักงาน
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจากนี้ ยังมีหลักสูตร
พัฒนาทักษะอนาคตด้านอืน่ ๆ ทีเ่ น้นการพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะอนาคตควบคู่กับการยกระดับทักษะเฉพาะงาน
เพือ่ สร้างทักษะทีจ่ �ำ เป็นในการทำ�งาน และมุง่ สร้างบุคลากร
ให้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ บบสากล (Global Mindset) และ
ความสามารถในการผนึกกำ�ลัง (Synergy) เพื่อรองรับ
การเติบโตขององค์กรในอนาคต โดยในปี 2564 นี้ บริษัท
ได้อบรมเพื่อปูพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้
พนักงานทุกคนกว่า 22,000 คน โดยร่วมกับ True Digital
Academy สร้างทักษะพื้นฐาน (Digital Foundation) ให้
พนักงานกว่า 600 คน สร้างกำ�ลังคนด้าน Data Analytics
จำ�นวน 47 คน จาก 10 โครงการผ่านการทำ� Data Analytics
Boot Camp โดยนำ�โจทย์ธรุ กิจจริงมาวิเคราะห์ และเสนอแผน
ซึ่งมีมูลค่ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี รวมไปถึงการสร้าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านข้อมูล โดยได้มกี ารพัฒนาต่อยอดเพือ่ สร้าง
Data Analyst จำ�นวน 100 คน และ Junior Data Scientist
จำ�นวน 50 คนในปีถัดไป เพื่อรองรับการวางแผนอัตรา
กำ�ลังคนในยุคดิจิทัล
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3. โปรแกรมการพัฒนาผูน้ �ำ ด้วยเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาทักษะ
ความเป็นผูน้ �ำ จึงได้พฒ
ั นาหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน
ผู้จัดการทุกระดับ และผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาทีมงานและทักษะในการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ อีกทั้งได้คัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง (Talents) เข้า
สูโ่ ครงการพัฒนาผูน้ �ำ เพือ่ คัดเลือกบุคลากรเข้ามาร่วมเสริม
กำ�ลังธุรกิจ เตรียมความพร้อมสู่การเติบโตภายในองค์กร
และช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผู้นำ�แล้วกว่า 1,000 คน
4. โปรแกรมการพัฒนาทักษะเฉพาะงาน ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะเฉพาะงาน (Technical Skills) และการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ
ให้มีระบบและมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการจัดตั้งศูนย์
การพัฒนาพนักงานตามกลุ่มวิชาชีพของหน่วยงาน หรือ
Technical Academy และการสร้างสังคมแห่งการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ว่ มกัน (Learning Community) เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง และ
สามารถยกระดับความสามารถของพนักงานให้พร้อมต่อ
การเติบโตของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
ในปี 2564 ได้จดั ตัง้ Technical Academy แล้ว 9 หน่วยธุรกิจ
และจะขยายผลการจัดตั้งให้กับหน่วยธุรกิจหลักที่เหลือ
จำ�นวน 27 หน่วยธุรกิจให้ครบภายในปี 2566

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืน สร้างให้เกิดบรรยากาศ
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย หรือทีเ่ รียกว่า Hybrid Training มีทง้ั รูปแบบ On-Line
On-Site On-Ground และ On-Demand ซึง่ ปรับให้เหมาะสม
กับหลักสูตรการเรียนรู้แต่ละรายการ เน้นให้เกิดการเรียนรู้
นำ�ไปปฏิบตั ิ และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ผ่าน E-Learning การเรียนสดผ่านระบบออนไลน์ (Virtual
Training) การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ บบกลุม่ (Group Coaching)
และการทำ�จริงที่หน้างาน (On-the-Job Training) เป็นต้น
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปจั จุบนั ทีบ่ ริษทั ได้เปิดโอกาสให้ปรับ
รูปแบบการทำ�งานที่เหมาะสมกับเนื้องานและสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ “อิ่มรู้” ที่ให้พนักงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และ
การพัฒนาทักษะ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
องค์ความรู้รูปแบบ On-Demand Learning มากกว่า 900
หลักสูตร
ณ ปี 2564 ซีพเี อฟได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมและพัฒนา
ศักยภาพตนเองเฉลีย่ 14 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ในกิจการประเทศไทย
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รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ตัวอย่างหลักสูตร CPF People Manager หนึ่งในทักษะอนาคตที่สำ�คัญและหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นำ�
การพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคม
ซีพเี อฟได้ด�ำ เนินงานสนับสนุนการศึกษาแก่นกั เรียน นักศึกษา • โครงการพัฒนาบุคลากรรุน่ ใหม่ ร่วมกับเครือข่ายสถาบัน
อุดมศึกษาจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
พนักงาน และบุตรของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบ
เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้
โจทย์งานในอนาคต
ความสามารถ และประสบการณ์ทต่ี รงตามความต้องการ
• โครงการทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรของพนักงาน
ของตลาดแรงงาน สร้างความเข้าใจและฟูมฟักทักษะทีส่ �ำ คัญ
สนับสนุนโอกาสในการเร่งพัฒนาบุคลากรและสร้างบุคลากร
ต่อธุรกิจและเป็นทักษะแห่งอนาคต และร่วมสร้างบัณฑิตที่
ทีม่ ที กั ษะแห่งอนาคตเพือ่ ต่อยอดธุรกิจในสาขาวิชาทีส่ �ำ คัญ
สามารถเป็นกำ�ลังสำ�คัญร่วมผลักดันประเทศได้ในอนาคต
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและยังขาดแคลนแรงงาน
ผ่านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจยั
ณ ปี 2564 จำ�นวน 80 ทุน ในระดับปริญญาตรีและโท
และการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่นำ�ไปสู่การลงมือทำ�จริง
ทั้งการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ทำ�ให้เกิดการสร้างคน สร้างอนาคต สร้างเครือข่าย โดยมี
รายละเอียดดังนี้

สรางคน

ผานการพัฒนาหลักสูตร
สรางโอกาสการเร�ยนรูเชิงทดลองปฏิบัติการ
(Experiential Learning) พรอมทั้ง
การลงมือทําจร�ง เพ�่อพัฒนาคุณภาพนิสิต
นักศึกษาใหมีมาตรฐานความรู ความสามารถ
และประสบการณ ที่ตรงกับความตองการ
ตลาดการทํางาน

สรางอนาคต
แพลตฟอร์มดิจทิ ลั "อิม่ รู"้ ทีพ่ นักงานสามารถเข้าเรียนเสริมความรู้ พัฒนาทักษะได้ทุกที่ทุกเวลา บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ

ผานการพัฒนางานว�จยั
เปดประตูใหนสิ ติ นักศึกษา คณาจารย ไดตอ ยอดองคความรู
ผานการว�จยั รวม และการนําผลงานดานว�ชาการ
เขาสูก ารใชงานจร�งในโลกธุรกิจ รวมถึงการเปดโอกาสใหนสิ ติ
นักศึกษา สรางอนาคตในการทํางานกับซีพเ� อฟ

1
3
2

สรางเคร�อขาย

ผานกิจกรรมและโครงการตาง ๆ
เสร�มสรางความสัมพันธอนั ดีระหวาง
สถาบันอ�ดมศึกษา และซีพเ� อฟ อันจะนําไปสู
ความรวมมือทีก่ วางขวางยิง� ข�น้

69

70

ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

สร้างคน ผ่านการพัฒนาหลักสูตร สร้างโอกาสการ
เรียนรูเ้ ชิงทดลองปฏิบตั กิ าร (Experiential Learning)
พร้อมทั้งการลงมือทำ�จริง เช่น หลักสูตร Young
Agribusiness Entrepreneur นำ � ร่ อ งร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี 2564 และ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์อาหารระดับปริญญาโท นำ�ร่องร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปี 2565
สร้างอนาคต ผ่านการพัฒนางานวิจัย เปิดประตูให้
นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ได้ต่อยอดองค์ความรู้ผ่าน
การวิจัยร่วม และการนำ�ผลงานด้านวิชาการเข้าสู่
การใช้งานจริงในโลกธุรกิจ เช่น งานวิจัยด้านแมลง
ทหารเสือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษา
ต้นแบบการใช้รังสีคัดไข่มีเชื้อ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี งานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กัญชา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีน่ �ำ
ไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น การแข่งขัน
Virtual Hackathon ร่วมกับสถาบัน 42 Bangkok
ซึง่ เป็นสถาบันสอนโปรแกรมเมอร์ภายใต้การดูแลของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ซึ่งเป็นกิจกรรมริเริ่มไปสู่การจับมือกันแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทย และโครงการ
CPF Young Software Developer Program นำ�ร่อง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพือ่ สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์รนุ่ เยาว์ โดยให้นกั ศึกษา
ได้ลงมือพัฒนาซอฟต์แวร์จากโจทย์ธุรกิจจริงของ
ซีพเี อฟ ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ และคิดค้นแนวทางแก้ปญ
ั หา
ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนโครงการฝึกงาน สหกิจศึกษา และ
ทวิภาคีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทได้รับนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการฯ จำ�นวน 231 คน จากกว่า 33 สถาบัน ซึ่ง
นำ�ไปสู่การสร้างอาชีพด้วยการรับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วม
ทำ�งานกับบริษทั ถึงร้อยละ 38 จากโครงการดังกล่าวอีกด้วย
• โครงการส่งเสริมองค์ความรู้แก่นักเรียนและอาจารย์
ในสถาบันการศึกษา ดำ�เนินงานขับเคลือ่ นการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ CONNEXT ED ตั้งแต่ปี 2559
ด้วยโครงการพัฒนาโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะการนำ�
ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจที่ซีพีเอฟดำ�เนินงานอยู่เป็นพนักงาน
จิตอาสาผูน้ �ำ รุน่ ใหม่ (School Partners) ขององค์กรจำ�นวน
65 คน ส่งมอบองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การผลิต
อาหารทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
ไปช่วยพัฒนาให้กับนักเรียนและอาจารย์ใน 296 โรงเรียน
ที่บริษัทดูแล ด้วยการทดลองปฏิบัติจริงในโรงเรียนทำ�ให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงสารอาหารที่จำ�เป็นและสามารถ
ทำ�ให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง
• การส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมงาน สร้างอาชีพ
แก่บุคคลทั่วไป ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการสร้างอาชีพ
ให้แก่ผู้สนใจที่จะเข้ามาร่วมทำ�ธุรกิจกับซีพีเอฟและทำ�ให้
เกิดเป็นชุมชนที่สามารถแบ่งปันความรู้ร่วมกันด้วยการ
จัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน แบ่งปันความรู้ด้าน
การเลีย้ งและดูแลสัตว์ที่ดี ป้องกันโรคในสัตว์ ภายใต้หลัก
สวัสดิภาพสัตว์แก่เกษตรกรในโครงการเกษตรพันธสัญญา
(Contract Farming) และส่งเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจ
และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทีส่ �ำ คัญเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
คูค่ า้ ธุรกิจ ซึง่ เป็นการยกระดับการดำ�เนินงานตัง้ แต่ตน้ ทางของ
ห่วงโซ่อปุ ทาน (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมในบท “ดินน้�ำ ป่าคงอยู”่
ความมุ่งมั่นด้านการจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก”)

ตัวอย่างการจัดการองค์ความรู้ เพื่อการสร้างอาชีพแก่บุคคลภายนอก
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รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การบริหาร ‘คนเก่ง คนดี’
ซีพเี อฟให้ความสำ�คัญกับการบริหารบุคคล เพือ่ ดึงดูด รักษาคนเก่ง
คนดีให้อยูแ่ ละเติบโตไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการบริหารผลงาน
ซึง่ เป็นกลไกทีจ่ ะช่วยเพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
และมีเป้าหมายสูก่ ารเป็น “องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” (High
Performance Organization) โดยได้วางแนวทางการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำ�ปีและการวางแผนการ
พัฒนาเพือ่ การเติบโตอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยตัวชีว้ ดั เพือ่
บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์
ขององค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติ
งานของพนักงานผ่านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำ�เสมอ ในปี 2564 พนักงานทั้งหมดของซีพีเอฟได้รับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและวางแผนการเติบโตในเส้นทาง
อาชีพแล้ว
การประเมินการปฏิบตั งิ านประจำ�ปีได้ถกู นำ�ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาและให้รางวัลแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านและให้รางวัลแก่บคุ ลากรทีม่ ผี ลการ
ปฏิบัติงานดี กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานอย่างสม่ำ�เสมอ
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผลงาน
พนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการโค้ชและให้คำ�แนะนำ�
และให้โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพและข้ามสายอาชีพแก่
พนักงานที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสม

การบริหารผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี

เม.ย.-พ.ค.

ม.ค.-ก.พ.

ตั้งเปาหมายรายบุคคล

มี.ค.

วางแผนพัฒนาตัวเอง

ส.ค.-ต.ค.

มิ.ย.-ก.ค.

ทบทวนเปาหมายและ
ประเมินผลงานกลางป

พ.ย.-ธ.ค.

ประเมินผลงานปลายป

สื่อสารความคืบหนาของงาน และกิจกรรมระหวางป
โอกาสการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน
ซีพีเอฟให้ความสำ�คัญกับการดูแลเส้นทางการเติบโตของ
พนักงานทีต่ รงกับความสามารถและความต้องการพัฒนาของ
แต่ละบุคคล เพือ่ ให้เกิดประสบการณ์การทำ�งานทีด่ แี ละพัฒนา
ตนเองได้อย่างมีความสุข ผูกพันต่อองค์กร ทำ�ให้เกิดการสร้าง
ผลงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน โดยเปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถบริหารสายอาชีพของตนเอง ด้วยโครงการ
สรรหาภายใน “Chance for Change Program” พนักงาน
จะได้รบั โอกาสสมัครงานในตำ�แหน่งงานทีว่ า่ งลง ด้วยพืน้ ฐาน
ความเข้าใจในธุรกิจของซีพีเอฟและคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและ
ค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟเป็นอย่างดี โครงการฯ ให้โอกาส
พนักงานได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถในตำ�แหน่งงาน
ที่ใช่ ก่อให้เกิดทักษะใหม่ ได้รับประสบการณ์ทำ�งานจากงาน
ที่พนักงานสนใจและส่งเสริมให้ คนเก่ง คนดี ยังอยู่กับองค์กร

และเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว ในปี 2564 มีสดั ส่วนพนักงาน
ได้รับเข้าตำ�แหน่งงานภายในที่ว่างลงประมาณร้อยละ 63
ของตำ�แหน่งงานทีเ่ ปิดรับสมัครในกิจการประเทศไทยระหว่าง
ปี 2564
นอกจากนี้ ซีพีเอฟให้การสนับสนุนโครงการ “เพื่อนแนะนำ�
เพือ่ น” ซึง่ ให้พนักงานช่วยแนะนำ�เพือ่ นเข้าร่วมทำ�งานกับซีพเี อฟ
ทำ�ให้พนักงานใหม่ที่ได้รับการแนะนำ�สามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร
มีความพึงพอใจในการทำ�งานเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับอัตราการ
ลาออกทีล่ ดลง ทำ�ให้ชอ่ งทางการสรรหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ ด้วยอัตราความสำ�เร็จประมาณ 3:1 ซึง่ หมายถึงหาก
มีผสู้ มัครและผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 3 คน จะสามารถคัดเลือก
1 คนใน 3 คนนั้นเข้าร่วมงานกับซีพีเอฟได้
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วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันองค์กร

สามประโยชน สูความยั่งยืน
(ตอประเทศ ประชาชน และบร�ษัท)

ทําเร็วและมีคุณภาพ

ทําเร�่องยากใหเปนเร�่องงาย

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
สรางสรรคสิ�งใหม
มีคุณธรรม ความซื่อสัตย
และรูจักตอบแทนบุญคุณ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำ�โครงการ “ทำ�ดี ชมทันที
ไม่รรี อ” เป็นหนึง่ ในโครงการทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการชืน่ ชมเพือ่ น
พนักงานที่ทำ�ดีทันที หรือ On-Spot Reward ในโครงการนี้
พนักงานและหัวหน้างานสามารถชืน่ ชมเพือ่ นร่วมงานทีท่ �ำ งาน
ซีพีเอฟยึดมั่นในการทำ�งานด้วยค่านิยมองค์กร 6 ประการ
หรือ “CPF Way” ซึ่งประกอบไปด้วย (1) สามประโยชน์สู่
ความยั่งยืน (ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท) (2) ทำ�เร็ว
และมีคณ
ุ ภาพ (3) ทำ�เรือ่ งยากให้เป็นเรือ่ งง่าย (4) ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง (5) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (6) มีคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ และรู้จักตอบแทนบุญคุณ
โดยบริษัทยึดหลักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามกรอบ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 3P ได้แก่
1. Process ขั้นตอนเป็นระบบ มีขั้นตอนการสื่อสารที่เป็น
ระบบ สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวิสยั ทัศน์
องค์กรไปสู่พนักงานทุกระดับ
2. People ประกอบด้วยกลุ่ม CP Ambassador และคณะ
ทำ�งานของซีพีเอฟเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
เสนอแนะความคิดเห็นในกิจกรรมเกี่ย วกับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
3. Platform แพลตฟอร์มเพือ่ การสือ่ สารทัง้ 2 ทาง และระบบ
การเรียนรูท้ จ่ี ะช่วยเรือ่ งการสือ่ สาร สร้างองค์ความรู้ รับฟัง
ความคิดเห็นจากพนักงานในรูปแบบแพลตฟอร์มที่มี
ประสิทธิภาพ
ในปี 2564 ได้ยกระดับการปลูกฝังค่านิยม CPF Way ให้เกิด
การรับรู้ รับทราบ และนำ�ไปปฏิบัติใช้ได้จริงโดยบริษัทได้นำ�
CP LOVE Platform มาใช้โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
สื่อสาร ยกย่องชมเชย รับฟังความเห็นพนักงาน และส่งเสริม
ให้ทำ�ความดีตามค่านิยม CPF Way

• ความภักดี (Loyalty) ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการชืน่ ชม • การตอบแทนสังคม (Volunteer) ด้วยการสร้างการมี
กันระหว่างพนักงานภายในองค์กร สนับสนุนสินค้าและ
ส่วนร่วมกับพนักงานทุกระดับ ผ่านกิจกรรมทำ�ความดี
บริการ ปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร ทำ�ให้เกิดความรัก
ปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ ที่ช่วย
ความภาคภูมใิ จ รูส้ กึ พิเศษและเป็นคนสำ�คัญ เกิดเป็นความ
สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน และรายได้เพื่อยกระดับ
ผูกพันกับทั้งองค์กรและสินค้า
ความเป็นอยู่ที่ดีสู่ชุมชนตามปรัชญา 3 ประโยชน์
• การสื่ อ สารทุ ก ช่ อ งทาง ทั้ ง ภายในองค์ ก รและสั ง คม • การศึกษาและการให้อ�ำ นาจ (Education & Empowerment)
(Omnichannel) เกีย่ วกับเรือ่ งราวดีๆ ในองค์กร สามารถ
กำ�หนดให้มกี ลุ่ม CP Ambassador ทีถ่ ือว่าเป็น Change
ชี้แจงปกป้ององค์กรได้
Agent ขององค์กร จำ�นวนกว่า 300 คนเพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูล
ที่ถูกต้องผ่านการอบรม/เรียนรู้หลักสูตรพัฒนาให้แสดง
พฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง และนำ � ดิ จิ ทั ล มาใช้ ร องรั บ การ
เปลี่ยนแปลง

