
We Care
We Share

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน

ประจำปี 2557



We Care
We Share

เพราะคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร คือ หัวใจสําคัญ

ซีพีเอฟจึงมุ่งมั่นสรรสร้างและส่งต่อนวัตกรรม

ด้วยความใส่ใจและคํานึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม

และสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจ

และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ฉบับปรับปรุง 10 เมษายน 2558



ซีพีเอฟกับความยั่งยืน

การบริหารจัดการ 4 ประเด็น

ที่มีนัยสําคัญสูงสุดต่อความยั่งยืน

การส่งเสริมความปลอดภัยอาหาร

และสุขอนามัยผู้บริโภค

การพัฒนาสังคม

ให้เข้มแข็ง

การบรรเทาผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา

และดูแลบุคลากร

อาหารม่ันคง สังคมพึ่งตน ดินนํ้าป่าคงอยู่

ทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม

สู่ความย่ังยืนของบริษัท (หน้า 26)

นักเรียนกว่า เกษตรกรกว่า

กว่า

อายุงานของพนักงาน

ในประเทศไทย

มีภาวะโภชนาการท่ีดี จากการเข้าร่วม

โครงการเล้ียงไก่ไข่เพื่ออาหาร

กลางวันนักเรียน (หน้า 97)

มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ (หน้า 106)

เรื่องไข่ไข่

ทางเลือกของ

คนรักสุขภาพ

(หน้า 94)

คือมูลค่าเศรษฐกิจจากโครงการ

ส่งเสริมอาชีพตลอดปี (หน้า 110)

ของปริมาณ

การใช้นํ้าทั้งหมด

(หน้า 118)

นํานํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้

คน ราย

ล้าน
บาท

ซีพีเอฟกับความยั่งยืน

72%

68%

110,000 5,000

1,930

การจัดหาอย่างยั่งยืน

มากกว่า 5 ปี

สูงกว่า

มากกว่า 10 ปี

สูงกว่า

คุณภาพอาหาร

สิิทธิมนุษยชน

การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

22%

(หน้า 41) (หน้า 70)

W
E

 C
A

R
E

, W
E

 S
H

A
R

E

1

-



บริษัทควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทาง

ด้วยมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า

ทางโภชนาการและสุขภาพที่ดีให้กับทุกช่วงชีวิต

ซีพีเอฟส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและปลอดภัย

ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคกว่า

3,000 ล้านคน ใน 40 ประเทศ รวมถึงรองรับ

การเติบโตของประชากรโลกในอนาคตได้อย่างไร?

อาหารม่ันคง

นายวีรชัย รัตนบานช่ืน

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ
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2,500

3,000

ผลิตภัณฑ์

ล้านคน

มากกว่า

ครัวของโลก

ทีม่คีณุภาพ ปลอดภัย พร้อมด้วยคณุค่า

ทางโภชนาการเพ่ือเป็นทางเลอืกสาํหรบั

ผูบ้รโิภคทัว่โลกมากกว่า

• ISO 22000

• ISO 9001

• GMP

• HACCP

• ISO/IEC 17025

• GAP

• BRC

คุณภาพและความปลอดภัย

ตลอดกระบวนการผลิต
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บริษัทเปิดโอกาสให้คู่ค้าธุรกิจและชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ

ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ซีพีเอฟส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจ

และชุมชน เพ่ือสร้างคุณค่าร่วมและพัฒนาให้เติบโต

ไปด้วยกันอย่างไร?

นายเอนก บุญหนุน

รองประธานคณะผู้บริหาร

สายธุรกิจครบวงจรภูมิภาค 

สังคมพ่ึงตน
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98%
ประสบความสําเร็จ

5,000ราย

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

4 ผสานสู่ความยั่งยืน

ขีด

ความสามารถซีพเีอฟและสอดคล้อง

ต่อความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสยี

คิด

แนวคิดนวัตกรรม

สู่ความย่ังยืน

บริษัทได้พัฒนาและดําเนินการภายใต้แนวคิด

ขีด + คิด + ร่วม + (ข่าย)

ข่าย

ความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร่วม

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

กับผู้มีส่วนได้เสีย

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract Farming)
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บรษิทันาํหลกั 4Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle และ Replenish มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต

และการดําเนนิงาน ควบคู่กบัการปฏบิตัติามมาตรฐานสากลด้านสิง่แวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วม

ในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ของประเทศ

ซพีเีอฟบรหิารจัดการธรุกจิเพือ่บรรเทาผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อมและอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพือ่คนรุน่ใหม่ในยคุนีแ้ละคนรุ่นต่อไปในยุคหน้า

ได้อย่างไร ?