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

สอดคล้องกับค่านิยม CPF Way ผ่านระบบภายในอย่าง CPF
Connect โดยพนักงานจะได้รับรางวัลเป็น CP Value Point
ซึง่ สามารถสะสมและนำ�ไปแลกสินค้า และบริการทีต่ รงกับความ
ต้องการของพนักงาน

ตัวอย่างการสื่อสารกิจกรรมส่งเสริมการชมเชยยกย่องและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร CPF Way
สร้างความรัก ความภาคภูมิใจในซีพี สามารถนำ�พ้อยท์จากการชื่นชมพฤติกรรมของเพื่อนพนักงาน
มาแลกสินค้า บริการ ที่เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะพนักงานจากร้านค้าที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์

นอกจากนี้ กิจกรรมชืน่ ชมยกย่องสามารถทำ�ได้ในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น การชื่นชมการทำ�ความดีผ่านโครงการส่งเสริม
ความยั่งยืนตามแนวทาง Sustainability in Action ซึ่งได้แก่
โครงการ “กินเกลีย้ งเลีย้ งโลก” โดยมีเป้าหมายลดขยะอาหาร
และก๊าซเรือนกระจก พร้อมกับการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวผ่านโครงการ
“กล้าจากป่า พนาในเมือง” ที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี
สู่ชุมชนที่ได้ช่วยเพาะกล้าและดูแลกล้าไม้ให้กับโครงการ
โดยพนักงานมีสิทธิ์เข้าร่วมได้ทั้ง 2 โครงการตามความสนใจ

ของตนเอง โดยจะได้รับ CP Value Point จากการแบ่งปัน
ภาพการมีสว่ นร่วมกับโครงการผ่านช่องทางสือ่ สังคมออนไลน์
เพือ่ ให้เกิดการรับรู้ ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ และกระตุน้ ให้พนักงาน
อยากร่วมกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความ
ผูกพันองค์กรในภาพรวมขององค์กร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในบท “ดินน้�ำ ป่าคงอยู”่ ความมุง่ มัน่ ด้าน “การบริหารทรัพยากร
ที่เป็นเลิศ” และ “การสร้างคุณค่า ปราศจากขยะ”)
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ซีพเี อฟมีขนั้ ตอน และช่องทางการสือ่ สารทีเ่ ป็นระบบ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล นโยบาย ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์
ขององค์กรไปยังพนักงานทุกระดับ รวมถึงสิทธิประโยชน์และ
ข้อมูลความรูต้ า่ งๆ ให้กบั พนักงาน โดยดำ�เนินการร่วมกับ CP
Ambassador ซึ่งเป็นโครงสร้างการสื่อสารจากตัวแทนจาก
หน่วยธุรกิจ เน้นการมีสว่ นร่วมจากเพือ่ นพนักงาน เพือ่ ผลักดัน
การเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนองค์กร และทำ�ให้มั่นใจได้ว่า
พนักงานทุกคนจะได้รับทราบข้อมูลและการดูแลอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน
โดยในปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้พัฒนาระบบ HR-eXp และ
แพลตฟอร์มการสื่อสาร CPF Family เพื่อสนับสนุนการ
สื่อสารกับพนักงานในรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

Communication) เพื่อสร้างองค์ความรู้ และฟังความเห็น
พนักงานในรูปแบบแพลตฟอร์มทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้พนักงาน
สามารถปรับตัวได้ตง้ั แต่วนั แรกทีร่ ว่ มงานกับซีพเี อฟ แพลตฟอร์ม
ดังกล่าวช่วยส่งเสริมประสบการณ์ทำ�งานที่ดีขึ้นสอดรับกับ
สถานการณ์การทำ�งานในปัจจุบนั แบบทำ�งานจากทีบ่ า้ น (Work from
Home) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และ
แบบ Hybrid ในอนาคต
โดยพนักงานสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านมือถือ และระบบยังคง
เอื้อให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มที่สร้าง
วัฒนธรรมการชืน่ ชมให้ก�ำ ลังใจ เพือ่ ส่งเสริมความผูกพันระหว่าง
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

การยกระดับความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ซีพีเอฟได้ดำ�เนินการสำ�รวจความ
ผูกพันพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการนำ�คะแนน
ผลการสำ�รวจมาวิเคราะห์จุดที่ทำ�ได้ดี และจุดที่ต้องพัฒนา
ทัง้ ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน โดยบริษทั ได้จดั ทำ�แผน
ดำ�เนินงานยกระดับความผูกพันองค์กร บริษัทสนับสนุนให้มี
ตัวแทนธุรกิจเข้าเรียนรู้การอ่านผลการสำ�รวจ และมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ�แผนงาน ในฐานะ Change Agent ที่มีบทบาท
หน้าที่สำ�คัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และช่วยสื่อสาร
ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขับเคลื่อนกิจกรรมและติดตาม
ให้บรรลุผลสำ�เร็จตามแผนงานที่ถูกกำ�หนดตามปัจจัยที่มี

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ผลกระทบต่อความผูกพันองค์กร หลังจากจัดทำ�กิจกรรมตาม
แผนยกระดับความผูกพันของพนักงานแล้ว บริษทั ตัง้ เป้าหมาย
เพิ่มคะแนนความผูกพันองค์กรของกลุ่มพนักงานจากร้อยละ
71 เป็น ร้อยละ 74 ในปี 2565
เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในปี 2564 บริษัทได้จัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานภายใต้โครงการ
CPF@Heart ซึ่งประกอบไปด้วย 2 โครงการย่อยได้แก่ CPF
We Care และ CPF Love&Share โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ CPF We Care มุ่งเน้นการดำ�เนินงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ Care for Benefits, Care for Career, Care for
Culture และ Care for Well-Being
1. Care for Benefits: มุ่งเน้นกิจกรรมด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ของพนักงาน
ตัวอย่างโครงการ
• โครงการปลดหนี้ สร้างสุข เพื่อลดภาระหนี้ของพนักงาน
• ข้อมูลโครงการทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน

ตัวอย่าง การเปิดตัวโครงการปลดหนี้ สร้างสุข ลดภาระหนี้ของพนักงาน
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน ส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงินและสร้างวินัยการเงินที่ดี
2. Care for Career: มุ่งเน้นด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
ตัวอย่างโครงการ
• การสร้างความเข้าใจในการวางแผนการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง
• การสร้างความเข้าใจในการวางแผนสายอาชีพของพนักงาน
• โครงการการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะที่จำ�เป็น
• สนับสนุนการใช้แพลตฟอร์มอิ่มรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ

ตัวอย่างการสื่อสารภายในองค์กร หรือ CPF Family และภาพสื่อสารการใช้งานระบบ HR-eXp
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3. Care for Culture: ส่งเสริมวัฒนธรรม
ตัวอย่างโครงการ
• การชื่นชมเพื่อนพนักงานทันทีที่ทำ�ดี หรือ On-Spot Reward
• มุง่ เน้นการส่งเสริมบรรยากาศในการทำ�งานแบบ ชีแ้ นะ ไม่ชน้ี �ำ เพือ่ เปิดโอกาสให้คนรุน่ ใหม่ได้ทดลองทำ�สิง่ ใหม่ๆ ไม่ยดึ ติดกับ
กรอบเดิม
4. Care for Well-Being: มุ่งเน้นด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน
ตัวอย่างโครงการ
• โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่พนักงานให้ดีขึ้นทั้งใน
สถานที่ทำ�งาน และที่บ้าน เช่น นวด สู้ ยิ้ม เพื่อลดอาการ
ของโรคออฟฟิศซินโดรม
• ข้อมูลแนวปฏิบตั ิ และการช่วยเหลือพนักงานในสถานการณ์
โควิด-19 เช่น การแจกฟ้าทะลายโจรให้กับผู้บริหารและ
พนักงาน และสนับสนุนอุปกรณ์การตรวจ ATK เป็นต้น
• แนวทางป้องกันตนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 เช่น วัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบริษัทจัดหา
หรือสิทธิประกันสังคมของพนักงาน หน้ากากอนามัย (Mask
for All) สำ�หรับพนักงาน เป็นต้น
• การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำ�หรับพนักงานในช่วงฤดูกาล
ระบาดของโรค
โครงการ CPF Love&Share มุ่งเน้นการมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดสำ�หรับพนักงานและครอบครัว กิจกรรมรักและ
บอกต่อผ่านสังคมออนไลน์ และการสร้างทูตซีพเี อฟในการบอกต่อสิ่งดีๆ
ตัวอย่างกิจกรรม
• สิทธิพเิ ศษสำ�หรับพนักงานและครอบครัว
การใช้ผลิตภัณฑ์ทรู เช่น แพคเกจพิเศษของ
เครือข่ายทรู มูฟ เอช ทรู อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์
ราคาพิเศษ เป็นต้น
• การให้ความรูอ้ ย่างง่าย รวดเร็ว และก้าวทัน
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั เช่น ผลิตภัณฑ์
เนื้ อ สดที่ ป ลอดสาร ปลอดภั ย จาก
ยาปฏิชีวนะ ไข่สดซีพีสดจริงจีบได้ กุ้งซีพี
แปซิฟิก สด หวานแน่น แค่ลวกก็อร่อย
เป็นต้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การจัดตั้งชมรมของพนักงาน
นอกจากนี้ ในปีทผี่ า่ นมา ซีพเี อฟยังได้จดั ตัง้ ชมรมของพนักงาน
และดำ�เนินกิจกรรมเพื่อเพื่อนพนักงานที่มีความสนใจร่วมกัน
ในการทำ�ประโยชน์เพือ่ สังคมและส่วนรวมผ่านชมรมพนักงาน
จำ�นวน 15 ชมรม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนันทนาการ และ
ส่งเสริมอาชีพ กีฬาและสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคม โดย
พนักงานสามารถเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมได้ตามความ
สนใจของพนักงาน ช่วยเชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริหาร
และพนักงาน เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลีย่ นมุมมองทีห่ ลากหลาย
การยอมรับความแตกต่าง อันส่งผลให้เกิดบรรยากาศการ
ทำ�งานที่ดี สนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อันจะส่งผล
ต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานอีกทางหนึ่ง

การบริหารอัตรากำ�ลังบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซีพีเอฟได้นำ�เทคโนโลยีเครื่องมือด้านการวางแผนกำ�ลังคนเชิงกลยุทธ์
มาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างแผนการบริหารบุคคลที่จะสามารถตอบโจทย์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ทีบ่ ริษทั ได้ตงั้ ไว้ อีกทัง้ ได้น�ำ หลักการ 6 Rights โดยบริษทั Korn Ferry ทีป่ รึกษาชัน้ นำ�ระดับโลก มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน
อัตรากำ�ลังเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Planning) อย่างเป็นระบบ

RIGHT SIZE
RIGHT SOURCE

ตั้งเปาหมายวางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
เพ�่อลดตนทุนแรงงาน เพ��มประสิทธิภาพ
และสรางความปลอดภัยในการดําเนินธุรกิจ

RIGHT SITE
กําหนดจํานวนบุคลากรที่เพ�ยงพอ
เหมาะสม และมีทักษะสอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจ
ในสิ�งแวดลอมที่เหมาะสม

RIGHT SHAPE
วางโครงสรางบุคลากรที่เหมาะสม
และกําหนดระดับตําแหนงงานที่สอดคลอง
กับลักษณะของหนวยงานและองคกร

SIX RIGHTS

RIGHT SPEND
คํานวณตนทุนบุคลากรที่สอดคลอง
กับการสรางผลิตภาพของธุรกิจ

RIGHT SKILLS
ว�เคราะหงานและทักษะแหงอนาคต
(Future Skill) และพ�จารณางาน
และทักษะใดสามารถใชเทคโนโลยี
และระบบอัตโนมัติทดแทนได
รวมถึงวางแผนพัฒนาบุคลากร
เพ�่อมุงสูเปาหมายในอนาคตที่วางไว
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บริษัทวางแผนบริหารอัตรากำ�ลังเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความสมดุลระหว่าง
• ความต้องการอัตรากำ�ลังคน (Demand Planning) ใน นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม
เชิงจำ�นวนและคุณภาพที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน ที่เปิดกว้าง เรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกัน กระจายอำ�นาจ
ในองค์กรตามแผนธุรกิจ รวมถึงกำ�หนดเป้าหมายอัตรา และมีความคล่องตัวในการทำ�งาน โดยในปี 2564 บริษัทได้มี
ผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งสามารถวัดผลได้ เช่น รายได้ การส่งเสริมการทำ�งานในรูปแบบ Modular Organization
ต่อพนักงาน ต้นทุนพนักงานต่อรายได้ เป็นต้น
ผ่ า นรู ป แบบโครงการด้ า น Innovation, Productivity
• จำ�นวนอัตรากำ�ลังคนทีม่ อี ยู่ (Supply Planning) วิเคราะห์ Improvement, โครงการเถ้าแก่, และโครงการอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการ
ข้อมูลอัตรากำ�ลังคนปัจจุบัน เช่น อัตราการลาออก การ ทำ�งานแบบข้ามสายงาน (Cross-Functional Project)
เกษียณอายุ เป็นต้น
ด้วยแนวคิดการทำ�งานแบบ Modular Organization นีจ้ ะช่วย
โดยนำ�หลักการและข้อมูลทั้งหมดมาผนวกกับการนำ�ระบบ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะในการทำ � งานรู ป แบบใหม่ ใ ห้ กั บ พนั ก งาน
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อกำ�หนดรูปแบบการวางแผนอัตรากำ�ลัง ให้สามารถตอบสนองและรับมือกับสภาวะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ตลอดทั้งกระบวนการของบริษัทและจำ�ลองสถานการณ์ตาม จากปั จ จั ย ภายในและภายนอกองค์ ก รได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
สมมติฐานทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้ประเมินการวางแผนบริหาร โดยพนักงานยังสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยัง
อัตรากำ�ลังเชิงกลยุทธ์มาอย่างต่อเนื่องและได้นำ�ผลวิเคราะห์ สามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ
ไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานสรรหาบุคลากร สำ�เร็จได้อย่างยั่งยืน
หน่วยงานพัฒนาบุคลากร
โดยในปีที่ผ่านมามีพนักงานกว่า 12,000 คน ได้รับโอกาส
นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมแนวคิดการทำ�งานแบบ Modular เรียนรูก้ ารทำ�งานแบบ Modular Organization ผ่านโครงการ
Organization คือการทำ�โครงการร่วมกันของพนักงานจาก ต่างๆ กว่า 6,000 โครงการ และองค์กรยังคงมุ่งมั่นขยายผล
หลากหลายหน่วยงานหรือกลุม่ งาน โดยนำ�หลักการของ Agile อย่างต่อเนือ่ งในอนาคตโดยนับเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั ระดับองค์กร
มาประยุกต์ใช้ซึ่งส่งเสริมการทำ�งานที่คล่องตัวและพร้อมที่จะ แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการผลักดันเรื่องนี้
ปรับเปลีย่ นเพือ่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงได้อย่างทันท่วงที

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
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ผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม
เป้าหมายปี 2573

3,000,000 ราย
ที่เชื่อมโยงกับการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซีพีเอฟให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำ�เป็นกับชุมชน
รวมถึงสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือ
กับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
ประธานความมุ่งมั่นด้านผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม

ความมุ่งมั่น
ด้านผลลัพธ์
เชิงบวกทางสังคม

ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม ยังคงเป็นประเด็นความท้าทาย
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 2 ปี เกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร
จึงเป็นกลุ่มหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำ�บาก ด้วยปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ราคาผลผลิตตกต่ำ� และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น1 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90
ของการประกอบธุรกิจทั่วโลก และมีอัตราการจ้างงานกว่าร้อยละ 50 ของการจ้างงานทั่วโลก2
ก็เป็นอีกกลุ่มที่เผชิญกับความท้าทายนี้ ขณะเดียวกันโลกกำ�ลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและ
มีจำ�นวนกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมจากวิกฤตต่าง ๆ เพิ่มขึ้น3 การประกอบธุรกิจของซีพีเอฟเชื่อมโยงกับ
เกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำ�นวนมาก บริษัทจึงตระหนักถึงบทบาท
การมีส่วนร่วมจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเกษตรกร
และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงผู้เปราะบางเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำ�เป็น
สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจและชุมชนในการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเชื่อว่า
ความตั้งใจจริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตคือจุดเริ่มต้นที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
1
2
3

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

79

80

ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางการบริหารจัดการ
• การประกาศนโยบายและความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน
• การสร้างการมีสว่ นร่วม กับคูค่ า้ เกษตรกร และคนในชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ พร้อมร่วมพัฒนา
แนวทางการดำ�เนินงานที่ส่งผลบวกต่อชีวิตความเป็นอยู่

• การสนับสนุนและส่งเสริม นำ�ศักยภาพขององค์กร
ทั้งทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู้ มาสนับสนุนคู่ค้า
เกษตรกร และคนในชุมชนเพือ่ สร้างผลกระทบเชิงบวกและ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบในสังคม
• การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร ผสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของบริษทั รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ร่วมพัฒนา
แนวทางการดำ�เนินงานทีช่ ว่ ยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวติ
ของชุมชน

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การสนับสนุนกลุ่มเปราะบางทางสังคม
ซีพีเอฟตระหนักถึงปัจจัยสำ�คัญในการดำ�รงชีพด้านอาหาร
ที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ เ ปราะบางทางสั ง คม
ซึง่ ครอบคุลมถึงเด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19 หลายครอบครัว
สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพ บริษทั ได้น�ำ ความสามารถ
และความเชีย่ วชาญของบุคลากรมาถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนรอบสถานประกอบการได้เรียนรู้และฝึกอาชีพการ
เลีย้ งไก่ไข่ เลีย้ งปลา และปลูกผักสวนครัวนำ�ผลผลิตมาประกอบ
เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมการเพิม่ รายได้

การดำ�เนินงาน

สนับสนุนการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์โควิด-19
(กิจการประเทศไทย)