ดินนํ้าป่าคงอยู่

น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

สายงานเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าและ

สายงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุสัตว์

และเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์นํ้า 
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2,000 ไร่

“โครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” 

ตั้งเป้าอนุรักษ์และฟื้นฟู

พื้นที่ป่าชายเลน กว่า 

ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสํานึกรับผิดชอบ

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า / ปี

ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

โครงการ Green Farm ได้กว่า

ลดกระดาษและพลาสตกิในการผลติ

ตัน

100,800

170

• ISO 14001

• ISO 14040

• ISO 50001

• ISO 14044

• ISO 14067

• CPF SHE MS
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บริษัทมุ่งเน้นการสร้างและรักษา “คนเก่ง คนดี” สู่ความเป็นมืออาชีพและผู้นําในระดับสากล

ด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน

ควบคู่ไปกับการสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมบรรยากาศการทํางานแบบ

มีส่วนร่วมและการเคารพในความแตกต่างของกันและกัน

ซพีเีอฟพฒันาและดูแลพนกังานกว่า 100,000 คนท่ัวโลก

ให้มโีอกาสเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life-Long Learning)

และทาํงานอย่างมีความสขุได้อย่างไร?

นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

สายงานทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาและดูแลบุคลากร
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จํานวนบุคลากร (ในประเทศไทย)

62,209

53%47%

องค์กรท่ีเข้มแข็ง

สามประโยชน์ สู่ความย่ังยืน

(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)

ทําเร็วและมีคุณภาพ

ทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์

และรู้จักตอบแทนบุญคุณ

ชัว่โมงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ปี 2557

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่

34
32

34
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บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทาย

และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ซีพีเอฟบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต

อย่างมั่นคงและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

อย่างยั่งยืนได้อย่างไร?

การกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง

และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พนักงาน

ลูกค้าและผู้บริโภค

คู่ค้าธุรกิจ

ชุมชนและสังคม

426,039

10,562

ล้านบาท

ล้านบาท

ยอดขายสุทธิ

กําไรสุทธิ

ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ

ในปี 2557
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สารบัญ

สารจากประธานกรรมการบริษทั

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานคณะผู้บริหาร

18 รู้จักซีพีเอฟ

22 จุดเด่นรอบปี

24 ซีพีเอฟกับความย่ังยืน

35 เก่ียวกับรายงานน้ี

42 การจัดหาอย่างยั่งยืน

50 คุณภาพอาหาร

53 สิทธิมนุษยชน

57 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

63 มุ่งสู่ “องค์กรแห่งทางเลือกของ

 คนเก่งคนดี”

65 ก้าวเป็น “องค์กรแห่งผู้นํา

 และมืออาชีพ”

70 เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น

 “บ้านแห่งความสุข”

การบริหารจัดการประเด็นที่มี

นัยสําคัญสูงสุดต่อความยั่งยืน

การพัฒนาและดูแลบุคลากร 

4114 60



85 ยกระดับคุณภาพและความ

 ปลอดภัยตลอดกระบวนการ

97 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

103 พฒันาคูค้่าธรุกจิเตบิโตไปด้วยกนั

108 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

115  บรรเทาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

122 ปกป้องความหลากหลาย

 ทางชีวภาพ

ภาคผนวก

128 ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน

 ตามกรอบ GRI G4

134 การรับรองจาก

 หน่วยงานภายนอก

อาหารม่ันคง สังคมพึ่งตน ดินนํ้าป่าคงอยู่

82 100 112



G4-1

สารจากประธานกรรมการบริษัท และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร

บรษิทัขอถอืโอกาสนีข้อบคุณและชืน่ชมหนวยงานภาครฐั ลกูคา องคกรอสิระ สือ่มวลชน และผูเกีย่วของ

ทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวม สนับสนุน รวมถึงใหโอกาสบริษัทเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการประเด็น

ดานแรงงานและสิ่งแวดลอมในหวงโซการประมงของประเทศไทยสูความย่ังยืน หลังจากการเผยแพรขาว

ของส่ือมวลชนตางประเทศ ท่ีกลาวอางเร่ืองการใชแรงงานทาสและการคามนุษยบนเรือประมงไทย รวมถึง

การประกาศของสหรัฐอเมริกาในเร่ืองการลดอันดับประเทศไทยไปบัญชีกลุมท่ี 3 (Tier 3) โดยเฉพาะในภาค

ประมงของไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 

แมวาสถานการณท่ีเกิดข้ึนเปนปญหาตนทางท่ีถือวาหางจากการดําเนินงานของบริษัท เน่ืองจากบริษัทไมได

เปนเจาของ ดําเนินกิจการ หรือจัดหาวัตถุดิบโดยตรงจากเรือประมง แตในฐานะผูนําธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

และอาหารครบวงจร บรษิทัยนิดแีละภูมใิจทีไ่ดเปนสวนหน่ึงของการรวมบรรเทาและแกไขปญหาดังกลาว 

โดยในทางปฏิบัติ บริษัทสามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนปลาปนไดอันเนื่องมาจากผลการวิจัยและพัฒนา

แหลงโปรตีนทางเลือก แตบริษัทพิจารณาอยางละเอียดและรอบดานเห็นวา การดําเนินการดังกลาวเปนเพียง

การแกไขที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจสงผลกระทบตออาชีพชาวประมงและปญหายังคงอยูในอุตสาหกรรมการ

ประมงของไทยตอไป บริษัทจึงตัดสินใจเลือกทําในส่ิงท่ีถูกตองและเปนวาระเรงดวนของประเทศ ดวยการใช

ศักยภาพของบริษัทสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีกวาเดิม

หนทางแห่ง “ความยัง่ยนื” เป็นการก้าวเดนิทีต้่องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมอื

ด้วยดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท้ังภายในและนอกองค์กร จังหวะก้าวย่อมเผชิญ

กับปัญหาอุปสรรคบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกฝ่ายจะร่วมแก้ไข พร้อมก้าวผ่านด้วย

ความแน่วแน่และต้ังใจจริง บนความเพียรท่ีจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมอันงดงาม

ในส่ิงแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ เพื่อเป็นรากฐานท่ีมั่นคงให้กับคนในวันนี้ รวมถึงเป็น

โครงสร้างที่แข็งแกร่งสําหรับคนรุ่นต่อไป 

คร่ึงปีหลังของปี 2557 นับเป็นช่วงเวลาท่ียากลําบากช่วงหน่ึงจากประเด็นปัญหา

ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบ อย่างไรก็ดี บริษัท

เชือ่เสมอว่า “วกิฤต” จะมาพร้อมกบั “โอกาส ทางเลอืก และทางออกไปสูส่ิง่ทีด่กีว่า” 

ในท้ายที่สุด
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อยางไรก็ตาม สิ่งหน่ึงที่บริษัทเรียนรูจากการมีสวนรวมในการดําเนินงานครั้งนี้ และมีความประสงคให

ทุกภาคสวนเขาใจและตระหนักไปพรอมกัน คือ การตัดสินใจปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงใดๆ ในบริบท

ที่ตางกัน ยอมอาศัยทรัพยากรทั้งดานเงินทุน บุคลากร หรือเวลาท่ีตางกัน การปรับเปลี่ยนบางเร่ืองสามารถ

ดาํเนนิการไดทนัทเีมือ่เราพรอมและมองเหน็โอกาสทีด่กีวา เชน การปรบัเปลีย่นอปุกรณเครือ่งจกัรท่ีทนัสมยั 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ขณะท่ีการปรับเปล่ียนบางเร่ืองจําเปนตองอาศัย

ท้ังทรัพยากรและการมีสวนรวม โดยเฉพาะหากการปรับเปล่ียนน้ันๆ เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีเรียกวา “วิถี” ของมนุษย 

ฉะนั้น การปรับปรุงและพัฒนาการประมงไทยอยางย่ังยืน เปนเร่ืองสําคัญและจําเปนที่ตองอาศัยความ

พยายามอยางย่ิง โดย “เวลา” จะเปนบทพิสูจนความมุงม่ันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไทย 

ซึ่งบริษัทพรอมที่จะใหการสนับสนุนและรวมมืออยางเต็มความสามารถ ดังปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท “3 ประโยชนสูความยั่งยืน (ตอประเทศ ประชาชน และบริษัท)”

สาํหรับในป 2557 บรษิทัยังคงเดินหนาตามทิศทางกลยุทธความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางย่ังยนื

ภายใต 3 เสาหลัก “อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน และดินนํ้าปาคงอยู” โดยไดพัฒนาการดําเนินงานท่ีสําคัญๆ 

หลายประการ เพื่อตอบรับกับความทาทายในหวงโซคุณคาที่ผูมีสวนไดเสียใหความสนใจและมีความสําคัญ

ตอความย่ังยืนของธุรกิจ อาทิ

• ดานคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร: การเปดตวัเมนูอาหารพรอมรบัประทานเพือ่สขุภาพ “CP Balance” 

ภายใตแนวคิด “Lo ในส่ิงที่ไม Hi ในส่ิงที่ใช” ดวยผลิตภัณฑที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันอ่ิมตัวตํ่า

พรอมอุดมไปดวยคุณคาทางอาหารท่ีมีใยอาหารสูง

• ดานสิทธมินษุยชน : การประกาศนโยบายสิทธิมนษุยชน รวมถึงการรับแรงงานโดยตรงจากตัวแทนจัดหางาน

ท่ีถูกกฏหมายจากประเทศตนทางตามท่ีรัฐบาลไทยไดลงนามบันทึกขอตกลงเก่ียวกับการทํางานของแรงงาน

ตางชาติในประเทศไทยในระดับทวิภาคีเพื่อยุติปญหาการคามนุษย

• ดานการจัดหาและใชทรัพยากรอยางยั่งยืน: การรวมผลักดันการจัดตั้งกลุมการพัฒนาความยั่งยืนการ

ประมงของไทย หรอื Thai Sustainable Fisheries Roundtable (TFSFR) ซึง่ประกอบดวย 8 สมาคมในหวงโซ

การประมงตั้งแตตนนําจนถึงปลายนํา เพื่อรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองคกรอิสระ

จัดทําแผนปรับปรุง / พัฒนาการประมง (Fishery Improvement Plan - FIP) ตลอดจนการพัฒนาแผนตอยอด 