สนับสนุนเด็กและเยาวชน

การสนับสนุนชุมชน
การสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้
• การสนับสนุนชุมชนรอบสถานประกอบการ
• การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย
ซีพีเอฟให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างสถาน
ซีพเี อฟให้ความสำ�คัญกับเกษตรกรรายย่อยซึง่ เป็นรากฐาน
ประกอบการทัง้ โรงงานและฟาร์มกับชุมชน โดยมีการดำ�เนิน
สำ�คัญของเศรษฐกิจประเทศ จึงสนับสนุนให้เกิดโครงการ
งานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)
ส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์แบบเกษตรพันธสัญญา หรือคอนแทรค
ด้วยเครื่องมือด้านชุมชน อาทิ การจัดทำ�แผนที่เดินดิน
ฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) แก่เกษตรกรรายย่อย
การสานเสวนาสำ�รวจความต้องการชุมชน เพื่อวางแผน
เพือ่ มุง่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั เกษตรกร โดยเริม่ ต้น
ส่งเสริม สร้างการมีสว่ นร่วมกับชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวติ
จากโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อตั้งแต่ปี 2518 และ
ให้สามารถอยูร่ ว่ มกันระหว่างชุมชนและสถานประกอบการ
ขยายมาสู่โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ
ของบริษทั ได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ในปี 2564 กิจการใน
และสัตว์น้ำ� ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยสร้างความ
ประเทศไทยได้น�ำ ความต้องการชุมชนจำ�นวน 263 รายการ
ยั่งยืนให้กับประเทศและสอดคล้องกับหลักปรัชญา 3
พัฒนาเป็นโครงการซีพเี อฟ อิม่ สุข ปลูกอนาคต เพือ่ ส่งเสริม
ประโยชน์ของบริษทั คือ การสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ
ภาวะโภชนาการเด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงงาน
(ทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน) ประโยชน์ต่อประชาชน
และฟาร์ม โครงการสร้าง สาน สุข วิถชี มุ ชน โครงการน้�ำ ดืม่
และประโยชน์ต่อบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทได้ร่วม
ชุมชน โครงการปุ๋ยเปลือกไข่เพื่อชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็น
สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยกว่า
ส่วนหนึง่ ของการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ ชุมชน นอกจากนี้
9,400 ราย จากกิจการประเทศไทย เวียดนาม ตุรกี กัมพูชา
บริษัทได้ร่วมสนับสนุนชุมชนกว่า 7,000 ราย จากกิจการ
ลาว อินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย
ประเทศไทย เวียดนาม ตุรกี กัมพูชา ลาว อินเดีย ฟิลปิ ปินส์
• การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย
และมาเลเซีย อาทิ โครงการฝูงไก่ผา้ พันคอแดงในประเทศ
ซีพเี อฟมุง่ มัน่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมมาอย่าง
เวียดนาม และโครงการปลูกผักสะอาด ปลอดสารพิษ
ต่อเนือ่ ง โดยการเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยเป็น
ในประเทศลาว
เจ้าของธุรกิจของตนเอง ด้วยงบลงทุนน้อยก็สามารถ
เริม่ ต้นธุรกิจได้ผา่ นโครงการเถ้าแก่เล็ก อาทิ ธุรกิจห้าดาว
พอร์คช็อป สตาร์คอฟฟี่ เป็ดเจ้าสัว กระทะเหล็ก ซีพี เฟรชช็อป
และตูเ้ ย็นตลาดสด รวมกว่า 5,300 ราย ในปี 2564 จากกิจการ
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ประเทศไทย เวียดนาม ตุรกี กัมพูชา ลาว อินเดีย ฟิลปิ ปินส์
การสร้างรายได้
การสร้างรายได้
การสร้างรายได้
และมาเลเซีย
เกษตรกรรายย่อย
ของผู้ประกอบการ
ชุมชนรอบ
รายย่อย

สถานประกอบการ

จากการแปรรูปและจำ�หน่ายผลผลิตในชุมชน เป็นการสนับสนุน
การเข้าถึงอาหารทีถ่ กู หลักโภชนาการ ช่วยลดภาวะทุพโภชนาการ
ของเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นอนาคตที่สำ�คัญของประเทศ
นอกจากนี้ บริษทั ยังร่วมสนับสนุนอาหารทีม่ โี ภชนาการทีด่ กี บั
ผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ โควิด-19 อย่างต่อเนือ่ ง ผ่านโครงการกองทุนซีพเี อฟ
คืนสุขผูส้ งู วัย โครงการส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19
และโครงการครัวปันอิ่ม เป็นต้น

364,000 คน

(กิจการประเทศไทย เวียดนาม ตุรกี กัมพูชา
ลาว อินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย)

กองทุนซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัย
(กิจการประเทศไทย)
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1.4

คน

กว่า
ล้านคน
จำ�นวนเงินกว่า 168 ล้านบาท

การสนับสนุนกิจกรรมด้านชุมชนและสังคม
ซีพีเอฟมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคม โดยการนำ�ศักยภาพขององค์กรมาร่วมสร้างผลกระทบ
เชิงบวกให้สังคมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปี 2564
ซีพีเอฟกิจการประเทศไทยทำ�การสนับสนุนสังคมในลักษณะ

ของการบริจาค ร้อยละ 7 ลักษณะโครงการเพือ่ สังคม ร้อยละ 62
และลักษณะการสนับสนุนผ่านกิจกรรมทางการตลาด ร้อยละ 31
ทั้งนี้ รูปแบบการสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกันไปตามแต่
กิจกรรม ดังนี้

รวม

เงินสนับสนุน

304.9

ชั่วโมงทำ�จิตอาสา
ล้านบาท

3.5

ล้านบาท

สิ่งของและบริการ

28.3

ล้านบาท

ค่าบริหารจัดการ

15.1

352
ล้านบาท

ล้านบาท

การวัดผลการดำ�เนินงานเพื่อสังคม
โครงการจากการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำ�เนินงาน (CSR-in-Process) ของซีพีเอฟ
เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบพันธสัญญา ซึ่งต้องผ่านการทำ�ประชาพิจารณ์จากชุมชนก่อน และอยู่ใน
ถือเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ สำ�คัญของซีพเี อฟ ตามหลักคิดทีว่ า่ บริเวณที่มีแหล่งน้ำ�ธรรมชาติเพียงพอเพื่อไม่สร้างผลกระทบ
เกษตรกรคือคูช่ วี ติ บริษทั จึงมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความ ต่อชุมชนโดยรอบ มีการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในการบำ�บัด
มัน่ คงทางอาชีพ สร้างรายได้ และความเป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้กบั เกษตรกร มูลสุกรและน้ำ�ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกร เพื่อช่วยลดกลิ่นและก๊าซ
อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ มีเทนที่จะออกสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยเป้าหมายไม่ปล่อยน้ำ�ทิ้ง
ประเทศและความมั่นคงทางอาหารของโลกด้วย ซีพีเอฟได้ ออกภายนอกฟาร์ม (Zero Discharge) โดยจะนำ�น้�ำ ทีผ่ า่ นการ
พัฒนารูปแบบฟาร์มในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุนใน บำ�บัดแล้วไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ ส่งผลให้ชุมชนและฟาร์ม
รูปแบบพันธสัญญา (Contract Farming) มาโดยตลอด จนปัจจุบนั อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
กลายเป็นฟาร์มสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Farm)
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ขั้นตอนการร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน แบบประกันรายได้
กรอบเวลาการประเมิน
1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563
เกษตรกรเขารวมโครงการฯ
3,093 ราย
ขอบเขตการประเมิน
เกษตรกรในโครงการฯ เทานั้น
ซีพ�เอฟ
ชี้แจง
รายละเอียด
โครงการ

เกษตรกร
สรางโรงเร�อน
รับการอบรม
ดานการเลี้ยงสุกร

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ผลสัมฤทธิ์ด้านเศรษฐกิจ: 4,144 ล้านบาท (91%)

โดยมีผลตอบแทนสูงสุด 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้
1. เกษตรกรลดความเสี่ ย งจากอั ต ราความเสี ย หายในการเลี้ ย งสุ ก ร
เมื่อเทียบกับการเป็นผู้ประกอบการเอง 1,365 ล้านบาท
2. เกษตรกรได้รบั ผลตอบแทนจากการเลีย้ งสุกรกับซีพเี อฟหลังหักการลงทุน
ด้านต่าง ๆ รวม 1,097 ล้านบาท
3. เกษตรกรมีเครดิตในการขอสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารหรือแหล่งทุน ส่งผล
ต่อต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 667 ล้านบาท

ซีพ�เอฟ
ใหพันธุสุกร
ใหอาหารสุกร
ใหการอบรม
ใหคําแนะนํา
โดยผูเชี่ยวชาญ

SROI

4.28

เท่า
(4,574 ล้านบาท)

ผลสัมฤทธิ์ด้านสังคม: 376 ล้านบาท (8%)

โดยมีผลตอบแทนสูงสุด 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้
1. เกษตรกรเกิดโอกาสการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเข้าถึงการศึกษา
ของบุตรหลาน คิดเป็นมูลค่า 156 ล้านบาท
2. เกษตรกรมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น คิดเป็นมูลค่า 118 ล้านบาท
3. เกษตรกรเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน คิดเป็นมูลค่า 61 ล้านบาท

ผลสัมฤทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อม: 54 ล้านบาท (1%)
เกษตรกร
มีความตั้งใจ
มีที่ดิน
มีเง�นทุน 20%

เชื่อมโยงธนาคาร

เกษตรกร
เลี้ยงดู
ดวยความรัก
สงเสร�มการติดตั้ง
ระบบกาซชีวภาพ

ซีพ�เอฟ
รับสุกรคืน
จายคา
ตอบแทน

ปี 2564 ซีพีเอฟดำ�เนินการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) โครงการส่งเสริมการ
เลีย้ งสุกรขุนแบบประกันรายได้ เพือ่ บริหารจัดการผลสัมฤทธิท์ างสังคมจากการดำ�เนินโครงการฯ ในมิตขิ องต้นทุน ผลประโยชน์
และความเสี่ยง เปรียบเทียบกับโอกาสการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อการเลือกจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิผล และได้รับการรับรองข้อมูลโดย บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยผลจากการประเมินพบว่า
เกษตรกรในโครงการฯ ได้รับผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 4.28 เท่า มีมูลค่าผลสัมฤทธิ์ทางสังคมรวม 4,574 ล้านบาท

โดยมีผลตอบแทนสูงสุด 3 ลำ�ดับแรก ดังนี้
1. เกษตรกรลดการปนเปื้อนสารเคมีในชั้นดินของพื้นที่เกษตรของตนเอง
คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท
2. เกษตรกรช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบก๊าซชีวภาพ
คิดเป็นมูลค่า 14 ล้านบาท
3. เกษตรกรก่อให้เกิดผลกระทบด้านกลิน่ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง 310,000 บาท
นอกจากนี้ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุนแบบประกันรายได้ของซีพีเอฟยังช่วยสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศด้านอื่นเพิ่มเติม ดังนี้
สร้างความเข้มแข็งให้คู่ค้าในระบบการเลี้ยงสุกร
• บริษัทขนส่ง (596 ราย) มีรายได้ 536 ล้านบาท
• บริษัทยาและเวชภัณฑ์ (51 ราย) มีรายได้ 690 ล้านบาท
• บริษัทรับเหมาก่อสร้าง (186 ราย) มีรายได้จากการสร้าง
โรงเรือนและฟาร์มระบบปิดให้เกษตรกร 883 ล้านบาท
• ธนาคาร (1,698 ราย) มีรายได้จากดอกเบี้ยสินเชื่อของ
เกษตรกรที่ร่วมโครงการ 259 ล้านบาท
• หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการเก็บภาษี
ธุรกิจสุกรของเกษตรกร 17 ล้านบาท

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของธนาคาร
• เกษตรกรสามารถเข้ า ถึ ง เงิ น กู้ จ ากธนาคารแทนการ
กู้เงินจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารได้เพิ่มขึ้น 55%
คิดเป็นวงเงินกู้ 3,703 ล้านบาท
• ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินจากดอกเบีย้ ทีล่ ดลง 667 ล้านบาท
• 93% ของเกษตรกร ลดความกังวลในการชำ�ระหนี้จาก
โครงการฯ
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ทั้งนี้ ผลกระทบทางสังคมจากโครงการฯ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN
SDGs) 9 ข้อ จากทั้งหมด 17 ข้อ ดังนี้

เกษตรกรและชุมชน
ลดการปนเปอนสารเคมี ในชั้นดิน
188,953 ไร คิดเปนมูลคา

76 ลานบาท

3,703 ลานบาท

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

คนในชุมชนมีความเป็นอยูด่ ขี นึ้ จากรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการท่องเทีย่ ว ค่าแรงจากการ
จ้างงานในชุมชน การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากธรรมชาติ รวมถึงมีแหล่ง
อาหารที่มั่นคงของชุมชนเพิ่มขึ้น รวมมูลค่าด้านเศรษฐกิจกว่า 24 ล้านบาท*

เกษตรกรลดความเสี่ยง
จากอัตราความเสียหายในการเลี้ยงสุกร
เมื่อเทียบกับการเปนผูประกอบการเอง

ผลกระทบด้านสังคม

คนในชุมชนได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านสังคม มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูปา่
มีการรวมกลุ่มทำ�กิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมมูลค่าด้านสังคมกว่า
5 ล้านบาท*

1,365 ลานบาท

เกษตรกรเกิดการยกระดับ
คุณภาพชีว�ตดานการเขาถึง
การศึกษาของบุตรหลาน
คิดเปนมูลคา

9.88 ลานตน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

156 ลานบาท

เกษตรกรและชุมชน
นํานํ้าจากการบําบัดใชแทนปุยเคมี
ลดคาปุยทางการเกษตรเปนมูลคา

ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ขึ้น ช่วยป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง เป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น้ำ�ตามธรรมชาติ ขณะที่ป่าบกช่วยนำ�สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์กลับคืนสู่ชุมชน
ประชากรปลาในระบบนิเวศของเขื่อนเพิ่มขึ้น และป่าทั้งสองยังช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในสิ่งแวดล้อมด้วย รวมมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อมกว่า 5 ล้านบาท*

* ก่อนหักค่าดำ�เนินการโครงการต่างๆ

113 ลานบาท

2,751 ลานบาท

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

เกษตรกรที่รวมโครงการลดตนทุนทางการเง�นจากการเขาถึงสินเชื่อธนาคาร
ทดแทนการกูเง�นจากสถาบันการเง�นที่ ไม ใชธนาคาร ในวงเง�นกูรวม

เกษตรกรลดการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก
88,929 ตัน C02 เทียบเทา
เทียบเทาการปลูกตนไม

เกษตรกรไดรับรายได
จากการเลี้ยงสุกรรวม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

74% ของเกษตรกรลดคาไฟฟา
หร�อคาแกสหุงตม
จากพลังงานหมุนเว�ยน
(กาซชีวภาพ) คิดเปนมูลคา

เกษตรกร

3,093 ราย

129 ลานบาท

ที่รวมโครงการ มีทักษะการเลี้ยงสุกรระบบปด
การจัดการระบบสุขอนามัยปองกันโรคติดเชื้อโคว�ด-19 และโรคระบาด ASF

โครงการจากการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำ�เนินงาน (CSR-after-Process) ของซีพีเอฟ
ซีพเี อฟทุม่ เทในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ควบคูก่ บั การสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูเป็นแหล่งอาหารชุมชน
การสร้างงานสร้างอาชีพให้กบั ชุมชนโดยรอบ ภายใต้โครงการ เกิดการรวมกลุม่ ประกอบอาชีพมีรายได้เพิม่ บริษทั จึงได้ท�ำ การ
สำ�คัญ คือ โครงการซีพเี อฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลนตัง้ แต่ ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปี 2557 ถึงปัจจุบัน และต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้หลักการตาม Natural Capital Protocol และ Social
และวิถีชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง & Human Capital Protocol ของสภาธุรกิจโลกเพือ่ การพัฒนา
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำ�ป่าสัก เขาพระยาเดินธง อย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable
ตัง้ แต่ปี 2559 ถึงปัจจุบนั ส่งเสริมอาชีพชุมชนเพาะพันธุแ์ ละ Development: WBCSD) และได้รับการรับรองข้อมูลโดย
อนุบาลปลาน้�ำ จืดเพือ่ ปล่อยลงเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ และโครงการ บริษทั แอลอาร์ควิ เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด พบว่า ทัง้ 5 โครงการ
ปลูกผักวิถธี รรมชาติ จังหวัดลพบุรี โดยทัง้ สองโครงการดำ�เนินงาน ก่อให้เกิดมูลค่าทีแ่ ท้จริงเป็นจำ�นวนเงินกว่า 8 ล้านบาท
ในลักษณะยุทธศาสตร์ระยะยาวจึงทำ�ให้เกิดการดำ�เนินงาน

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ
ลุ่มน้ำ�ป่าสัก เขาพระยาเดินธง

โครงการเพาะพันธุ์และอนุบาล
ปลาน้ำ�จืดและโครงการ
ปลูกผักวิถีธรรมชาติ
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การบริหารทรัพยากรที่เป็นเลิศ
เป้าหมายปี 2568

ร้ของการปล่
อยละอยก๊า25
ซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
ต่อหน่วยการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 2558
(กิจการประเทศไทย)

ร้ของปริอยละ
30
มาณการดึงน้ำ�มาใช้

ต่อหน่วยการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 2558
(กิจการประเทศไทย)

เป้าหมายปี 2573

ดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ดินน้ำปาคงอยู

200,000 ตัน

ลดของเสียที่ถูกนำ�ไปฝังกลบ

จากการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ในพื้นที่ยุทธศาสตร์
และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ (กิจการประเทศไทย)

และเผาให้เป็น

กำ�หนด
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Target) (ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3)

สนับสนุน
คู่ค้าธุรกิจขั้นที่ 1 ทั้งหมด ที่ ได้รับการระบุว่า
มีผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ�ในระดับสูง
เพื่อให้ดำ�เนินการจัดทำ�แผนบริหารจัดการน้ำ�

การบร�หารทรัพยากรที่เปนเลิศ

ซีพีเอฟมุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ วัตถุดิบ ทรัพยากรน้ำ� พลังงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
รวมทั้งปรับกลยุทธ์มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ซึ่งช่วยลดต้นทุนและสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การจัดหาอยางรับผ�ดชอบ
ตอโลก
การสรางคุณคา ปราศจากขยะ

คุณพีรพงศ์ กรินชัย
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง
ประธานความมุ่งมั่นด้านการบริหารทรัพยากรที่เป็นเลิศ

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและลอยน้ำ�ในโรงงานอาหารสำ�เร็จรูปโคราช

ดำ�เนินการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การบรรเทาและการปรับตัว
เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในอนาคต
มีความสำ�คัญในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร

ศูนย์

ทรัพยากรน้ำ�
การบริหารความเสี่ยงของ
ทรัพยากรน้ำ�ที่ดี ย่อมส่งผล
ให้ธุรกิจสามารถดำ�เนินได้
อย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับ
ชุมชนและสังคมได้อย่างสงบสุข

เศรษฐกิจหมุนเวียน
การนำ�หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
บูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ที่มีค่าอย่างสูงสุด และไม่ก่อ
ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่น
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรที่เป็นเลิศ

อุณหภูมพิ น้ื ผิวของโลกมีแนวโน้มสูงขึน้ อย่างน้อย 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ. 2583
(ค.ศ. 2040) และหากไม่มมี าตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซเรือนกระจกอืน่ ๆ อย่างเข้มข้นแล้วนัน้ โลกจะร้อนขึน้ เกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
ในระหว่างศตวรรษนีเ้ ทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2393-2443 (ค.ศ. 1850 - 1900)1 หรือก่อนการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ซึง่ วิกฤตการณ์การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศนี้ ส่งผลกระทบเป็นทีป่ ระจักษ์แล้วทัว่ โลก
ไม่วา่ จะเป็นระดับน้�ำ ทะเลทีส่ งู ขึน้ พืน้ ทีท่ �ำ การเกษตรน้อยลง อุทกภัยและภัยแล้งเกิดขึน้ บ่อยครัง้
และมีความรุนแรง ซึง่ ส่งผลต่อความมัน่ คงทางอาหาร ด้วยเหตุน้ี
ซีพเี อฟในฐานะผูน้ �ำ ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จึงร่วมรับผิดชอบในการบรรเทา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงมีการปรับตัวและวางมาตรการเชิงรุก
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ ความยัง่ ยืนของระบบผลิตอาหารของโลก

ความหลากหลายทางชีวภาพ
การต่อต้านการตัดไม้ทำ�ลายป่า
และจัดหาวัตถุดบิ อย่างรับผิดชอบ
สามารถปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสร้างความมัง่ คง
ทางอาหารให้โลกสืบไป
1