5R (5R Improvement Plan) ของบริษัท เพื่อรวมยกระดับหวงโซการผลิตกุงที่ยั่งยืน

• ดานการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การขยายโครงการผลิตภัณฑซีพีเอฟที่ยั่งยืน 

(CPF’s Product Sustainability) และการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต

อยางตอเนื่อง

จากความมุงมั่นและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนผลใหบริษัทไดรับความเชื่อมั่นและยอมรับจากหนวยงาน

ในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ
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• รางวลั SET Awards ประเภทรางวัลดีเดน บรษิทัจดทะเบียนดานความรับผดิชอบตอสงัคม ประจาํป 2557

 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• รางวัล CSRI Recognition ประจําป 2557 ประเภทรางวัลทั่วไป จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม

• รางวัลรายงานความย่ังยืน (Sustainability Report Award 2013) ประเภทรางวัลดีเดน จาก CSR Club 

 โดยการสนับสนุนของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• รางวัลการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคมอยางตอเนื่อง

 หรือ CSR-DIW Continuous Award จํานวน 27 รางวัล จากกระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัล CDP Hong Kong and South East Asia Climate Leadership Awards 2014 สาขา Best Year-

on-Year Disclosure Change จาก Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่งเปนองคกรระดับโลก

ที่รับผิดชอบตอการลดกาซเรือนกระจกที่สงผลตอการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยผลการดําเนินงาน

ของบริษัทแสดงถึงพัฒนาการดานกาซเรือนกระจกยอดเย่ียม และเปน 1 ใน 7 บริษัทในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับรางวัลในปนี้ 

เพือ่รกัษาและสรางการเติบโตอยางมัน่คงและยัง่ยนื บนเมกะเทรนดของโลกทัง้การเพิม่ขึน้ของประชากรจาก 

7 พนัลานคน เปน 9 พนัลานคนในป 2593 การเปลีย่นแปลงโครงสรางของประชากร การเตบิโตของสังคมเมอืง 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและขอจาํกดัทางดานทรัพยากร การเปลีย่นผานของเศรษฐกจิโลกไปประเทศ

ตลาดเกิดใหม ตลอดจนความกาวลํ้าของเทคโนโลยี บริษัทไดเตรียมความพรอมในการเสริมสรางมูลคา

และคุณคาเพิ่มผานการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบในดานตางๆ ดังนี้

• การสรางสรรคนวัตกรรมที่สอดรับกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

• การสนับสนุนองคความรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดหวงโซคุณคา เพื่อเสริมสรางขีดความ

 สามารถทางการแขงขัน และการเติบโตเคียงคูไปกับบริษัท 

• การนําเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาใช ควบคูไปกับการติดตามและตอยอดสูการคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ 

 เพื่อกาวขามขอจํากัดและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีกวา

สดุทายนี ้ในนามของคณะกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานทกุคน ใครขอขอบคณุทานผูถอืหุน ลกูคา ชมุชน 

คูคาธุรกิจ และผูเกี่ยวของทุกฝาย ที่ใหการสนับสนุนบริษัทเปนอยางดียิ่งมาโดยตลอด บริษัทใหคํามั่นวา

จะสานตอวิสยัทศัน “ครวัของโลก” ดวยความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอมตามการกาํกบัดแูลกจิการ

ที่ดี พรอมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคสวนตลอดไป
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G4-3, G4-4, G4-12

รู้จักซีพีเอฟ

1
ธุรกิจอาหารสัตว์

การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

อาหารสัตว์

2

การเพาะพันธ์ุสัตว์

และการเล้ียงสัตว์เพ่ือการค้า

เน้ือสัตว์แปรรูปข้ันพ้ืนฐาน

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

คู่ค้าธุรกิจ

ลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม

บริษัทดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ํา ครอบคลุมประเภท

สัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจําแนกประเภทธุรกิจเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1 ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 

2 ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) 

3 ธุรกิจอาหาร (Food)

4 ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร (Retails and Food Outlets) 
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3

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก

และอาหารพร้อมรับประทาน

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก

และอาหารพร้อมรับประทาน

ธุรกิจอาหาร

4

การเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้า

ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และศูนย์อาหาร

ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร

กระบวนการผลิตอาหารครบวงจรภายใต้การบริหาร

จัดการของบริษัท ผ่านเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทันสมัย 

ไดม้าตรฐานสากล เปีย่มคณุภาพ ปลอดสาร ปลอดภยั 

ถูกอนามัย รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบย้อน

กลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ ผู้บริโภค

ทุกมุมโลกม่ันใจในอาหารทุกคําจากเรา โดยห่วงโซ่คุณค่า

ของบริษัทยังเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกับคู่ค้าธุรกิจซึ่ง

เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ สินค้าและบริการ ตลอดจนลูกค้า 

ผู้บริโภค และสังคม
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ดําเนินกิจการ

ครอบคลุม 14 ประเทศ 

ส่งออกไปประมาณ 40 ประเทศ

ใน 5 ทวีปทั่วโลก 

ครอบคลุมประชากร

กว่า 3 พันล้านคน

อังกฤษ

- อาหารแช่เย็นแช่แข็ง

เบลเยี่ยม

- อาหารแช่เย็น และแบบไม่แช่เย็น

แทนซาเนีย

- อาหารสัตว์บก

- ฟาร์มไก่

G4-6, G4-8, G4-9

ซีพีเอฟ...ครัวของโลก

ซีพีเอฟใช้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร

ขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

บนหลักสามประโยชน์ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท
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กัมพูชา

- สัตว์บกครบวงจร

ฟิลิปปินส์

- อาหารสัตว์บก/สัตว์นํ้า 

- ฟาร์มสัตว์บก/สัตว์นํ้า

เวียดนาม

- สัตว์บก/สัตว์นํ้าครบวงจร

ไทย

- สัตว์บก/สัตว์นํ้าครบวงจร

ลาว

- สัตว์บกครบวงจร

จีน

- อาหารสัตว์บก/สัตว์นํ้า

- ฟาร์มสัตว์นํ้า

ไต้หวัน

- สัตว์บกครบวงจร

มาเลเซีย

- สัตว์นํ้าครบวงจร 

- ธุรกิจสุกร

รัสเซีย

- อาหารสัตว์บก

- ฟาร์มสุกร

อินเดีย

- สัตว์บกครบวงจร 

- อาหารสัตว์นํ้า

ตุรกี

- สัตว์บกครบวงจร
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G4-9, G4-EC1

จุดเด่นในรอบปี 2557

ผลการดําเนินงานมั่นคง กระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ยอดขายสุทธิ

426,039 ล้านบาท

EBITDA

27,487 ล้านบาท

กําไรสุทธิ

10,562 ล้านบาท

กําไรสุทธิต่อหุ้น

1.43 บาท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

2.70%
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

7.20%

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

5,807 ล้านบาท 
(1)

เงินปันผลต่อหุ้น

0.75 บาท 
(1)

การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น

ความสําเร็จทางเศรษฐกิจในปี 2557
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หมายเหตุ: ขอมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ยกเวน
(1) ขอมูลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
(2) ขอมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยในประเทศไทย 

ผลตอบแทนพนักงานได้แก่ เงนิเดือน ค่าแรง 

ค่าพัฒนาพนักงาน และอื่นๆ

41,638 ล้านบาท

ผลตอบแทนผู้บริหาร

527 ล้านบาท

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขโภชนาการที่ดี สร้างอาชีพเพิ่มรายได้

234 ล้านบาท

การลงทุนด้านชุมชนสังคม

ต้นทุนทางการเงิน

8,880 ล้านบาท

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล

1,567 ล้านบาท 
(2)

มูลค่าทางเศรษฐกิจอื่นๆ

การลงทุนด้านบุคลากร
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ซีพีเอฟกับความย่ังยืน

ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นําธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร 

มุ่งม่ันดําเนินธุรกิจสู่ “ความย่ังยืน” ด้วยการสร้างและปรับสมดุลระหว่าง

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และ

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุพันธกิจของ

บริษัททั้งในอนาคตอันใกล้และระยะยาว ขณะเดียวกันยังสนองตอบต่อ

ประเด็นด้านความยั่งยืนจากการประเมินกระแสโลกและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”
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CPF AND
SUSTAINABILITY



SUSTAINABLE

KITCHEN OF THE WORLD

ดินน้ำป่าคงอยู่

BALANCE OF NATURE

อาหารมั่นคง

FOOD SECURITY

สังคมพึ่งตน

SELF-SUFFICIENT SOCIETY

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาสังคม

ให้เข้มแข็ง

การส่งเสริม

ความปลอดภัยอาหาร

และสุขอนามัยผู้บริโภค

3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ประเด็นความสำคัญ

G4-34

ซีพีเอฟกับความยั่งยืน

ด้วยวิสยัทศัน์ “ครัวของโลก” และในฐานะผู้นาํธรุกจิเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัทตระหนักดีถึง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามหลักการกํากบัดแูลกจิการท่ีด ีรวมถึงการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน เพื่อรักษาความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑ์

และบริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยได้อย่างพอเพียงและ

ต่อเนื่อง ท่ามกลางแนวโน้มและความท้าทายท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อาทิ การคาดการณ์การ

เพิ่มขึ้นของประชากรโลกจาก 7 เป็น 9 พันล้านคนในปี 2593 

ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและความยากจน การลดลง

ของแรงงานในภาคการเกษตร ตลอดจนผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ขยายตัวและทวีความ

รุนแรงมากขึ้น

ตลอดระยะเวลาของการดําเนนิธรุกจิ บริษทัจึงทุม่เทในด้าน

การวิจยัและพัฒนา (R&D) เพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรมอย่าง

ต่อเนือ่ง การนาํเทคโนโลยทีนัสมยัขัน้สงูและมาตรฐานสากล

มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ ควบคู่ไปกับ
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การพัฒนา

และดูแลบุคลากร

การกำกับดูแลกิจการ

การบริหารความเส่ียง

และการปฏิบัติตามข้อบังคับ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามประโยชน์ สู่ความย่ังยืน