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Working Group I Contribution to the Sixth Assessment
Report (AR6) of the Intergovernmental Panel on Climate Change; October 2021.
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ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางการบริหารจัดการ
• การกำ�หนดนโยบายและมาตรฐาน ดำ�เนินนโยบายและ
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิง่ แวดล้อม และพลังงาน ซีพเี อฟ (CPF SHE&En Standard)
และตรวจประเมินตามมาตรฐานด้าน SHE&En ให้ความ
สำ�คัญกับการฝึกอบรมและการประเมินผลการดำ�เนินงาน
โดยมีระบบติดตามและตรวจสอบผลการดำ�เนินงาน (SHE
KPIs System) ตลอดทั้งปี
• การตระหนักด้านความเสี่ยงและโอกาส วิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบจากการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การใช้น�ำ้
และของเสีย พร้อมทั้งจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยง

• การบรรเทาผลกระทบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น
องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และบรรเทา
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
• การสร้างการมีส่วนร่วม ทำ�งานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ เพือ่ ยกระดับการบริหารทรัพยากรและการจัดการ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระดับบริษทั และอุตสาหกรรม

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดูรายละเอียด
CPF TCFD
Report

แนวปฏิบัติของซีพีเอฟในการก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ซีพเี อฟมุง่ สูก่ ารกำ�หนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Science-Based Targets Initiative:
SBTi) ที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสในการรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ด้วยการนำ�เทคโนโลยี
มาใช้ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization)
• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เลือกใช้อุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ใช้พลังงานต่ำ� มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง
เพือ่ ลดการใช้เชือ้ เพลิงและการปล่อยของเสียในกระบวนการ
ผลิต
• นำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับกระบวนการผลิต
ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ควบคุมด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ (Internet
of Things: loT) ลดขั้นตอนและเวลาในการผลิต เพื่อลด
การใช้พลังงานในโรงงาน
• ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน และลดการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลอื่นๆ เช่น น้ำ�มันเตา และน้ำ�มันเชื้อเพลิงอื่นๆ
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นจากชี ว มวล
ก๊าซชีวภาพ และแสงอาทิตย์

ส่วนที่ 2 การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Removal)
• สนับสนุนการยุตกิ ารตัดไม้ท�ำ ลายป่า การตัดไม้ท�ำ ลายป่า • ฟื้นฟูป่าและปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูป่า
นอกจากจะทำ�ให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
(ป่าบกและป่าชายเลน) รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ
ยังทำ�ให้เกิดการทำ�ลายคาร์บอนที่สะสมอยู่ในดิน ซีพีเอฟ
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สถานประกอบการ โดยมีเป้าหมาย
จึงประกาศเป้าหมายต่อต้านการตัดไม้ทำ�ลายป่าให้เป็น
เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม 200,000 ตัน
ศูนย์ ภายในปี 2573 ครอบคลุมกิจการซีพีเอฟ รวมถึง
ครอบคลุมพืน้ ที่ 20,000 ไร่ (3,200 เฮกตาร์) ภายในปี 2573
คูค่ า้ ซึง่ จัดหาวัตถุดบิ หลักทางการเกษตรให้แก่ซพี เี อฟ ได้แก่
ข้าวโพด ปลาป่น น้�ำ มันปาล์ม ถัว่ เหลือง และมันสำ�ปะหลัง
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังสำ�รวจโอกาสด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่าง
ต่อเนือ่ ง เช่น การใช้พลังงานจากกังหันลม การสรรหาแหล่งพลังงานทางเลือก การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน
(Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) เป็นต้น
การสนับสนุนกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก
การใช้พลังงานและการจัดการของเสียเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซีพีเอฟจึงได้
ดำ�เนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการมูลสัตว์และน้ำ�เสีย และการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน
ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพและแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขึ้นทะเบียนโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การดำ�เนินงาน
ซีพีเอฟจำ�เป็นต้องประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้การ
ดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษทั ได้น�ำ แนวปฏิบตั กิ ารเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพภูมอิ ากาศ หรือ The Recommendation
of Taskforces on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) มาเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง
และโอกาสอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงเป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลความเสีย่ ง
จากสภาพภูมอิ ากาศต่อผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเพือ่ นำ�ไปวิเคราะห์ความสามารถของบริษทั ในการรับมือกับ
ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ� พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์ เนือ้ สัตว์ทม่ี กี ารปล่อยคาร์บอนต่�ำ โปรตีนจากพืช
(Plant-Based Protein) เป็นต้น
• สร้างโรงงานและฟาร์มแห่งอนาคต ออกแบบโรงงานและ
ฟาร์มโดยคำ�นึงถึงการใช้พลังงานต่�ำ และสามารถหมุนเวียน
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อลดการปล่อย
ของเสียสู่ภายนอก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้

61,820 ตัน CO เทียบเท่าต่อปี
2

ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน

< 1%

ด้านพลังงาน
ทดแทน

41%

ด้านการจัดการ
ของเสีย

59%

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ได้รับการรับรอง
คาร์บอนเครดิตสำ�หรับซื้อขาย
ในประเทศไทย

744

ตัน CO2 เทียบเท่า

นอกจากนี้ ซีพเี อฟได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ จาก อบก. ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission
Support Scheme: LESS) ประเภทโครงการด้านป่าไม้และการเกษตร จากโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำ�ป่าสัก เขาพระยา
เดินธงและพื้นที่สีเขียวในฟาร์มและโรงงาน และโครงการด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า
ด้านป่าไม้และการเกษตร

จากต้นไม้ในพื้นที่กว่า 3,220 ไร่
(515 เฮกตาร์)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ลด / ดูดซับได้ทั้งหมด

22,255

ตัน CO2 เทียบเท่า

22,255 ตัน

ด้านพลังงานทดแทน

ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า

0.6

ตัน CO2 เทียบเท่า
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กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

ความร่วมมือในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในห่วงโซ่อุปทาน
ซีพีเอฟมีระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจนถึง ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการปรับการใช้ปุ๋ย
พื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นมาจาก ให้เหมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ละการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
พื้นที่ที่ปราศจากการตัดไม้ทำ�ลายป่า รวมทั้งบริษัทดำ�เนิน ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี การปลูกพืชคลุมดิน
“โครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” สร้างความรู้ ความ การลดการไถพรวนหรือเผาต่อซัง เป็นต้น ในปี 2564 มีเกษตรกร
เข้าใจ ให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ เพื่อยกระดับการ เข้าร่วมโครงการกว่า 11,150 ราย รวมพื้นที่กว่า 250,000 ไร่
ทำ�การเกษตรทีส่ ามารถเพิม่ ผลผลิตไปพร้อมกับการลดผลกระทบ (40,000 เฮกตาร์)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3

27%

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

575,000

ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด
(3.07 เพตะจูล)

ตัน CO2 เทียบเท่าต่อปี
พลังงานจากชีวมวล 18% (2.00 เพตะจูล)
พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 9% (1.02 เพตะจูล)
พลังงานจากแสงอาทิตย์ 0.3% (0.04 เพตะจูล)
กำ�ลังการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ 20 เมกะวัตต์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขตที่ 1 และ 2)
109
101
919
666

(72%)

253

843
594

(70%)

249

107
885
647

(73%)

238

97
863
641

(74%)

222

(28%)

(30%)

(27%)

(26%)

2561

2562

2563

2564

1.30

1.32

1.34

10.93

11.05

11.07

1.27
11.27

4.75

4.74

4.87

5.02

การปลอยกาซเร�อนกระจกทั้งหมด
(ขอบเขตที่ 1 และ 2) ตอหนวยการผลิต
(กิโลกรัม CO2 เทียบเทาตอตันผลิตภัณฑ)
การปลอยกาซเร�อนกระจกขอบเขตที่ 2
(พันตัน CO2 เทียบเทา)
การปลอยกาซเร�อนกระจกขอบเขตที่ 1
(พันตัน CO2 เทียบเทา)

2.70

(25%)

3.48

(43%)

2.88

(26%)

3.43

(44%)

2.85

(26%)

3.35

(45%)

3.07

(27%)

3.18

(32%)

(31%)

(30%)

(28%)

2561

2562

2563

2564

กิจกรรมภายในซีพีเอฟ

กิจกรรมปลายน้ำ�

ขอบเขตที่ 3
2,744

ขอบเขตที่ 1
222

ขอบเขตที่ 3
1,388

(4%)

การซื้อวัตถุดิบ

การขนส่งวัตถุดิบ

2,012
(40%)

138
(3%)

สิ่งก่อสร้าง
228
(5%)

กิจกรรมที่มีการใช้
เชื้อเพลิงและพลังงาน
138
(3%)

ของเสียที่เกิดขึ้น
ในองค์กร
53
(1%)

การเดินทาง
ของพนักงาน
175
(3%)

โรงงานผลิต
ยานพาหนะ
ของบริษัท
ขอบเขตที่ 2
641

(13%)

(28%)
การขนส่งและ
การกระจายสินค้า
11
(<1%)

การใช้สินค้า

การจัดการผลิตภัณฑ์
หลังการบริโภค
73
(1%)

การลงทุน

825
(17%)

479
(10%)

การซื้อ
พลังงานไฟฟ้า

การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูป่า (ป่าบกและป่าชายเลน)
และการปลูกต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ*
ตุรกี
จํานวนตนไม
2,676 ตน
ดูดซับ CO2 25
ตันตอป

การใช้พลังงาน

(43%)

หน่วย: พันตัน CO2 เทียบเท่า

กิจกรรมต้นน้ำ�

(55%)

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2564 (กิจการประเทศไทย)
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุุนเวียน

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

อินเดีย
จํานวนตนไม

18,341 ตน
ดูดซับ CO2 174

พลังงานที่ใชทั้งหมดตอหนวยการผลิต
(กิกะจ�ลตอตันผลิตภัณฑ)
พลังงานไฟฟา (เพตะจ�ล)
พลังงานหมุนเว�ยน (เพตะจ�ล)
พลังงานที่ใชแลวหมดไป (เพตะจ�ล)

ตันตอป

รัสเซีย

เว�ยดนาม
จํานวนตนไม
420,189 ตน
(ปาบกและปาชายเลน)
ดูดซับ CO2 3,992
ตันตอป

จํานวนตนไม

1,182,000 ตน
ดูดซับ CO2 11,229

ตันตอป

มาเลเซีย
จํานวนตนไม

353,992 ตน
ดูดซับ CO2 3,363

ตันตอป

ไทย
จํานวนตนไม

1,547,200 ตน
ดูดซับ CO2 11,392

ทั้งหมด จํานวนตนไม 4,033,591 ตน
*

ลาว

ตันตอป

จํานวนตนไม
ตน
ดูดซับ CO2 226
ตันตอป
23,744

ฟ�ลิปปนส
จํานวนตนไม

149,751 ตน
ดูดซับ CO2 1,423

ตันตอป

กัมพ�ชา
จํานวนตนไม
5,450 ตน
ดูดซับ CO2 52
ตันตอป

ดูดซับ CO2 35,239 ตันตอป

ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์คำ�นวณจากจำ�นวนต้นไม้คูณกับค่าการกักเก็บคาร์บอนของพรรณไม้พื้นเมืองโตช้าและโกงกาง อ้างอิงจากคู่มือศักยภาพของพรรณไม้สำ�หรับส่งเสริม
ภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้ โดย อบก. และ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554
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กลยุทธ์ความยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�
ซีพีเอฟตระหนักดีถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กอปรกับการดำ�เนินธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรต้องอาศัยทรัพยากรน้�ำ อย่าง
ต่อเนือ่ ง บริษทั จึงให้ความสำ�คัญตัง้ แต่การคัดเลือกสถานทีต่ งั้
ของสถานประกอบการบนพื้นฐานการจัดการความเสี่ยงด้าน
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นควบคูไ่ ปกับการวางแผนการใช้น�ำ้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทั นำ�น้�ำ มาใช้ในกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ใช้ในหม้อต้มไอน้ำ� (Steam Boiler) ในธุรกิจอาหารสัตว์
ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และเป็นน้ำ�หล่อเย็นในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ในธุรกิจการเลีย้ งสัตว์และแปรรูป ใช้ในระบบทำ�ความเย็น ระบบ
ทำ�ความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในธุรกิจอาหาร เป็นต้น

ระดับ
ความเสี่ยง
ด้านน้ำ�
HIGH
PRIORITY

PRIORITY

ภาวะ
ขาดแคลนน้ำ�
(Baseline Water
Stress)
สูง และสูงมาก

ปานกลาง - สูง

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

การประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ�
ซีพีเอฟประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ�เป็นประจำ�ทุกปีบนพื้นฐาน
ข้อมูลปริมาณการดึงน้�ำ มาใช้ในแต่ละหน่วยงานควบคูก่ บั ภาวะ
ขาดแคลนน้ำ� (Baseline Water Stress) ของพื้นที่ลุ่มน้ำ�
ที่หน่วยงานของซีพีเอฟตั้งอยู่โดยใช้ Aqueduct Water Risk
Atlas ซึ่งพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI)
ช่วยให้บริษทั สามารถลำ�ดับความสำ�คัญในการบริหารจัดการน้�ำ
ในระดับหน่วยงานได้ดังนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ�ตามหลักการ 3Rs

Reduce

ลดการใชนํ้า ลดการสูญเสียนํ้า
และเพ��มประสิทธิภาพการใชนํ้า
ในกระบวนการผลิต

3Rs

Recycle

นํานํ้ากลับมาใช ใหมโดยผานการบําบัด
ดวยเทคโนโลยีตาง ๆ สามารถหมุนเว�ยน
กลับมาใชภายในและภายนอกองคกรได

การบริหารจัดการ
1. กำ�หนดเป้าหมายการดึงน้ำ�มาใช้ต่อหน่วยการผลิตในระยะสั้นและระยะยาว
พร้อมติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. จัดเตรียมแหล่งน้ำ�สำ�รองและสำ�รองน้ำ�ไว้ใช้ในอนาคต
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ�อย่างต่อเนื่องตามหลักการ 3Rs
4. ประเมินผลกระทบและจัดทำ�แผนการลดผลกระทบของการระบายน้ำ�ทิ้งจาก
หน่วยงานลงสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ
5. จัดทำ�แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan:
BCP) ในกรณีที่เกิดวิกฤตการขาดแคลนน้ำ�อย่างรุนแรง
6. สำ�รวจความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำ�ร่วมและชุมชนโดยรอบ

Reuse
นํานํ้ากลับมาใชซํ้าโดยไมผานการบําบัด
กลับมาใช ในกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของ
กับการผลิต เชน รดนํ้าตนไม
ลางพ�้นถนน เปนตน

การจัดการแหล่งน้ำ�ร่วมกับชุมชน
ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพยากรน้ำ�ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดำ�รงชีวิตจึงได้ดำ�เนินโครงการต่างๆ ร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ� ดูแลแหล่งน้ำ� และพัฒนาการเข้าถึงแหล่งน้ำ�ของชุมชน ดังนี้

โครงการปนนํ้าปุย
ปนนํ้าปุย (นํ้าที่ผานการบําบัด
จากระบบผลิตกาซชีวภาพ)
ใหชุมชนนําไปใชเพ�่อการเกษตร
สําหรับพ�ชไรและพ�ชสวน
รอบฟารมไกไขทั่วประเทศ

โครงการรักษนํ้ามูล
อนุรักษและปกปองระบบนิเวศ
ของลุมนํ้ามูล อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งเปนแหลงนํ้าที่ใชประโยชน
รวมกันของชุมชนและซีพ�เอฟ

โครงการธนาคารนํ้าใตดิน
ติดตั้งระบบกักเก็บนํ้าใตดินไว ใช
สําหรับการเลี้ยงสุกรและปลูกพ�ช
ที่หมูบานเกษตรกรรมหนองหวา
จังหวัดสระแกว เพ�่อบรรเทา
ปญหาขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง

โครงการนํ้าดื่มเพ�่อชุมชน
ใหความรูและสนับสนุน
การผลิตนํ้าดื่มจัดจําหนาย
ภายในชุมชนผานว�สาหกิจชุมชน
เพ�่อชวยเพ��มประสิทธิภาพ
การใชนํ้าในชุมชน และชุมชน
สามารถเขาถึงนํา้ ดืม่ ทีม่ มี าตรฐาน
สะอาด และถูกสุขอนามัย

ไทย

1. กำ�หนดเป้าหมายการดึงนำ�มาใช้ต่อหน่วยการผลิตในระยะสั้นและระยะยาว
พร้อมติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. จัดเตรียมแหล่งน้ำ�สำ�รอง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ�อย่างต่อเนื่องตามหลักการ 3Rs
4. สำ�รวจความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำ�ร่วมและชุมชนโดยรอบ

กัมพ�ชา
MONITORING

ต่ำ� และ
ต่ำ� - ปานกลาง

โครงการสรางหองนํ้าใหนอง
สรางหองนํ้าใหกับโรงเร�ยน
เพ�่อใหนักเร�ยนเขาถึงแหลงนํ้า
ที่สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี

1. จัดเตรียมแหล่งน้ำ�สำ�รอง
2. เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ�อย่างต่อเนื่องตามหลักการ 3Rs
3. ติดตามปริมาณการดึงน้ำ�มาใช้อย่างต่อเนื่อง

อินเดีย

โครงการ Water for Life
ติดตั้งเคร�่องกรองนํ้าใหกับชุมชนและโรงเร�ยน
เพ�่อใหชุมชนเขาถึงแหลงนํ้าอ�ปโภคและบร�โภคที่สะอาด

93

94
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารจัดการของเสีย

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2564 (กิจการประเทศไทย)

ปร�มาณการดึงนํ้า
มาใชทั้งหมด

136

71

ลานลูกบาศกเมตร

นํ้าฝน
4%
นํ้าทะเล
20%
นํ้าผ�วดิน
54%

65

ลานลูกบาศกเมตร

ลานลูกบาศกเมตร

แหลงนํ้าผ�วดิน
67%

ปร�มาณนํ้า
ที่นํามาใชซํ้าและใช ใหม

สงนํ้า
เพ�่อใชสําหรับ
การเกษตร
2%

(หร�อ 60 ลานลูกบาศกเมตร)

แหลงนํ้าบาดาล
2%

44%

ปร�มาณการดึงนํ้ามาใช
ตอหนวยการผลิต

ปร�มาณนํ้าทิ�ง
ทั้งหมด

15.28

ซีพีเอฟนำ�หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นแนวทางในการจัดการของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ทรัพยากร โดยมุ่งมั่นลดปริมาณของเสีย และนำ�ของเสียกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

ทะเล
29%

ปร�มาณนํ้าที่ ใชทั้งหมด

นํ้าประปาและ
นํ้าซื้ออื่นๆ
5%
นํ้าบาดาล
17%

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

43%

ลดปร�มาณการดึงนํ้า
มาใชตอหนวยการผลิต

ลูกบาศกเมตรตอตันผลิตภัณฑ

เมื่อเทียบกับปฐาน

ทำ�ปุ๋ยหรือวัสดุปรับปรุงดิน

จากมูลสัตว์ วัสดุปูพื้นโรงเรือนเลี้ยงไก่ กากตะกอนจาก
ระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย เปลือกไข่ ขยะอินทรีย์ เถ้าจากหม้อไอน้�ำ

นำ�ไปเป็นอาหารสัตว์

จากซากไก่ เครื่องในสัตว์ ขนสัตว์

เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน

จากมูลสัตว์นำ�ไปผลิตก๊าซชีวภาพ
จากน้ำ�มันพืชใช้แล้วนำ�ไปผลิตไบโอดีเซล
จากขยะอินทรีย์นำ�ไปเผาเป็นพลังงานความร้อน