(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ทำเร็วและมีคุณภาพ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์

และรู้จักตอบแทนบุญคุณ

ส

(ต

 ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ

 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

 พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

 บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย
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การพฒันาศกัยภาพของทัง้พนกังาน คูค้่าธรุกจิ และชมุชน 

บนพ้ืนฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารจัดการ

ความเสีย่ง และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง 

เพือ่การก้าวเดนิสูค่วามสาํเรจ็อย่างมัน่คงและยัง่ยนืร่วมกนั

ทุกภาคส่วน

ทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัทกําหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลัก

ของการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยนโยบายและทิศทาง

กลยุทธ์ CSR ดําเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง 

สังคมพ่ึงตน และดินนํ้าป่าคงอยู่” บนพ้ืนฐานการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ได้มา

ซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของ

ผูบ้รโิภค ความมัน่คงและความสขุของพนกังาน คูค้่าธุรกจิ 

และชุมชน ขณะเดียวกัน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่

ซีพีเอฟกับ

ความย่ังยืน
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การกํากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน

การกํากับดูแลกิจการสูความยั่งยืน คือ พื้นฐานสําคัญอันนํามาซึ่งความไววางใจของ

ผูมสีวนไดเสยี และแสดงถงึกระบวนการตดัสนิใจท่ีโปรงใส โดยบริษทัมคีณะกรรมการ

บริษัทประกอบดวยกรรมการ 15 คน ทําหนาท่ีกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตาม

วตัถปุระสงค กลยทุธ และแผนงานในการดาํเนนิธรุกจิ ดวยความรบัผดิชอบ รอบคอบ 

และซือ่สตัยสจุรติ ภายใตขอบเขตขอบงัคับของบริษทัและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เพื่อประโยชนสูงสุดทั้งตอบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย1

ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคม

และการพัฒนาอยางย่ังยืน เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหาร

งานความรบัผดิชอบตอสงัคมสูความยัง่ยนืทัว่ทัง้องคกร โดยคณะกรรมการประกอบดวย

กรรมการ 3 คน แบงเปนกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 คน 

ซึ่งปจจุบันคือกรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร ทั้งนี้ ตามกฎบัตร

คณะกรรมการ กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวน

นโยบายและทิศทางกลยุทธ ติดตามประเมินผล พรอมทั้งใหแนวทางหรือคําแนะนํา

สําหรับการดําเนินงานตางๆ อันสอดคลองและสนับสนุนตอแนวโนม ความทาทาย 

กลยุทธทางธุรกิจ และประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหความสําคัญ (รายละเอียดการสราง

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียดังแสดงในหนา 39) 

 

ตอมาในป 2556 บริษัทไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและ

การพฒันาอยางยัง่ยนื ซึง่เปนตวัแทนผูบรหิารระดบัสงูจากสายธุรกจิตางๆ รวม 35 คน

มกีรรมการผูจดัการใหญและประธานคณะผูบรหิารดํารงตําแหนงประธานคณะอนุกรรมการ 

เพื่อทําหนาท่ีขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ CSR 

สูความยั่งยืน ภายใต 3 เสาหลัก “อาหารม่ันคง สังคมพึ่งตน และดินนํ้าปาคงอยู” 

นอกเหนือไปจากการส่ือสารเชิงรุกและการสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานเพ่ือ

ปลูกฝงทัศนคติและพฤติกรรมการดําเนินงานดวยรับผิดชอบตอสังคมใหกับพนักงาน

บริษัทแลว ระหวางป 2556-2557 บริษัทยังไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ิมเติม อาทิ คณะ

ทํางาน Product Lifecycle Management (PLM) คณะทํางาน Shrimp Sustainable 

Supply Chain และคณะทาํงานขบัเคลือ่นการปฏบิตัเิพือ่ชมุชนและสงัคมสูความยัง่ยนื 

เปนตน โดยคณะทํางานแตละชุดเปนการผนึกความรวมมือจากหลากหลายสายธุรกิจ

หรอืหนวยงานท่ีมคีวามเก่ียวของในเรือ่งนัน้ๆ เพ่ือสนบัสนนุใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ และผลักดันใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังโครงสรางการกํากับดูแลความรับผิดชอบตอสังคมสูความยั่งยืนตามภาพประกอบ 

นอกจากนี ้ในป 2557 บริษทัยังไดประกาศนโยบายตอตานคอรรปัชัน่ ตามทีไ่ดลงนาม

ในคําประกาศเจตนารมณเขารวมเปนภาคีใน “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การตอตานการทุจริต” เพ่ือแสดงถึงความมุงมัน่ในการปองกันและตอตานการคอรรปัชัน่

ทุกรูปแบบ รวมถึงการรวมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองคกร

ระหวางประเทศในการสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

1 อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ไดจากรายงานประจําป 2557 ของบริษัท

หรือ

จากคณะกรรมการท้ังหมด 15 คน

13.33%

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้หญิง

คน5

คน2

หรือ

จากคณะกรรมการท้ังหมด 15 คน

33.33%



โครงสร้างการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ

คณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน

คณะทำงาน Product Lifecycle

Management (PLM)

คณะทำงานโครงการผลิตภัณฑ์

ซีพีเอฟที่ยั่งยืน

คณะทำงานบริหารความยั่งยืน

ในห่วงโซ่อุปทาน

คณะทำงาน Shrimp Sustainable

Supply Chain

คณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติ

เพื่อชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

และสรรหากรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานคณะผู้บริหาร

หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขานุการคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ CSR&SD

กำหนดกลยุทธ์ CSR สู่ความยั่งยืน

และประสานการดำเนินงานร่วมกับสายธุรกิจ

และคณะทำงานชุดต่างๆ

คณะกรรมการ

บริษัทซีพีเอฟ
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โครงสร้างการบริหารงานด้านความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทซีพีเอฟ

คณะกรรมการจัดการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร
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บริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง

อย่างรอบคอบ เพื่อระบุและประเมินสถานการณ์ รวมถึงระดับ

ความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ โดยมคีณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง

ท�าหน้าที่พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท ตลอดจน

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ตามกรอบการ

บรหิารความเสีย่งท่ัวทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management: 

ERM) ของ COSO ซึ่งคณะอนุกรรมการมีก�าหนดการประชุม 

ร่วมกันในทุกไตรมาส เพือ่ติดตามความคืบหน้าของการด�าเนนิงาน 

ด้านความเสี่ยงต่างๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดการ

เพ่ือการน�าข้อมูลไปประกอบการพจิารณา ทบทวน หรอืตดัสนิใจ

ใดๆ อนัเกีย่วเนือ่งกบัการก�ากบัดแูลการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร

ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง

สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้ได้มีการน�าเสนอ

รายงานการประเมนิความเสีย่งประจ�าปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการ

ประเมินความเสี่ยงประจ�าปี โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

องค์กรท�าหน้าที่สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการ

ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท 

พิจารณาระดับความเสี่ยง และแผนงานหรือมาตรการจัดการ

ความเสีย่ง โดยก�าหนดให้ทกุหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าของความเสีย่ง 

มีหน้าที่ต้องบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบความเสี่ยง 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเป็นระยะๆ 

ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี 

บริษัทได้พิจารณาและก�าหนดบนพืน้ฐานสถานการณ์และปัจจยั

ความเสีย่ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในทีส่่งผล

ต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัท (กิจกรรมหลัก) และปัจจัยภายใน

ที่ส่งผลกระทบต่องานสนับสนุนของบริษัท (กิจกรรมสนับสนุน) 

ซึ่งแผนบรรเทาความเสี่ยงจะถูกน�ามาใช้เมื่อพบว่าความเสี่ยง

นั้นๆ มีระดับสูงเกินกว่าค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท



W
E

 C
A

R
E

, W
E

 S
H

A
R

E

31

-

G4-14, G4-15

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล

หนึง่ในปจจัยความสาํเร็จของบรษิทั คอื การดาํเนินธรุกจิบนฐาน

การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

ในทุกๆ ประเทศที่เขาไปดําเนินกิจการ และดวยตระหนักวา

ผลิตภัณฑการเกษตรและอาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของการ

ดํารงชีวิต ที่ตองพัฒนาเคียงคู มากับ “คุณภาพและความ

ด้านแรงงาน • มรท. 8001-2553 หรือ มาตรฐานแรงงานไทย

• Good Labor Practices (GLP) แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี

ด้านคุณภาพ • ISO 9001: ระบบบริหารงานคุณภาพ

• Good Manufacturing Practice (GMP): หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

• Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP): ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุม

จุดวิกฤต

• Good Agriculture / Aquaculture Practices (GAP ): มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี

• British Retail Consortium (BRC): ระบบคุณภาพสําหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร

• International Food Standard (IFS): มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเพื่อให้การผลิตอาหาร

ปลอดภัย

ด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม

• CPF SHE Management System

• OHSAS18001: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• ISO 14001: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

• ISO 50001: ระบบการจัดการพลังงาน

• AEMAS: มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสังคมเศรษฐกิจอาเซียน 

• Code of Conduct (CoC): ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมสําหรับอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุ้ง

อย่างยั่งยืน 

• ISO 14040: หลักการและแนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

 Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework

• ISO 14044 : ข้อกําหนดการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

 Environmental Management- Life Cycle Assessment - Requirements and Guidelines

• ISO 14067: คาร์บอนฟุตพร้ินท์

ด้านสวัสดิภาพสัตว์ • สวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป

• Red Tractor Assurance (RTA) สหราชอาณาจักร 

• Genesis Assured Duck Production (ADP) สหราชอาณาจักร 

• Agricultural Labeling Ordinance (ALO) สวิตเซอร์แลนด์ 

ด้านความยั่งยืน • International Fishmeal and Fish Oil Organization’s Responsible Supply Chain 

of Custody (IFFO RS CoC)