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญปี 2564 (กิจการประเทศไทย)
ของเสียที่นำ�ไปกำ�จัดด้วยการฝังกลบ
หรือการเผาโดยหน่วยงานที่รับกำ�จัด
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ของเสียที่นำ�ไปใช้ประโยชน์

95%

5%

433 พันตัน

23 พันตัน

ของเสียที่กำ�จัดโดยการฝังกลบและเผา

การดึงน้ำ�มาใช้

3.08
18.40
155

17.40

17.30

6.69

146
6.67

142
5.94

2561

2562

2563

15.28
6.55
136

สัดสวน
ปร�มาณนํ้าจ�ด
ที่ดึงมาใช
แบงตามพ�้นที่

2564

ปร�มาณการดึงนํ้ามาใชทั้งหมดตอหนวยการผลิต
(ลูกบาศกเมตรตอตันผลิตภัณฑ)
ปร�มาณการดึงนํ้าจ�ดมาใชตอหนวยการผลิต
(ลูกบาศกเมตรตอตันผลิตภัณฑ)
ปร�มาณการดึงนํ้ามาใชทั้งหมด (ลานลูกบาศกเมตร)

25.96
0.31

25.65

68%

2.38

2.23

19.92
0.13

18.31
0.30

19.79

18.01

2562

2563

2.44
21.69
0.07

21.62

32%

พ�้นที่ที่มีความเสี่ยง พ�้นที่ที่ไมมีความเสี่ยง
ขาดแคลนนํ้า
ขาดแคลนนํ้า

2561

2564

ของเสียทั้งหมดที่กําจัดโดยการฝงกลบและเผา
ตอหนวยการผลิต (กิโลกรัมตอตันผลิตภัณฑ)
ของเสียอันตรายที่กําจัดโดยการฝงกลบและเผา
(พันตัน)
ของเสียทั่วไปที่กําจัดโดยการฝงกลบและเผา
(พันตัน)
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มุง สูก ารหมุนเว�ยนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุม คาตลอดหวงโซคณ
ุ คาและปลอยกาซเร�อนกระจกสุทธิเปนศูนย
ซ�พเี อฟมุง มัน่ รวมบรรเทาผลกระทบทางสิง่ แวดลอมตลอดหวงโซคณ
ุ คา ดวยการใชเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อบร�หารทรัพยากรไดอยางมีประสิทธ�ภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

1

การจัดหาวัตถุดิบ

สนับสนุนองคความรูทางการเกษตร
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตตอไร ดวยการบำรุงดิน
ทีถ่ กู ตองและมีประสิทธ�ภาพ
ลดตนทุนผลผลิต ไมบกุ รุกพืน้ ทีป่ า
ไมเผาตอซัง ซ�่งมีผลตอสิ่งแวดลอม
และสภาพภูมิอากาศ

2

การผลิตอาหารสัตว

CPF COAL FREE 2022
• ใชพลังงานจากเช�้อเพลิงช�วมวล
ทดแทนถานหิน
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกกวา
70,000 ตัน CO2 เทียบเทาตอป
ใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
• กําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกกวา
4,700 ตัน CO2 เทียบเทาตอป
• ลดคาใชจาย 8 ลานบาทตอป
โรงงานอาหารสัตวอัจฉร�ยะ
(Smart Feedmill)
• นําระบบอัตโนมัติ (Automation)
และปญญาประดิษฐ (AI) มาใช
เพิม่ ประสิทธ�ภาพในกระบวนการผลิต
อาหารสัตว
• ลดการใชพลังงานกวา
27,000 กิกะจูลตอป
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกกวา
360 ตัน CO2 เทียบเทาตอป
• ลดคาใชจาย 5 ลานบาทตอป

3

การเลี้ยงสัตว

ฟารมเลี้ยงสุกร

ฟารมเลี้ยงไกเนื้อ

ฟารมเลี้ยงไก ไข

ฟารมเลี้ยงสัตวน้ำ

ใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
• กําลังการผลิต 6 เมกะวัตต
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกกวา 4,000 ตัน CO2 เทียบเทาตอป
• ลดคาใชจาย 7 ลานบาทตอป
ใชพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ
• ทดแทนไฟฟาจากสายสง 69 ลานหนวย
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกกวา 489,700 ตัน CO2 เทียบเทาตอป
• ลดคาใชจาย 290 ลานบาทตอป

ระบบ RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM (RAS)
ในฟารมเลี้ยงกุง
• บําบัดนํา� ดวย Biofloc และ Ultrafiltration สามารถหมุนเว�ยนนํา� กลับมาใชในฟารมได
• ลดการดึงนํ�าจากภายนอกมาใชรอยละ 75
ระบบ CARE ในฟารมเลี้ยงปลา
• บําบัดนํ�าใชแลวและหมุนเว�ยนนํ�ากลับมาใชในฟารม
• ลดการดึงนํ�าจากภายนอกมาใชรอยละ 80
โครงการปนน้ำปุยและกากตะกอน
• สงนํ�าและกากตะกอนที่ผานการบําบัดแลวใหกับพื้นที่การเกษตรกวา 103 ไร
เพื่อชวยบรรเทาปญหาภัยแลงและสรางความมั่นคงทางแหลงนํ�าใหกับชุมชน
• เกษตรกรไดรับประโยชนกวา 10 ราย
• สงนํ�าไปกวา 143,500 ลานลูกบาศกเมตร
โครงการปุยเปลือกไข
• นําเปลือกไขไปทําปุยหมักหรือวัสดุปรับปรุงดินใหกับเกษตรกรภายในจังหวัด
และพื้นที่ใกลเคียง
• ลดของเสียกวา 1,100 ตันตอป
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกกวา 2,800 ตัน CO2 เทียบเทาตอป

4

การผลิตอาหาร

ใชพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
• กําลังการผลิต 6 เมกะวัตต
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกกวา
4,000 ตัน CO2 เทียบเทาตอป
• ลดคาใชจาย 7 ลานบาทตอป
ใชพลังงานจากกาซชีวภาพ
• ทดแทนการใชนํ�ามันเตา
กวา 520,000 ลิตร
ในโรงงานแปรรูปไกเนื้อมีนบุร�
และโคราช
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกกวา
2,600 ตัน CO2 เทียบเทาตอป
• ลดคาใชจาย 10 ลานบาทตอป

โครงการธนาคารน้ำดิบ
• กักเก็บนํ�าจากนํ�าฝนในชวงหนาฝน
เพื่อเก็บไวใชในหนาแลง
• กักเก็บนํ�าฝนไดกวา
335,000 ลูกบาศกเมตรตอป
ระบบกรองน้ำดวย ULTRAFILTRATION
• กรองนํ�าเสียที่ผานการบําบัดแลว
และหมุนเว�ยนนํ�ากลับมาใช
ทําความสะอาดเคร�อ่ งมือและอุปกรณ
ในโรงงานแปรรูปไกเนื้อโคราช
• ลดการดึงนํ�าจากภายนอกมาใช
กวา 1 ลานลูกบาศกเมตรตอป
• ลดคาใชจายกวา 23 ลานบาทตอป

5

ลูกคาและผูบร�โภค

ผลิตภัณฑคารบอนต่ำ
(LOW-CARBON PRODUCTS)
• ผลิตภัณฑทไี่ ดรบั รองฉลากลดโลกรอน
จาก อบก. ประกอบดวย อาหารไกเนือ้
ไกมชี ว� ต� เปดมีชว� ต� สุกรขุน เนือ้ ไกสด
เนื้อเปดสด และเนื้อหมูสด

6

ชุมชนและสังคม

การดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
จากโครงการอนุรกั ษ ปกปอง และฟ�น� ปูปา
ประกอบดวย
• ปาชายเลนภายใตโครงการ ซ�พีเอฟ
ปลูก ปน ปอง
• ปาตนนํ�าเขาพระยาเดินธงภายใต
โครงการ ซ�พีเอฟ รักษนิเวศ
• พื้นที่สีเข�ยวในสถานประกอบการ
รวมพ�้นที่กวา

ผลิตภัณฑเนื้อไกสดซีพ�
ปลอยกาซเร�อนกระจกต่ำกวา

10,900 ไร (1,744 เฮกตาร)

เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยไกสดชําแหละ
ของประเทศไทย*

ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด
กวา 11,400 ตันตอป

50%

ผลิตภัณฑเนื้อหมูสดซีพ�
ปลอยกาซเร�อนกระจกต่ำกวา

13%

เมือ่ เทียบกับคาเฉลีย่ หมูสดชําแหละ
ของประเทศไทย*
ผลิตภัณฑคารบอนต่ำทั้งหมด
ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
กวา 1,483,000
ตัน CO2 เทียบเทา
โดยคํานวณจากนํ�าหนักผลิตภัณฑ
ที่ไดรับรองฉลากลดโลกรอนและ
ขายไดในป 2564 คูณกับปร�มาณ
การลดการปลอยกาซเร�อนกระจก
ของผลิตภัณฑซ�พีเอฟเมื่อเทียบกับ
คาเฉลี่ยการปลอยกาซเร�อนกระจก
ของประเทศไทยสําหรับผลิตภัณฑ
ซ�พีเอฟที่สงออก หร�อคาการปลอย
กาซเร�อนกระจกของผลิตภัณฑซพ� เี อฟ
ในปฐานสําหรับผลิตภัณฑซ�พีเอฟ
ที่ขายในประเทศไทย
*อางอิงจากคา Emission Factor โดย อบก.

โครงการ กลาจากปา พนาในเมือง
• แจกกลาไมยืนตน ไมกระถาง และ
ไมสมุนไพร กวา 28,000 ตน
ใหพนักงานนําไปปลูกทีบ่ า น ออฟฟศ
ฟารมและโรงงาน
• พนักงานกวา 4,000 คน
เขารวมโครงการ
• คาดวาสามารถดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด
215 ตันตอป
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แนวทางการบริหารจัดการ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก
เป้าหมายปี 2573

100
ร้ของวัอตยละ
ถุดิบหลักมาจากพื้นที่
ที่ปราศจากการตัดไม้ทำ�ลายป่า

100
ร้ของวัอตยละ
ถุดิบหลัก
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟู
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ป่าชายเลน
ป่าต้นน้ำ� และสถานประกอบการ
จำ�นวน

20,000 ไร่
(3,200 เฮกตาร์)
(กิจการประเทศไทย)

• การกำ � หนดนโยบายและการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น
ดำ�เนินงานตามความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการต่อต้านการตัดไม้ทำ�ลายป่า และ
แบ่งปันแนวทางการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนแก่คู่ค้าธุรกิจ
ผ่านนโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืนและแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับ
คู่ค้าธุรกิจ เพื่อสร้างพื้นฐานการดำ�เนินธุรกิจที่มั่นคง
บนพื้นฐานของการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็น
ระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
• การประเมินความเสีย่ งและการตรวจประเมินด้านความ
ยัง่ ยืน ประเมินความเสีย่ งในห่วงโซ่อปุ ทานเป็นประจำ�ทุกปี
และสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจใหม่ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ทั้งยังตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจตามแนวทางการบริหาร
จัดการห่วงโซอุปทานอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ
• การตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบหลัก สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับทีม่ าของแหล่งวัตถุดบิ หลักได้ ว่าไม่มาจากแหล่ง
ตัดไม้ท�ำ ลายป่า ปราศจากแรงงานทาส แรงงานบังคับ และ
ร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและ
ทะเล

• การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันที่ยั่งยืนร่วมกัน
กับคูค่ า้ ธุรกิจ ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
นวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ทั้งในด้าน
กระบวนการผลิตและการเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันของคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อ
ส่งเสริมการเกษตรและการประมงทีไ่ ม่ท�ำ ร้ายความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติ นำ�เทคโนโลยีไปช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการจัดหาที่ยั่งยืนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับสากล ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพทางบกและทะเล

การดำ�เนินงาน
การบริหารความเสี่ยงภายในห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดหาที่ยั่งยืน

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

ความมุ่งมั่น
ด้านการจัดหา
อย่างรับผิดชอบ
ต่อโลก

ระหว่างปี พ.ศ. 2513 - 2559 ดัชนีชว้ี ดั ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (The Living Planet Index: LPI)
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ณ ปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีคา่ เฉลีย่ จำ�นวนประชากรสัตว์โลก
ลดลงถึงร้อยละ 681 ทรัพยากรป่าไม้ซง่ึ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งพันธุกรรมเพือ่ ผลิตยารักษาโรค
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์และแมลงผสมเกสร ถูกทำ�ลายอย่างต่อเนือ่ ง สาเหตุหลักมาจากการบุกรุกป่า
เพือ่ ใช้พน้ื ทีท่ �ำ การเกษตร ปลูกพืชผลิตอาหารและเลีย้ งสัตว์ ประกอบกับการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ปุย๋ เคมี
การเผาซากพืชไร่ ทำ�ให้ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกทีม่ คี วามสำ�คัญ
ในการสนับสนุนระบบผลิตอาหารของมนุษย์สญ
ู เสียไปทัว่ โลก
ผูผ้ ลิตอาหารและค้าปลีกจึงหันมาให้ความสำ�คัญกับการจัดหาวัตถุดบิ
ที่ไม่มาจากแหล่งตัดไม้ท�ำ ลายป่า รวมถึงปราศจากแรงงานบังคับ
1

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

คูค่ า้ ธุรกิจคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของซีพีเอฟอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง
ทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมภายในห่วงโซ่อปุ ทานทีม่ คี วามซับซ้อนและความหลากหลายของกลุม่ คูค่ า้ ธุรกิจของซีพเี อฟ บริษทั
จึงมุง่ มัน่ ส่งเสริมความยัง่ ยืนตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าร่วมกับคูค่ า้ ธุรกิจภายใต้ “นโยบายด้านการจัดหาอย่างยัง่ ยืนและแนวปฏิบตั ิ
สำ�หรับคู่ค้าธุรกิจ” ซึ่งคำ�นึงถึงการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ในด้านการดำ�เนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี โดยมี “แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยัง่ ยืนของซีพเี อฟ” หรือ “CPF Supply Chain ESG Management Approach” เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงภายในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง บริษัทได้สื่อสารการดำ�เนินงานตามนโยบายด้านการ
จัดหาอย่างยั่งยืนฯ ให้แก่คู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้คู่คา้ ธุรกิจรับทราบ เข้าใจ และพร้อมดำ�เนินงานร่วมกันตามนโยบายฯ ของบริษัท
อย่างสม่ำ�เสมอ อันนำ�ไปสู่การมุ่งสร้างศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟ

นโยบาย
ด้านการจัดหา
อย่างยั่งยืนและ
แนวปฏิบัติสำ�หรับ
คู่ค้าธุรกิจ

แนวทาง
การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน
ของซีพีเอฟ

99

100

ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

100
50
ความมุ่งมั่นว่าด้วย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและ
การต่อต้าน
การตัดไม้ทำ�ลายป่า

นโยบายด้านการจัดหาอย่างยัง่ ยืนฯ และสำ�หรับคูค่ า้ ธุรกิจ
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์การคัดเลือกคูค่ า้ รายใหม่อยูภ่ ายใต้ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด (Corn Traceability) ร้อยละ 25
(กิจการประเทศไทย) ซึ่งบริษัทกำ�ลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
กระบวนการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ทุกรายสำ�หรับกิจการ
ประเทศไทยในปี 2565
4. ตรวจประเมินด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมของคูค่ า้ ธุรกิจ
ที่มีความสำ�คัญ2 (Key Suppliers) แล้วร้อยละ 17
ตามเป้าหมายปี 2573 ในกิจการประเทศไทย จีน และ
เวียดนาม และได้ดำ�เนินงานตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลัก
ในกิจการประเทศไทยและเวียดนามแล้วทัง้ หมด ซึง่ พบว่า
แนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน การควบคุมเรือ่ งการทำ�งาน
ล่วงเวลา และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นประเด็น
ทีค่ คู่ า้ ควรได้รบั การพัฒนาต่อ โดยบริษัทได้ประสานคู่ค้า
ธุรกิจกลุม่ ดังกล่าวเพือ่ พัฒนาและติดตามการดำ�เนินงานแล้ว
5. จัดการประชุมแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
การแข่งขันทางการค้าของคู่ค้าธุรกิจที่มีความสำ�คัญ
(Key Suppliers) และคูค่ า้ ธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ (Strategic
Partners) ของกิจการประเทศไทยและเวียดนามแล้ว
กว่า 460 รายในปีนี้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ
“การพัฒนาศักภาพทางการแข่งขันและการดำ�เนินงาน
อย่างยั่งยืน”)

ความก้าวหน้าการลงนามรับทราบนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ
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0

71

53

เปาหมาย
รอยละของคูคาธุรกิจหลัก
ในกิจการประเทศไทย
2562

2563

2564

กิจการประเทศไทย: ปี 2561-2563 ครอบคลุมกลุม่ คูค่ า้ วัตถุดบิ หลัก คือ วัตถุดบิ เพือ่ ผลิตอาหารสัตว์ และกลุม่ คูค่ า้ วัตถุดบิ รอง คือ กลุม่ เครือ่ งปรุงและบรรจุภณ
ั ฑ์ และปี 2564 ได้
ขยายไปยังกลุ่มวัตถุดิบรองเพิ่มเติม คือ กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องจักร เชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์
กิจการประเทศเวียดนาม: ปี 2561 ครอบคลุมกลุม่ คูค่ า้ วัตถุดบิ หลัก คือ วัตถุดบิ เพือ่ ผลิตอาหารสัตว์ และกลุม่ คูค่ า้ วัตถุดบิ รอง คือ กลุม่ เครือ่ งปรุงและบรรจุภณ
ั ฑ์ ปี 2562-2563
ได้เพิ่มกลุ่มคู่ค้าวัตถุดิบรอง ได้แก่ กลุ่มเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ และอะไหล่เครื่องจักร และปี 2564 ได้ขยายไปยังกลุ่มวัตถุดิบรองเพิ่มเติม คือ กลุ่มเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์
บริการ และซ่อมบำ�รุง

100

86

2561

100

2562

100
2563

100

รอยละของคูคาธุรกิจหลัก
ในกิจการประเทศไทย
รอยละของคูคาธุรกิจหลัก
ในกิจการประเทศเว�ยดนาม

100
2564

* คู่ค้าธุรกิจหลักครอบคลุมถึง กลุ่มคู่ค้าวัตถุดิบหลัก คือ วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ และกลุ่มคู่ค้าวัตถุดิบรอง คือ กลุ่มเครื่องปรุงและบรรจุภัณฑ์

การจัดหาวัตถุดิบที่ปราศจากการตัดไม้ทำ�ลายป่าและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยตระหนักถึงหน้าทีส่ �ำ คัญในการร่วมปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึง่ สาเหตุหนึง่ มาจากการลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ทัว่ โลกอันเป็นทีอ่ ยู่
อาศัยของสัตว์ ได้ถูกนำ�มาปรับใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์ บริษัทจึงได้ประกาศ ความมุ่งมั่นว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพและการต่อต้านการตัดไม้ท�ำ ลายป่า
และกำ�หนดเป้าหมายในการจัดซือ้ วัตถุดบิ ทางการเกษตรหลัก
ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ข้าวโพด ปลาป่น น้�ำ มันปาล์ม ถัว่ เหลือง และ
มันสำ�ปะหลัง ร้อยละ 100 จากการจัดหาทั่วโลกของซีพีเอฟ

จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมาจากพืน้ ทีท่ ปี่ ราศจาก
การตัดไม้ทำ�ลายป่า ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นการต่อยอดการ
ดำ�เนินงานในปี 2563
นอกจากนี้ บริษทั ได้ระบุรายการวัตถุดบิ หลักทีม่ คี วามเสีย่ งต่อ
ประเด็นการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ซึง่ ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ถัว่ เหลือง
น้�ำ มันปาล์ม และมันสำ�ปะหลัง เป็นต้น โดยได้วางแนวทางการ
ตรวจสอบพืน้ ทีก่ ารเกษตรเพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ วัตถุดบิ จะไม่มาจาก
แหล่งทีบ่ กุ รุกหรือตัดไม้ท�ำ ลายป่า

การจัดหาวัตถุดิบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หัวสี /
ผูรวบรวมรายยอย

เกษตรกร
บัตรประชาชน

เอกสารสิทธิ

สมุดทะเบียน
เกษตรกร

ลงทะเบียน

2561

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การดำ�เนินงานตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักด้านความยั่งยืน*

ในปี 2564 ซีพีเอฟได้ปรับปรุงนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและ
แนวปฏิบตั สิ �ำ หรับคูค่ า้ ธุรกิจ โดยผนวกประเด็น การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ความหลากหลายทางชีวภาพและน้�ำ เพือ่ ให้คคู่ า้ มีความสามารถในการรับมือ
กับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังได้ประกาศ ความมุ่งมั่นว่าด้วย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพและการต่ อ ต้ า นการตั ด ไม้ ทำ � ลายป่ า
เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ ใ นการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ จ ะปกป้ อ งและรั ก ษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในการดำ�เนินธุรกิจตั้งแต่ต้นทางการจัดหา
วัตถุดิบการเกษตร รวมถึงการดำ�เนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ของบริษัท
แผนบริหารความเสี่ยงและผลการดำ�เนินงาน ณ ปี 2564
1. ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของ
คูค่ า้ ธุรกิจอย่างสม่�ำ เสมอ โดยมุง่ เป้าไปยังคูค่ า้ ทีม่ ปี ริมาณ
การรับซื้อสินค้าสูง วัตถุดิบที่สำ�คัญต่อกระบวนการผลิต
คู่ค้าธุรกิจที่ไม่สามารถทดแทนได้ ประเด็นด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ของกลุ่มคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งได้ดำ�เนินการประเมินและทบทวน
ครบทุกกลุม่ วัตถุดบิ ของคูค่ า้ ธุรกิจในกิจการประเทศไทย
เวียดนาม และจีน แล้วร้อยละ 100 ทัง้ นี้ ซีพเี อฟมีแผนขยาย
การประเมินความเสีย่ งไปยังคูค่ า้ ธุรกิจในกิจการต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้นในปี 2565
2. ส่งมอบและสือ่ สารนโยบายด้านการจัดหาอย่างยัง่ ยืนฯ
แก่คู่ค้าธุรกิจ ในกิจการประเทศไทย เวียดนาม และจีน
แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รับการลงนามรับทราบนโยบายฯ จาก
คูค่ า้ ธุรกิจหลักลำ�ดับที่ 1 ทีส่ �ำ คัญของกลุม่ วัตถุดบิ เพือ่ ผลิต
อาหารสัตว์และคู่ค้าวัตถุดิบอื่นๆ ในกิจการประเทศไทย
และเวียดนาม ร้อยละ 100 และ จีน ร้อยละ 21 ทีไ่ ด้
ลงนามรับทราบนโยบายฯ
3. คัดเลือกคู่ค้าธุรกิจรายใหม่ผ่านการประเมินตนเอง
ด้านความยั่งยืนระบบออนไลน์ (Online Sustainability
Self-Assessment) ทีค่ รอบคลุมประเด็นสิง่ แวดล้อม สังคม
และการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (ESG) และ/หรือ ผ่านการประเมิน
ภายใต้มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ซึ่งสอดคล้องกับ

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

สมุดจดทะเบียน
นิติบุคคล

ลงทะเบียน

โรงงานอาหารสัตวซีพ�เอฟ

บัตรประชาชน

บัตรประชาชน
ทํารายการ
ซื้อ-ขาย
ในระบบ

ผูรวบรวม
รายใหญ

ทํารายการ
ซื้อ-ขาย
ในระบบ

สมุดจดทะเบียน
นิติบุคคล

ทํารายการ
ซื้อ-ขาย
ในระบบ

ลงทะเบียน

ระบบตรวจสอบแหลงที่มาขาวโพดเลี้ยงสัตวซีพ�เอฟ

ลงทะเบียน

101

102

ภาพรวม

กลยุทธ์ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง

ซีพเี อฟ ได้ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ (Corn
Traceability System) เพื่อตรวจสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์มาจากแหล่งเพาะปลูกที่สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ว่าปราศจากการบุกรุกตัดไม้ทำ�ลายป่า และ
ไม่เผาตอซัง
ในปี พ.ศ 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 100 ของกิจการ
ประเทศไทย ผ่านการตรวจสอบด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ และบริ ษั ท ยั ง ได้ ดำ � เนิ น การยกระดั บ
การจัดการข้อมูลให้เชื่อมต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์ของซีพเี อฟ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
แบบบล็อกเชน (Blockchain Technology) เพื่อพัฒนาความ
รวดเร็วในการตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบทางการเกษตรถึง
การจัดหาวัตถุดิบกากถั่วเหลือง
ซีพเี อฟได้ด�ำ เนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งกำ�เนิดของเมล็ดถัว่ เหลือง
ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นของกากถัว่ เหลือง เพือ่ จำ�แนกความเสีย่ ง
ต่อการได้มาจากพื้นที่ที่บุกรุกป่า และได้ศึกษาแนวทางการ
จัดหากากถั่วเหลืองอย่างรับผิดชอบ โดยนำ�ข้อมูลที่ได้มา
ประยุกต์และปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและกำ�หนด
เป้าหมายเพือ่ จัดซือ้ วัตถุดบิ ทางการเกษตรทีผ่ า่ นการตรวจสอบ
แล้วว่าปราศจากการตัดไม้ท�ำ ลายป่า
ในปี พ.ศ. 2573 ทางบริษัทมีเป้าหมายให้ ร้อยละ 100 ของ
การจัดซือ้ วัตถุดบิ กากถัว่ เหลืองสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

คูคาธุรกิจรอง
(Non-Tier 1 Supplier)

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

พื้ น ที่ เ พาะปลู ก และเพื่อ ให้ ลูก ค้ า มั่น ใจว่ า มาจากแหล่ ง ที่
รับผิดชอบ / ยัง่ ยืน / ปราศจากการตัดไม้ท�ำ ลายป่า และสอดรับกับ
การเป็น “องค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี” ในทุกกระบวนการ
ธุรกิจของซีพีเอฟ
โดยในปี พ.ศ. 2573 บริษัทมีเป้าหมายให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 100 ของกิจการทั่วโลกสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงพืน้ ทีเ่ พาะปลูกด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
(Corn Traceability System) ซึ่งในปีปัจจุบันทางบริษัท
ได้ขยายการดำ�เนินการไปยังกิจการต่างประเทศทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
ประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ถงึ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกแล้วกว่าร้อยละ 27 ของปริมาณการจัดซือ้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกิจการทั่วโลกของซีพีเอฟ
ถึงสถานทีผ่ ลิต ประเทศแหล่งกำ�เนิดและรัฐทีเ่ พาะปลูกถัว่ เหลือง
โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหากากถั่วเหลืองที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ถงึ แหล่งกำ�เนิดต้นทางทีป่ ราศจากการตัดไม้ท�ำ ลายป่า
และ ปี พ.ศ. 2564 กากถัว่ เหลืองทีซ่ พี เี อฟจัดหาสำ�หรับกิจการ
ทั่วโลกกว่าร้อยละ 23 สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง
สถานทีผ่ ลิต ประเทศแหล่งกำ�เนิดและรัฐทีเ่ พาะปลูกถัว่ เหลือง
โดยได้รว่ มมือกับคูค่ า้ ธุรกิจในการตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสาร
ที่แสดงแหล่งที่มาประกอบการจัดซื้อวัตถุดิบกากถั่วเหลือง

ผูรับมอบสินคา

คูคาธุรกิจลําดับที่ 1
(Tier 1 Supplier)
ถั่วเหลือง

เกษตรกร

สังคมพึ่งตน

กากถั่วเหลือง

โรงงานผลิตกากถั่วเหลือง
กากถั่วเหลือง

ผูคา

กากถั่วเหลือง

กลุมธุรกิจ
การคาวัตถุดิบอาหารสัตว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

การจัดหาวัตถุดิบน้ำ�มันปาล์ม
ซีพีเอฟจัดหาน้ำ�มันปาล์มที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นวัตถุดิบ
สำ�หรับธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจอาหาร โดยจัดหาน้�ำ มันปาล์ม
ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นระบบ หรือมาจาก
แหล่งผลิตที่ได้รับรองภายใต้มาตรฐานระดับสากล อาทิ
มาตรฐานการผลิตน้ำ�มันปาล์มที่ยั่งยืน (Roundtable on
Sustainable Palm Oil: RSPO) เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2573 ซีพีเอฟ มีความมุ่งมั่นในการขยายผล
การจัดหาน้�ำ มันปาล์มทีส่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับได้รอ้ ยละ 100
หรือมาจากแหล่งผลิตทีไ่ ด้รบั รองภายใต้มาตรฐานระดับสากล
อาทิ RSPO ไปยังกิจการต่างประเทศอีกด้วย
การจัดหาวัตถุดิบปลาป่น
ซีพีเอฟจัดหาปลาป่นเพื่อเป็นวัตถุดิบหนึ่งในการผลิตอาหาร
สัตว์และเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวที่เชื่อมโยงธุรกิจของบริษัทกับ
การประมง ทีพ่ บว่ามีความเสีย่ งในด้านการปฏิบตั แิ รงงานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเล ดังนัน้ ในฐานะผูน้ �ำ
ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษทั จึงมุง่ มัน่
สนับสนุนการจัดหาปลาป่นอย่างยั่งยืน ภายใต้ “ข้อกำ�หนด
การจัดหาปลาป่น” ของบริษัทซึ่งกำ�หนดแนวทางการจัดหา
จาก 2 แหล่งที่มาประกอบด้วย
1. ผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ� (By-Product)
เช่น โรงงานซูริมิ โรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง โรงงานผลิต
ลูกชิน้ ปลา ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน MarinTrust หรือ
MarinTrust Improver Programme ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่สอดคล้องกับ Code of Conduct for Responsible
Fisheries ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization of the United
Nations: FAO) หรือ ต้องไม่เป็นผลพลอยได้จากพันธุ์
ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามนิยามของบัญชีแดง
ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(World Conservation Union: IUCN Red List of
Threatened Species) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยหน่วยงาน
อิสระภายนอก (Third Party)
2. ผลพลอยได้จากการทำ�ประมง (By-Catch) ซึ่งปัจจุบัน
มีมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนและทวนสอบย้อนกลับ
ของปลาป่นที่ได้รับการยอมรับระดับสากล คือ มาตรฐาน
MarinTrust ซึ่งรับรองโดยองค์กรปลาป่นสากล หรือ
สามารถตรวจสอบได้โดยกลไกตรวจสอบที่มีกฎหมาย
รองรับ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่
หรือผูแ้ ทนจากกรมประมง ผูป้ ระกอบการ ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้บริโภค และนักวิชาการ เป็นต้น

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ในส่วนการจัดหาน้ำ�มันปาล์มดำ�เนินการจัดหาได้เป็นอย่างดี
ตามแผนงานจนถึ ง ในปี พ.ศ. 2564 ซี พี เ อฟได้ จั ด หา
น้ำ�มันปาล์มที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นระบบ
ทั้งสำ�หรับธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจอาหาร เป็นดังนี้
• น้�ำ มันปาล์มสำ�หรับธุรกิจอาหารสัตว์รอ้ ยละ 100 ของกิจการ
ประเทศไทยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถงึ โรงงานสกัด
น้ำ�มัน
• น้ำ�มันปาล์มสำ�หรับธุรกิจอาหาร ร้อยละ 80 ของกิจการ
ประเทศไทย มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานการ
ผลิตน้ำ�มันปาล์มที่ยั่งยืน (RSPO)
โดย ณ ปี 2564 บริษัทได้ทำ�การจัดหาปลาป่นเพื่อเป็นหนึ่งใน
วัตถุดบิ สำ�หรับการผลิตอาหารสัตว์น�้ำ ภายใต้ ”ข้อกำ�หนดการ
จัดหาปลาป่น” สำ�หรับกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศ
เป็นดังนี้
• ธุรกิจอาหารสัตว์กจิ การประเทศไทย: ปลาป่นทีเ่ ป็นวัตถุดบิ
ผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูป (By-Product) ร้อยละ 100
ผ่านการตรวจสอบและรองรับ “ข้อกำ�หนดการจัดหาปลาป่น”
ของบริษัท
• ธุรกิจอาหารสัตว์กิจการประเทศเวียดนาม:ปลาป่นที่เป็นวัตถุดิบผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูป
(By-Product) ร้อยละ 100 ผ่านการตรวจสอบและ
รองรับ “ข้อกำ�หนดการจัดหาปลาป่น” ของบริษัท
ปลาป่นที่เป็นวัตถุดิบผลพลอยได้จากการทำ�ประมง
(By-Catch) ร้อยละ 36 ผ่านการตรวจสอบและรองรับ
“ข้อกำ�หนดการจัดหาปลาป่น” ของบริษัท
• ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์กิจการประเทศอื่นๆ ทั่วโลก:
ซีพเี อฟได้ด�ำ เนินการจัดหาปลาป่นทีเ่ ป็นวัตถุดบิ ผลพลอยได้
ทัง้ จากโรงงานแปรรูป (By-Product) และวัตถุดบิ ผลพลอยได้
จากการทำ�ประมง (By-Catch) ได้แล้วกว่าร้อยละ 36 ของ
ปริมาณการจัดซือ้ ปลาป่นในกิจการทัว่ โลก ทีผ่ า่ นการตรวจสอบ
และรองรับ “ข้อกำ�หนดการจัดหาปลาป่น” ของบริษัท
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การตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบหลักทางการเกษตร ณ ปี 2564
ในกิจการ 8 ประเทศ ได้แก่ กิจการประเทศไทย เวียดนาม จีน* อินเดีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

วัตถุดิบหลัก

ความก้าวหน้าการตรวจสอบย้อนกลับ (% ปริมาณของวัตถุดิบ)

ข้าวโพด

27%

พื้นที่เพาะปลูก

กากถั่วเหลือง

23%

ประเทศและรัฐ (เพาะปลูกถั่วเหลือง)

66%

โรงงานผลิต/แปรรูป

6%

พื้นที่เพาะปลูก

51%

โรงงานผลิต/แปรรูป

36%

พื้นที่จับสัตว์น้ำ�/เรือประมง/ฟาร์มเพาะเลี้ยง

37%

โรงงานผลิต/แปรรูป

น้ำ�มันปาล์ม

ปลาป่น
มันสำ�ปะหลัง

* ข้อมูลประเทศจีน รวบรวมจากการจัดซื้อวัตถุดิบโดย กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เท่านั้น

การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและการดำ�เนินงานอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน
และการดำ�เนินงานอย่างยัง่ ยืนให้แก่คคู่ า้ ธุรกิจ ภายใต้แนวคิด
“ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ด้วยการจัดการ
ประชุมหรือสัมมนาเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และแนวคิดในการ
ดำ�เนินงานที่ยั่งยืนทั้งจากองค์กรภาครัฐ องค์การนอกภาครัฐ
(NGOs) ผูเ้ ชีย่ วชาญภายในซีพเี อฟ และระหว่างคูค่ า้ ธุรกิจ ทั้งนี้

ตั้งแต่ปี 2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-19 บริษทั ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การจัดงานเป็นออนไลน์ทงั้ หมด ซึง่ สามารถช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่
คู่ค้าธุรกิจ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

• งาน CEO Roundtable for SMEs Conference 2021 ที่ซีพีเอฟได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของคู่ค้า SMEs ได้พูดคุยและ
แลกเปลีย่ นแนวทางการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนกับ CEO ของซีพเี อฟ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นด้านการบริหารและกลยุทธ์
ธุรกิจเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็นการต่อยอดจากโครงการ Faster Payment กำ�หนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า
(เครดิตเทอม) 30 วัน ซึ่งโครงการได้ช่วยให้คู่ค้า SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย 6,500 กว่าราย ได้รับเงินหมุนเวียนเร็ว
ขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ช่วยลดภาระหนี้สินและต้นทุนให้แก่คู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563

• งาน CAC Training for CPF's SMEs Suppliers 2021 เพือ่ ถ่ายทอดความรูแ้ ละแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันความเสีย่ ง
การทุจริตและคอร์รัปชันของซีพีเอฟแก่คู่ค้าธุรกิจซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs กว่า 120 บริษัท รวมทั้งสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการประกาศเจตนารมณ์ และยกระดับการดำ�เนินงานเป็นองค์กรที่ได้รับรองเป็นแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai
Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ส่งผลให้ในปี 2564 ซีพีเอฟได้รับรางวัล CAC Change
Agent Award 2021

• งาน CPF Capacity Building for Partnership Conference ประจำ�ปี 2564 ซึ่งเน้นในประเด็นสำ�คัญที่สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนฯ ทางด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำ�เนิน
งานในรูปแบบ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและอังกฤษ และเน้นกลุ่มคู่ค้าธุรกิจรายสำ�คัญที่มีศักยภาพในการเติบโตไปด้วยกัน
กับองค์กรในกิจการประเทศไทยและเวียดนามกว่า 330 ราย

ความเห็นบางส่วนจากผู้บริหารของบริษัทคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ
บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ได้รับโอกาสเป็นผู้ผลิตเสื้อยูนิฟอร์มในสายการผลิตให้กับซีพีเอฟ การทำ�งานร่วมกับซีพีเอฟ
มีส่วนช่วยผลักดันให้กิจการขนาดเล็กยกระดับระบบคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานซีพีเอฟ รวมทั้งความยั่งยืน
ทีเ่ ป็นเทรนด์ของโลก ขณะนี้ บริษทั กำ�ลังศึกษาและพัฒนาเนือ้ ผ้าทำ�จากเกล็ดปลา และขวดพลาสติกรีไซเคิล ตลอดจน
ปรับเปลีย่ นมาทำ�ตลาดแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น และที่สำ�คัญโครงการ Faster Payment เป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล
ช่วยให้บริษทั สามารถชำ�ระค่าสินค้าตรงเวลา และสนับสนุนให้บริษทั สามารถดูแลและช่วยเหลือพนักงาน ครอบคลุม
ถึงลูกจ้างชั่วคราวอย่างทั่วถึง
นางนฤมล แสงมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอ็มพี ยูนิฟอร์ม จำ�กัด
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จากการทีเ่ ข้าเป็นผูจ้ ดั หากระเทียมสดให้กบั ซีพเี อฟ ทีเ่ น้นวัตถุดบิ ทีไ่ ด้มาตรฐาน ส่งผลให้ธรุ กิจได้รวมกลุม่ เกษตรกร
และส่งเสริมยกระดับการเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) ซึง่ เป็นการเพาะปลูกทีไ่ ม่ใช้
สารเคมี ช่วยส่งผลดีตอ่ สิง่ แวดล้อม คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรดีขน้ึ ทุกวันนี้ มีเกษตรกร 50 ครัวเรือนทีม่ าเข้าร่วมกลุม่
กับภูรินทร์ เพื่อร่วมเป็นผู้ส่งมอบกระเทียมปลอดสารให้กับซีพีเอฟได้อย่างต่อเนื่อง
คุณนิวัติ ดีงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูรินทร์ กรีนฟู้ดส์ โปรดักส์
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำ�เนินงานด้านการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
กลุ่มวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารสัตว์ที่สำ�คัญ
คือ เกษตรกรรายย่อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการ
“เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” บริษัทได้ส่งเสริมความรู้และ
ทักษะการเพาะปลูกที่ถูกต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร มกษ.4402-2553 (Thai Agricultural Standard–TAS
4402-2010, Good Agricultural Practices for Maize)
ตั้งแต่การวิเคราะห์ดิน วิธีการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม
การกำ�จัดวัชพืช และดูแลแปลงเพาะปลูกอย่างถูกต้อง ตาม
หลักวิชาการแก่เกษตรกรในโครงการฯ
ทั้งยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ที่มีระบบ
ช่วยในการบริหารจัดการตัง้ แต่กอ่ นเพาะปลูก เช่น การเตรียมพื้นที่
วิเคราะห์ดว้ ยภาพถ่ายดาวเทียม เพือ่ ช่วยให้เกษตรกรสามารถ
เตรียมพืน้ ทีเ่ พาะปลูกให้เกิดประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จา่ ย และความ
เสีย่ งจากสภาพอากาศ ไปจนถึงระหว่างการเพาะปลูก ด้วยระบบ

การบริหารความต่อเนื่องภายในห่วงโซ่อุปทานถือเป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ์ส�ำ คัญทีจ่ ะช่วยให้บริษทั สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่
ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหาร
ห่วงโซ่อปุ ทานทัง้ ระบบ ซีพเี อฟจึงเห็นถึงโอกาสในการสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพคูค่ า้ ธุรกิจในประเทศทีม่ กี จิ การ และส่งเสริม
ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศอันส่งผลให้

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ทีส่ ามารถช่วยตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของฝักข้าวโพด ไปจนถึงการประเมินปริมาณ
ผลผลิต นอกจากนี้ยังช่วยบริหารจัดการการขนส่งวัตถุดิบ
สูโ่ รงงานผลิตอาหารสัตว์หรือจุดรับซือ้ ผลผลิต คือ ระบบ CPF
Logistics มาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกร ผ่านเครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่ช่วยให้เกษตรกรในประเทศไทย
สามารถเข้าถึงองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพาะปลูก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ รวมถึงการลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและปัญหาจากโรคและแมลงศัตรูพืช
ตลอดจนข้อมูลด้านการตลาดเพือ่ การซือ้ -ขายผลผลิตอีกด้วย
โดยตั้งแต่ปี 2558 การดำ�เนินโครงการดังกล่าว สามารถช่วย
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ ณ ปี 2564 การดำ�เนิน
โครงการฯ ครอบคลุมเกษตรกรรายย่อยแล้วกว่า 11,150 ราย
ครอบคลุมเป็นพืน้ ทีเ่ พาะปลูกกว่า 250,000 ไร่ (40,000 เฮกตาร์)

เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อภารกิจสำ�คัญของซีพีเอฟ
ในการส่งมอบอาหารที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้
แก่ผู้บริโภคทั่วโลก โดยในปี 2564 ซีพีเอฟได้จัดซื้อสินค้า
และบริการกับคู่ค้าธุรกิจภายในประเทศไทย เป็นร้อยละ 96
ของมูลค่าการจัดซือ้ ในกิจการประเทศไทย ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 37
ของรายได้บริษทั

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
การผลิตอาหารเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็น
วัตถุดบิ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซีพีเอฟจึงให้ความสำ�คัญกับการจัดหาอย่าง
รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบย้อนกลับ การสนับสนุน
เครือข่ายเพือ่ การจัดหาปลาป่นทีย่ งั่ ยืนรวมทัง้ การนำ�แนวทาง
การแก้ปัญหาด้วยวิถีธรรมชาติ (Nature-Based Solutions)
เข้าเป็นส่วนหนึง่ ในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

มนุษยชน และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากอุตสาหกรรม
ประมงไทย โดยส่งเสริมและร่วมพัฒนาฟาร์มกุ้งให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากลทัง้ ในส่วนการทวนสอบย้อนกลับ
ให้มคี วามโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้านสิง่ แวดล้อมทีก่ ารเพาะ
เลี้ยงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และด้านแรงงาน
เพือ่ แก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ให้หมด
ไปจากอุตสาหกรรม รวมถึงการสนับสนุนการทำ�ประมง
ที่ใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศจากการกวาดจับสัตว์น�้ำ เกินความต้องการ และ
เครือข่ายเพื่อการจัดหาที่ยั่งยืน
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของ
ระบบติดตามเรือประมง VMS (Vessel Monitoring System)
บริษทั มุง่ มัน่ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนความยัง่ ยืนในอุตสาหกรรม
เพื่อป้องกันการทำ�ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
อาหารทะเล เพือ่ แก้ไขข้อกังวลทีเ่ กิดขึน้ จากปัญหาในด้านความ
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated
เสือ่ มโทรมของทรัพยากรทางทะเล การจ้างงานทีไ่ ม่เป็นธรรม
Fishing: IUU Fishing)
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน
อันเนือ่ งมาจากการทำ�ประมงและการใช้แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย • ร่วมก่อตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาล แรงงาน
โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการการประมง
ประมง จังหวัดสงขลา (The Fisherman Life Enhancement
สำ�หรับสัตว์น้ำ�หลากหลายสายพันธุ์อันเป็นลักษณะเฉพาะ
Center: FLEC) ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2558 เพือ่ ขจัดปัญหาแรงงาน
ของท้องทะเลในแถบอ่าวไทยและเกีย่ วโยงต่อความหลากหลาย
ผิดกฎหมายในเรือประมง ควบคูไ่ ปกับพัฒนาคุณภาพชีวติ
ทางชีวภาพใต้ท้องทะเลในแถบภูมิภาคเอเชีย
แรงงานประมงและครอบครัว ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
แรงงานที่ ต กเป็ น เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละแรงงานที่
• ในฐานะสมาชิกสมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทยได้ท�ำ งานร่วม
ผิดกฎหมาย ตลอดจนสร้างผู้นำ�ความคิดและอบรม
กับคณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง
ให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแก่แรงงานประมง
ไทย (Thai Sustainable Fisheries Roundtable: TSFR)
เพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงไปเป็นแรงงานทาส ความปลอดภัยใน
ในการปรับปรุงและพัฒนาการประมงอวนลากในพืน้ ทีท่ ะเล
การทำ�งานบนเรือและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ทักษะการ
ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบสัตว์น้ำ�ในการ
ดำ�รงชีวติ และอาชีพเสริม การวางแผนครอบครัวและอนามัย
ผลิตปลาป่น เพื่อจัดหาและส่งเสริมการได้มาซึ่งปลาป่น
การเจริญพันธุ์ รวมทัง้ ส่งเสริมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแก่บตุ ร
อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ Fishery Improver Project
ของแรงงานประมง ทั้งนี้ การดำ�เนินงานของ FLEC ใน
หรือ FIP โดยได้จัดทำ�แผนงาน (Fishery Action Plan:
ระยะที่ 2 (ปี 2564-2568) จะขยายผลและครอบคลุมไปถึง
FAP) ของโครงการดังกล่าวในพืน้ ทีท่ ะเลฝัง่ อ่าวไทยตัง้ แต่
ความร่วมมือเพือ่ ขจัดปัญหาขยะทางทะเล เพือ่ เป็นต้นแบบ
ปี 2559 และได้รบั การอนุมตั เิ ข้าสูก่ ารปรังปรุงและพัฒนาการ
ของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักการเศรษฐกิจ
ประมงภายใต้มาตรฐานการประมงยั่งยืน MarinTrust
หมุนเวียน (Circular Economy) ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือ
Improver Programme ในปี 2563 ตามข้อกำ�หนด
และศักยภาพจากหลายฝ่าย/องค์กรร่วมกัน เพือ่ เป็นแบบอย่าง
ของมาตรฐาน MarinTrust แบบ Multi-species Assessment
ที่ดีให้แก่ประเทศ ดังเช่น สนับสนุนการเก็บขยะบริเวณ
Methodology เป็นโครงการแรกของโลก อันเป็นมาตรฐาน
ท่าเรือและโครงการการทะเลสะอาด โดยเก็บข้อมูลและ
สำ�คัญที่จะช่วยป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการทำ�ประมง
บริหารการจัดการขยะทะเลครบวงจร (Closing the Loop)
ทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในการนี้
และส่งเสริมการตระหนักรูใ้ นความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการ FIP ดังกล่าวถือเป็นความสำ�เร็จครั้งสำ�คัญ
และการอนุรกั ษ์ พิทกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับเครือข่าย
ในการปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่
ในท้องทะเลของประเทศไทย และยังช่วยบรรเทาปัญหา
การใช้แรงงานบังคับและผิดกฎหมายในภาคอุตสาหกรรม • เป็นสมาชิกในกลุม่ ความร่วมมือ Seafood Business for
การประมงไทย
Ocean Stewardship หรือ SeaBOS เพื่อความร่วมมือ
ระดับสากลในการพิทกั ษ์มหาสมุทรทรัพยากรธรรมชาติและ
• ร่วมกับคณะทำ�งานส่งเสริมความยัง่ ยืนในห่วงโซ่อปุ ทาน
สิ่งแวดล้อมทางทะเล สู่เป้าหมายการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
อาหารทะเล (Seafood Task Force) เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
และการผลิตอาหารทะเลคุณภาพสำ�หรับมนุษย์ด้วยความ
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
รับผิดชอบอย่างยัง่ ยืน โดยมีขอ้ ตกลงร่วมกันทีจ่ ะประยุกต์
สิง่ แวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยและสร้างห่วงโซ่
ใช้กฎระเบียบสากลตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ส่งเสริมการทำ�ประมง
อุปทานที่ยั่งยืน และโปร่งใส รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านสิทธิ
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ที่ถูกกฎหมาย ขจัดแรงงานที่ผิดกฎหมาย พัฒนาระบบ
ทวนสอบย้อนกลับ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และลดการใช้พลาสติก ผ่านความร่วมมือใน
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ควบคูไ่ ปกับการนำ�ไปใช้และ
ปฏิบัติจริง ในปี 2564 ได้ร่วมแสดงความมุ่งมั่นที่จะ
ดำ�เนินงานขับเคลือ่ นตามเป้าหมายของ SeaBOS ในการ
ขั บ เคลื่ อ นห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอาหารทะเลและการประมง
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
และแสดงวิสยั ทัศน์ในฐานะผูส้ นับสนุนของคณะทำ�งานด้าน
การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ (Anti-Microbial

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่
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รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำ�ป่าสัก เขาพระยาเดินธง
จังหวัดลพบุรี ในประเทศไทย สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ 7,000 ไร่
เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมมือ
กับนักวิจัย สำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และ
นก พบว่าในปี 2562 มีสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของการ
ฟื้นฟูเขาพระยาเดินธง และพบนกจาบปีกอ่อนป่าสน หรือ Pine Bunting ในพื้นที่โครงการเขา
พระยาเดินธงเป็นครั้งแรกทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2563
ได้พบความชุกชุมของสัตว์ในกลุ่มผู้ล่ามากขึ้น ได้แก่ สุนัขจิ้งจอก อีเห็นธรรมดา พังพอนเล็ก
และแมวดาว ซึง่ กลุม่ ผูล้ า่ นีช้ ว่ ยในการควบคุมประชากรสัตว์กลุม่ อืน่ ในพืน้ ทีไ่ ม่ให้มจี �ำ นวนมาก
จนเกินไป เช่น หนูที่เป็นศัตรูของกล้าไม้ ลูกไม้ หรือเมล็ดไม้ ที่ได้นำ�ไปปลูกไว้เพื่อฟื้นฟูป่า และ
ยังช่วยควบคุมสัตว์ต่างถิ่นที่พบในพื้นที่ ได้แก่ อิกัวน่า ได้เช่นกัน ซึ่งความหลากหลาย
ของประชากรสัตว์ปา่ ทีม่ ากขึน้ ในพืน้ ทีม่ ผี ลมาจากการดูแลบำ�รุงรักษา ทำ�ฝายชะลอน้�ำ ตลอดจน
การทำ�แนวกันไฟป่า จึงกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร สำ�หรับพืช
และสัตว์ต่างๆ ให้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำ�นวนประชากรได้

Resistance: AMR) ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�แก่ที่ประชุม
ผูบ้ ริหารสมาชิกเครือข่าย SeaBOS ประจำ�ปี ซึง่ สอดคล้อง
กับหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่บริษัทยึดถือในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างเข้มข้น (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ในบท “อาหารมัน่ คง”
ความมุง่ มัน่ ด้าน “สวัสดิภาพสัตว์”) ทัง้ นี้ คณะทำ�งานจะทำ�งาน
ร่วมกันเพือ่ ร่าง “SeaBOS Antibiotics Code of Conduct”
ให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2565 และบริษัทสมาชิก
SeaBOS จะนำ� Code of Conduct นี้ไปใช้ในกิจการของ
ตนเอง รวมถึงขยายผลสู่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของตน
ทั้งส่วนการผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มสัตว์น้ำ�

จำ�นวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่าตามบัญชีแดงของ IUCN
ที่พบในพื้นที่โครงการฯ เขาพระยาเดินธง จากฐานข้อมูลที่สำ�รวจในปี 2561

การประชุม CEO
เครือข่าย
SeaBOS
ประจำ�ปี 2564

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทดำ�เนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น้ำ�วัยอ่อนส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ�กลับคืน ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู
จากข้อมูลที่นักวิจัยได้เข้าไปสำ�รวจข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่าทางสังคม (Impact Valuation)
โดยสัมภาษณ์ชาวประมงพืน้ บ้านชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ถึงความเปลีย่ นแปลง
หลังจากการฟื้นฟูป่าชายเลน พบว่าปริมาณสัตว์น้ำ�หลายชนิดมีจำ�นวนมากขึ้น เช่น หอยพิม
หอยแครง ปลากระบอก ปูแสม ซึ่งสัตว์น้ำ�เหล่านี้เป็นแหล่งทรัพยากรที่สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่คนในชุมชนและพื้นทีใ่ กล้เคียง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบท “สังคมพึ่งตน” ความมุ่งมั่น
ด้าน “ผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม”)
โดยพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำ�เนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน จะให้ความสำ�คัญ
กับการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ�อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ปา่ ชายเลน บริษทั ได้รเิ ริม่ โครงการกับดักขยะทะเล โดยนำ�ร่อง
พื้นที่ตำ�บลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ในการจัดการขยะทะเล สร้างรูปแบบการจัดการขยะทะเลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สร้างมูลค่าเพิ่มขยะทะเลและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลและชายฝั่ง

CR

EN

VU

NT

LC

สิ่งมีชีวิตที่มี
ความเสี่ยงขั้นวิกฤติ
ต่อการสูญพันธุ์

สิ่งมีชีวิต
ที่ใกล้สูญพันธุ์

สิ่งมีชีวิต
ที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์

สิ่งมีชีวิตที่เกือบ
อยู่ในข่ายเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์

สิ่งมีชีวิตที่มี
ความเสี่ยงต่ำ�
ต่อการสูญพันธุ์

0

0

0

0
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ข้อมูลจากการสำ�รวจชนิดพันธุแ์ ละจำ�นวนสัตว์ปา่ ตามบัญชีแดง
ขององค์การระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ (IUCN
Red List of Threatened Species) ในพื้นที่โครงการฯ
เขาพระยาเดินธงได้ถกู รวบรวมเป็นข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ การติดตาม
ผลการดำ � เนิ น งานพั ฒ นาความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาด้วยวิถธี รรมชาติ

(Nature-Based Solutions) โดยมี แ ผนที่จ ะต่ อ ยอด
และติดตามความหลากหลายต่อไป ซึ่งจะเน้นการศึกษาวิจัย
สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม สัตว์เลือ้ ยคลาน และนก ควบคูก่ บั การพัฒนา
แหล่งอาหารและระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของ
สัตว์ป่าในปีต่อไป
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

ในปี พ.ศ.2593 (ค.ศ. 2050) ประชากรโลกจะเพิม่ ขึน้ มากกว่า 9 พันล้านคน1 ทำ�ให้โลกอาจต้องเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนทรัพยากรที่นำ�มาผลิตอาหาร ในขณะที่ปัจจุบันทั่วโลกมีอาหารถูกทิ้งราวร้อยละ 30
จากจำ�นวนที่ผลิตมาเพือ่ การบริโภค คิดเป็นปริมาณ 1,300 ล้านตันต่อปี2 และขยะอาหารเหล่านีท้ �ำ ให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกราวร้อยละ 8 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ไม่เพียงขยะอาหารเอง
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์อาหารก็เป็นปัญหามลพิษที่สำ�คัญในทะเล ประมาณร้อยละ 10
ของขยะพลาสติกที่พบในทะเลมาจากบรรจุภัณฑ์อาหาร3 ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร
ของมนุษย์ และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำ�ให้ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มสูงขึ้น
จากการสั่งอาหารกลับบ้านและการจัดส่งสินค้า/บริการถึงที่ (Delivery) เพื่อร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว
รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสมดุลสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟจึงนำ�แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) มาบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

การสร้างคุณค่า ปราศจากขยะ
เป้าหมายปี 2573
ลดปริมาณขยะอาหาร
ในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้เป็น

ศูนย์

ร้ของบรรจุ
อยละ
100
ภัณฑ์พลาสติกสำ�หรับบรรจุอาหารที่นำ�มาใช้
จะต้องสามารถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ� หรือนำ�มาใช้ ใหม่
หรือสามารถย่อยสลายได้

ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation)
การใช้หนุ่ ยนต์ (Robotics) และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จะช่วยลดอาหารสูญเสีย
ตลอดกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุดและนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ ให้ ได้มากที่สุด
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่น่าอยู่ต่อไป
คุณไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ�ครบวงจร เขตประเทศไทย
Sponsor คณะทำ�งานกลุ่มย่อยด้านการสูญเสียอาหาร (Food Loss)

ด้านการสูญเสีย
อาหาร

1 ใน 3 ของอาหารทีผ่ ลิตขึน้ มาถูกทิง้ กลายเป็นขยะอาหาร ในขณะทีป่ ระชากรโลก
กว่า 690 ล้านคนหรือประมาณ 10% อยู่ในภาวะหิวโหยและขาดสารอาหาร
ดังนั้นความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการลดขยะอาหารจึงเป็นการลดการสูญเสีย
ทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและทรัพยากร ร่วมขจัดความหิวโหย
ซึ่งเป็นการร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโลกของเรา
คุณสถิต สังขนฤบดี
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจห้าดาวและร้านอาหาร
Sponsor คณะทำ�งานกลุ่มย่อยด้านการจัดการขยะอาหาร (Food Waste)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

แนวทางการบริหารจัดการ
• การกำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ กำ�หนดและ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
และนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ รวมทั้งติดตาม
ทบทวนผลการดำ�เนินงาน และปรับปรุงการดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
• การใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
มุ่งมั่นพัฒนาจัดการการสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ให้สามารถกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียน
เป็นวงจร เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
มากที่สุด

• การสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารและเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภคอันนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทัง้ ต่อบุคลากรภายในองค์กรและผู้บริโภค
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทำ�งานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรอิสระ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
เพือ่ ยกระดับการจัดการขยะอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์หลังการ
บริโภค

ด้านการจัดการ
ขยะอาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำ�คัญในการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
ทั้งนี้หากไม่มีการบริหารจัดการทีด่ ี บรรจุภณ
ั ฑ์จะกลายเป็นปัญหาและ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซีพเี อฟจึงมุง่ มัน่ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นทางเลือกใหม่ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ ไม่จำ�เป็น รวมถึงร่วมมือกับเครือข่าย
ในการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วรับคืนกลับเข้าสู่กระบวนการรี ไซเคิล
สร้างคุณค่าให้กับบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน
คุณณฤกษ์ มางเขียว
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจไส้กรอกและอาหารสำ�เร็จรูป
Sponsor คณะทำ�งานกลุ่มย่อยด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ด้านบรรจุภัณฑ์
ที่ยั่งยืน

1
2
3

United Nation, World Population Prospect 2019: June 2019.
Food and Agriculture Organization of the United Nation, Global Food Losses and Food Waste – Extent, causes and prevention: 2011.
Morales-Caselles et al, An inshore–offshore sorting system revealed from global classification of ocean litter, Nature Sustainability, 2021.
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินงาน
ปัจจัยขาเข้า*

ปัจจัยขาออก*

มาตรการ

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ลดการสูญเสียอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหารตั้งแต่ต้นทางการผลิต
มีกรอบการบริหารจัดการดังนี้

การวางแผนการผลิต

วางแผนการผลิต ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง และการจำ�หน่ายสินค้าเพื่อทราบปริมาณ
วัตถุดิบ ปริมาณการผลิต และปริมาณสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
กระสอบบรรจุอาหารสัตว์
5,797 ตัน

การผลิตอาหารสัตว์

การเลี้ยงสัตว์

บรรจุภัณฑ์อาหาร
โลหะ 71 ตัน
แก้ว 860 ตัน
กระดาษ 25,261 ตัน
พลาสติก 18,687 ตัน

การผลิตอาหาร

ศูนย์กระจายสินค้า ช่องทาง
จำ�หน่ายอาหารและร้านอาหาร
*

กระสอบบรรจุอาหารสัตว์
5,797 ตัน

ปริมาณอาหารสูญเสีย
นำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้
124,114 ตัน
ไม่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้
1,955 ตัน
บรรจุภัณฑ์อาหาร
โลหะ 71 ตัน
แก้ว 860 ตัน
กระดาษ 25,261 ตัน
พลาสติก 18,687 ตัน

Bulk Feed Tank
หน้า 116
โครงการระบบลำ�เลียงไข่อจั ฉริยะ
หน้า 113
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์พลอยได้
หน้า 113
การลดการสูญเสียอาหาร
สู่การสร้างคุณค่า
หน้า 113
การลดการใช้กระดาษและ
พลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหาร
หน้า 117, 119
ส่งเสริมการหมุนเวียนบรรจุภณ
ั ฑ์
กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่
ให้ ได้มากที่สุด
หน้า 118
โครงการ "Circular Meal
มื้อนี้เปลี่ยนโลก"
หน้า 114
โครงการ
ส่งพลาสติกกลับบ้าน
หน้า 118

ข้อมูลของกิจการประเทศไทย

การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำ�คัญและมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดปริมาณการสูญเสียอาหารและ
ขยะอาหาร และส่งเสริมการนำ�ไปใช้ประโยชน์ ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ครอบคลุมตัง้ แต่การเลีย้ งสัตว์ การแปรรูปอาหาร
ศูนย์กระจายสินค้า และช่องทางจำ�หน่ายอาหารและร้านอาหาร สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(UN SDGs) เรือ่ งการผลิตและการบริโภคอย่างยัง่ ยืน จึงกำ�หนดนโยบายการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้

การควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ และสินค้าให้ ได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้ เพือ่ ลดการคัดทิง้ ของวัตถุดบิ
และสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ

การเก็บรักษาและการตรวจสอบ

เก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อลดความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

การจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารให้น้อยที่สุด
โครงการลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิต
บริษทั ดำ�เนินโครงการต่างๆ เพือ่ ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิต
ได้แก่
• โครงการระบบลำ�เลียงไข่อจั ฉริยะ นำ�ระบบอัตโนมัตเิ ข้ามาควบคุม
การลำ�เลียงไข่ เพือ่ ลดความเสียหายจากการลำ�เลียงไข่จากฟาร์มไป
สู่โรงคัดไข่และจากกระบวนการคัดไข่เอง ซึ่งสามารถลดไข่บุบร้าว
ได้ประมาณร้อยละ 1 และเพิ่มรายได้จากไข่ไก่คุณภาพดีได้มากกว่า
14 ล้านบาทต่อปี
สนับสนุนการนำ�อาหารสูญเสีย อาหารส่วนเกิน และขยะอาหารมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์
โดยยึดมัน่ บนมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและบรรเทาปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้
• นำ�ชิน้ ส่วนและส่วนประกอบต่างๆ ของสัตว์ เช่น เครือ่ งในสัตว์ • นำ�เปลือกไข่ไก่บดจากโรงงานแปรรูปไข่ไก่ ไปเป็นปุ๋ยหรือ
วัสดุปรับปรุงดินให้กบั เกษตรกรรอบพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครนายก
หน้ากากหมู เศษตัดแต่ง เป็นต้น ไปจำ�หน่ายสดหรือแปรรูป
ซึง่ ลดปริมาณขยะทีน่ �ำ ไปกำ�จัดในบ่อฝังกลบได้กว่า 1,000
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่การบริโภคที่ปลอดภัย ได้แก่
ตันต่อปี สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 2,500
เลื อ ดหมู ก้ อ นพลาสเจอร์ ไ รส์ แ ละน้ำ � มั น หมู ตรา CP
ตัน CO2 เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุน
หนังปลาทอดกรอบ ตรา Chip Chip
การผลิต ลดการใช้ปยุ๋ เคมี ให้กบั เกษตรกรได้อกี ด้วย
การลดการสูญเสียอาหารสู่การสร้างคุณค่า
• บำ�บัดนาํ้ ทิง้ ทีม่ อี นิ ทรียว์ ตั ถุจากโรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่ ฟาร์ม
• นำ�เครือ่ งใน ขนสัตว์ปกี และไข่ไก่ทเ่ี สียหายในระหว่างการผลิต
และโรงคัดไข่ไก่ เช่น เลือดไก่ ไขมันไก่ และไข่ไก่เสียหาย
แปรรูปเป็นวัตถุดบิ อาหารสัตว์ซงึ่ ทำ�ให้สามารถลดปริมาณ
ด้วยระบบก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ
ของเสียจากกระบวนการผลิตได้เฉลี่ย 121,000 ตันต่อปี
ใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำ�จัด
ได้รวม 14,000 ตัน CO2 เทียบเท่าต่อปี
ของเสียได้ 306,000 ตัน CO2 เทียบเท่าต่อปี
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โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
โครงการ “Circular Meal มื้อนี้เปลี่ยนโลก”
ซีพีเอฟร่วมกับมูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) และ
บริษัท เก็บสะอาด จำ�กัด (GEPP) เปลี่ยนอาหารส่วนเกิน
(Surplus Food) เป็นเมนูพร้อมรับประทาน อร่อย สะอาด
ปลอดภัยกว่า 15,000 มือ้ สร้างการเข้าถึงอาหารให้แก่ผไู้ ด้รบั
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เด็ก ผูย้ ากไร้ และกลุม่ เปราะบาง
พร้อมทัง้ เก็บบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกหลังการบริโภคกว่า 5,000 ชิน้
กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ช่วยลดขยะอาหารได้มากกว่า
3 ตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 8 ตัน CO2
เทียบเท่า

อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ปริมาณอาหารสูญเสียที่ ไม่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้ จำ�แนกตามกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดและไข่ ไก่
โครงการกินเกลี้ยงเลี้ยงโลก
ซีพเี อฟจัดกิจกรรมการสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
ไม่เหลือทิง้ เป็นขยะอาหาร เป็นการสนับสนุน UN SDG ข้อ 12.3
ในระดับบุคคล โดยริเริม่ ในกลุม่ พนักงาน เริม่ ต้นทีต่ วั เอง และ
ชักชวนบอกต่อสูเ่ พือ่ น ขยายผลสูค่ รอบครัวสังคม และประเทศ
มี พ นั ก งานที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยการโพสต์ ภ าพอาหาร
ทีร่ บั ประทานหมดจานรวม 17,312 จาน ลดขยะอาหารได้รวม
กว่า 1 ตัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3 ตัน CO2
เทียบเท่า

หน่วย: ตัน

ผลิตภัณฑ์

การเก็บเกี่ยว

การขนส่ง

การผลิต

การจัดเก็บ

ทั้งหมด

เนื้อไก่สด

165

0

1,319

0

1,484

ไข่ไก่

24

12

256

179

471

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำ�คัญของบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องและรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกัน
ยังคำ�นึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากทรัพยากรที่นำ�มาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการแปรเปลี่ยนเป็นขยะ
ในทีส่ ดุ บริษทั จึงมุง่ มัน่ วิจยั และพัฒนาการออกแบบและการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อใช้ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมการใช้วัสดุที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
กรอบการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

ผลการดำ�เนินงานปี 2564 (กิจการประเทศไทย)
ปริมาณการสูญเสียอาหาร*

*

ปริมาณทั้งหมด

126,069 ตัน

ปริมาณที่นำ�ไปใช้ประโยชน์

124,114 ตัน

ปริมาณที่ไม่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ ได้

1,955 ตัน

ข้อมูลปริมาณการสูญเสียอาหาร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดและไข่ไก่ โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบซอฟต์แวร์การผลิต (Enterprise Resource Planning: ERP)

การผลิต

การบริโภค

การจัดการหลังการบริโภค

ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นทางเลือกใหม่
ตั้งแต่ต้นทางการผลิต

ยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สนั บ สนุ น การนำ � บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่
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อาหารมั่นคง

สังคมพึ่งตน

ดินน้ำ�ป่าคงอยู่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

พัฒนานวัตกรรมในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ให้น้อยที่สุด
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจอาหารสัตว์บกพัฒนา Bulk Feed Tank เพื่อใช้บรรจุ
อาหารสัตว์แทนกระสอบพลาสติกในการขนส่ง ลดการใช้กระสอบ
พลาสติกได้ร้อยละ 50 ในกิจการประเทศไทย ลาว กัมพูชา
เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ตุรกี รัสเซีย และ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ลดการใช้พลาสติกรวม
ได้กว่า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้กว่า

ตัน

ตัน CO2 เทียบเท่า

16,000

51,000

รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตอาหาร
หน่วยงานวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของซีพเี อฟร่วมกับคูค่ า้ ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พฒ
ั นาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทางเลือกใหม่ทใี่ ช้วสั ดุ
ชนิดใหม่ ลดความหนา ปรับขนาด หรือ เปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สำ�หรับอาหาร ในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์ดว้ ย โดยตัง้ เป้าหมาย
ในการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหารรวม 1,000 ตัน ภายในปี 2568 โดยในปี 2564 โครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 3,300 ตัน CO2 เทียบเท่า
Re-Design

ลดปริมาณการใช้กระดาษในกล่องกระดาษบรรจุผลิตภัณฑ์ CP Flamin’ Chicken Tenders จากกล่อง
กระดาษ 2 ชิ้นเป็นใช้เพียงกระดาษชิ้นเดียว และยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงในการป้องกันความเสียหายของ
ผลิตภัณฑ์จากการขนส่ง ซึง่ ได้รบั รางวัล the 4th Asian Export Awards และอยูใ่ นระหว่างการจดสิทธิบตั ร

ลดการใช้กระดาษลงถึง

31 ตันต่อปี

ก่อน
กล่องกระดาษ 2 ชิ้น
Re-Design

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์
ตั้งแต่ปี 2549 ธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้ำ�พัฒนา Q-Pass Tank เพื่อ
นำ�มาใช้บรรจุลกู พันธุก์ งุ้ เพือ่ ขนส่งไปยังลูกค้า และสามารถนำ�
มาล้างฆ่าเชือ้ และใช้ซ�ำ้ ได้ ต่อมา Q-Pass Tank ถูกนำ�มาต่อยอด
และพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
สามารถขนส่งได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ลดการใช้พลาสติกรวม
ได้กว่า

540

ตัน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้กว่า

2,100

ตัน CO2 เทียบเท่า

ลดการใช้พลาสติกลง

25 ตันต่อปี

หลัง
กล่องกระดาษ 1 ชิ้น

เปลี่ยนวิธีการพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น Ezy Choice จากเดิมพิมพ์บนสติกเกอร์เป็นพิมพ์ลง
บนฟิล์มปิดกล่อง

ก่อน
ฉลากผลิตภัณฑ์พิมพ์บนสติกเกอร์

หลัง
ฉลากผลิตภัณฑ์พิมพ์บนฟิล์มปิดกล่อง

ช่องทางจำ�หน่ายอาหารและร้านอาหาร
ยกเลิกการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

Q-pass Tank

Q-pass Tank
สำ�หรับขนส่ง
ลูกกุ้งขนาดใหญ่

V-plus Tank

Mini Q-Tank

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด “เชสเตอร์” ใช้จานเมลามีน ร้านห้าดาวในกิจการประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม
ช้อน-ส้อม-มีดสเตนเลส ตลอดจนแก้วน้ำ� โดยไม่ใช้ และลาว ใช้ถงุ กระดาษบรรจุไก่ทอดแทนถุงพลาสติก
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single–Use
Plastic) ภายในร้านกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ
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รายงานความยั่งยืน ปี 2564

ส่งเสริมการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่ให้ ได้มากที่สุด

ผลการดำ�เนินงานปี 2564 (กิจการประเทศไทย)

เพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์
ทีส่ ามารถนำ�กลับมาใช้ซ�ำ้ ได้

การลดปริมาณพลาสติกและกระดาษในบรรจุภัณฑ์อาหาร

ซีพีเอฟส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำ�ได้ภายในกระบวนการผลิต ได้แก่
• กระบะสเตนเลสถูกนำ�มาใช้ขนย้ายชิน้ ส่วนไก่ในกระบวนการผลิต ซึง่ สามารถนำ�มาล้างทำ�ความสะอาด
และใช้ซ้ำ�ได้ในโรงงานแปรรูปไก่เนื้อ
• ตะกร้าพลาสติกที่ใช้ขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างโรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และนำ�ส่งลูกค้า
• ถาดไข่ไก่ที่ใช้ขนส่งระหว่างฟาร์มและโรงงานแปรรูปไข่

2562

เพิ่มการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่สามารถนำ�กลับมาใช้ ใหม่

2563

2564

682

889

407

672

519

กล่องและฝากล่อง

หน่วย: ตัน

100%

กระดาษ
พลาสติก

Recycle
Packaging

PP

205

พลาสติกหุ้มกล่อง
100%
LOPE

Recycle
Packaging

ฉลากพลาสติก
ซีพีเอฟร่วมกับคู่ค้าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
พัฒนานวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ ใหม่ ซึง่ เป็น
เทคโนโลยีพลาสติกฟิล์ม 2 ชั้นที่เป็น
ชนิดเดียวกัน (Mono Material) ทำ�ให้
บรรจุภัณฑ์นี้สามารถรีไซเคิลได้ 100%
(100% Recyclable) ในผลิตภัณฑ์ Meat
Zero แช่แข็งทุกรายการ

ส่งเสริมการหมุนเวียน
วัสดุกลับมาใช้ ใหม่

เปาหมายป 2568
ลดลง 1,000 ตัน

100%

PAPER

Recycle
Packaging

บรรจุภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูป เชฟแคร์ ออกแบบให้สามารถ
แยกกล่อง ฝากล่อง พลาสติกหุม้ กล่อง และฉลากผลิตภัณฑ์
ออกจากกันอย่างอิสระ ง่ายต่อการแยกประเภทขยะและการนำ�
มาใช้ใหม่หลังจากการบริโภค

ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์สำ�หรับอาหาร

ซีพเี อฟส่งเสริมการใช้วสั ดุรีไซเคิลในบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ โดยต้องไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้แก่
• กล่องกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อการขนส่ง ทำ�จากกระดาษรีไซเคิล
• ขวดแก้วและฝาโลหะ
• ถาดไข่ไก่สดจากกระดาษรีไซเคิล 100% และจากพลาสติก PET มีสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 80%
ในชั้นที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับไข่ไก่ ลดการใช้พลาสติกใหม่ถึง 700 ตันต่อปี

21,913 20,560*
18,687

หน่วย: ตัน

26,088

2562
2563
2564

32,566
25,261

485
พลาสติก
*

กระดาษและไม

988

860

แกว

57

101

71

โลหะ

ข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในปี 2563 ปรับจากข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563 เนื่องจากมีการคำ�นวนใหม่

สัดส่วนวัสดุที่นำ�มาใช้ ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
โครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน
สร้างความตระหนักรู้
ซีพีเอฟร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนดำ�เนินโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพื่อร่วม
และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะพลาสติก รณรงค์ให้ผบู้ ริโภคแยกขยะพลาสติกทีใ่ ช้แล้วนำ�ไปรีไซเคิลหรือนำ�ไปเพิม่ มูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยซีพเี อฟ

มีจดุ รับพลาสติกทีห่ น้าร้านซีพี เฟรชมาร์ท สาขาเพชรบุรี 38/1 (ซอยสุขมุ วิท 39) ซึง่ สามารถรับบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกกลับบ้านได้ทั้งหมด 700 กิโลกรัม
โครงการ Catch the Trash
ซีพีเอฟร่วมกับ กรมประมง ภาคเอกชน และเรือประมง เพื่อรณรงค์ ให้ชาวประมงลดการทิ้งขยะ
ลงสูท่ ะเล ร่วมเก็บขยะ ทัง้ ขยะจากบนเรือและขยะทีต่ ดิ มากับเครือ่ งมือประมงกลับขึน้ ฝัง่ และต่อยอดโครงการ
นำ�ร่องร่วมมือกับโรงงานปลาป่นเจดีพี ในจังหวัดตรัง และชาวประมง นำ�ขวดพลาสติกที่เก็บรวบรวม
มาจากทะเล มาผลิตเป็นเสื้อยูนิฟอร์มอัพไซคลิง (Upcycling) 500 ตัวแจกให้พนักงาน

กระดาษ

แกว

85%

60%

โลหะ

100%
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สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำ�หรับอาหารจำ�แนกตามประเภทของพลาสติก
PET

HDPE

5.74%

22.49%
ถาดไข่และถาดใส

ขวดและฝา
LDPE

PVC

22.56%

0%
ฟิล์ม

ถุง
PS

PP

2.16%

26.87%
ถาด ถ้วย ฝาปิด

ถาดโฟม

UNGC
พลาสติกผสม
(Multi-materials)

PLA

0.21%

19.83%

SDGs
ถาดใส

ฟิล์ม ซอง ถุง
Alufoil

TCFD

0.14%
ซองพลาสติกผสมอลูฟอยล์
นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้

99.43%

นำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้

0.22%

ย่อยสลายได้

0.21%

ยากต่อการ
นำ�กลับมาใช้ใหม่

0.14%

รายงานความยั่งยืน ปี 2564
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บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พ�. ทาวเวอร ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 02 766 8000 โทรสาร : 02 638 2139

www.cpfworldwide.com