• Best Aquaculture Practices (BAP)

ปลอดภัย และดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม” 

บริษัทจึงไดนํามาตรฐานสากลโดยสมัครใจ (International 

Voluntary Standard) ซึ่งสูงกวาขอกําหนดท่ีบังคับใชในระดับ

ประเทศ มาใชในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน

งานอยางเปนระบบของบริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปมาตรฐาน

สากลทีบ่รษิทันาํมาประยกุตใช และ/หรอื ไดรบัการรบัรอง ดงันี้ 

ซีพีเอฟกับ

ความย่ังยืน
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G4-16

สนับสนุนนโยบายสาธารณะ

บริษัทเชื่อวาการมีสวนรวมและสนับสนุนการรางระเบียบ

ขอบังคับและกฎหมายตางๆ เปนสวนหนึ่งของการสรางความ

กาวหนาใหกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และชวยเพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศไทยในระดับ

สากล โดยไดดําเนินการผานการมีสวนรวมทั้งในนามบริษัท

และตัวแทนของสมาคมอุตสาหกรรมตางๆ 

ในป 2557 บรษิทัในฐานะผูแทนสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ไดเขารวมประชุมดานอาหารทั้งในระดับประเทศและระหวาง

ประเทศ อาทิ

• การประชุมระดมความเห็น (ราง) ยุทธศาสตรการวิจัย

รายประเด็นดานการพัฒนา National Food Valley ซึ่งจัด

โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 

9 มิถุนายน 2557 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความเห็น

และขอเสนอแนะสําหรับปรับปรุงรางยุทธศาสตรการวิจัย

รายประเด็นดานการพัฒนา National Food Valley จาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยวิสัยทัศนของโครงการ National 

Food Valley คือ กลุมอุตสาหกรรมอาหารมีการพัฒนาใน

ลักษณะคลัสเตอรท่ีเขมแข็ง และเนนการพัฒนาอาหารเพ่ือ

สุขภาพ ตลอดจนเครือ่งจกัรอปุกรณทีใ่ชในกระบวนการผลติ

• การประชมุหารอืการจดัทาํแผนงาน / โครงการภายใตกรอบ

ยุทธศาสตรความมั่นคงทางดานอาหาร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ (พ.ศ.2556-2559) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 

ณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศไทย เพื่อใหการ

ดําเนินงานความมั่นคงดานอาหารของประเทศครอบคลุม

ในทุกดาน

• การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซสาขาวิธีวิเคราะหและ

ชักตัวอยาง (Codex Committee on Methods of Analysis 

and Sampling - CCMAS) คร้ังท่ี 35 ระหวางวันท่ี 3-7 มีนาคม 

2557 ณ เมืองบูดาเปสต ประเทศฮังการี ซึ่งไดรวมประชุม

ตอเนื่องเปนปที่ 6 ติดตอกัน 

• การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซสาขาสุขลักษณะอาหาร 

(Codex Committee on Food Hygiene) ครัง้ที ่46 ระหวาง

วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 

เพื่อติดตามความคืบหนาเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารในระดับ

สากลที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบดานความปลอดภัย

ของผูบริโภค 

นอกจากน้ี ยังเขารวมเปนคณะกรรมการตางๆ อาทิ

คณะกรรมการ ในนาม การดําเนินงาน / ประโยชน์ที่ได้รับ

คณะอนุกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพการสัตวแพทย์ 

สัตวแพทยสภา

บริษัท ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพการสัตวแพทย์ของ

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้มีคุณภาพ

มาตรฐานและก้าวทันต่อความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลัก

เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ

สั่งใช้ยาปฏิชีวนะสําหรับสัตว์ 

สัตวแพทยสภา

สมาคมสัตวแพทย์

ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ช่วยวางระบบการทํางานของสัตวแพทย์ในการใช้ยาปฏิชีวนะ

ให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการตกค้างของยาปฏิชีวนะในเน้ือสัตว์

และผลิตภัณฑ์

กรรมการโครงการสัตวแพทย์

พระราชทานในพระราชดําริ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ

• สมาคมสัตวแพทย์

ควบคุมฟาร์มสุกรไทย 

• สมาคมผู้ผลิตอาหาร

สัตว์ไทย

ประสานงานการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และออกหน่วย

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้หรือประสบภัย
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คณะกรรมการ ในนาม การดําเนินงาน / ประโยชน์ที่ได้รับ

ทีป่รกึษาคณะกรรมาธิการวิสามญั

พจิารณาร่างพระราชบัญญตัิ

ควบคมุคณุภาพอาหารสัตว์ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ

สมาคมผู้ผลิตอาหาร

สัตว์ไทย

เพื่อให้พระราชบัญญัติมีเนื้อหาครอบคลุมการผลิตอาหาร

สัตว์ทั้งระบบ ซ่ึงสนับสนุนให้อาหารสัตว์มีคุณภาพและ

ปลอดภัยต่อสัตว์และผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ช่วยให้เกษตรกร

สามารถเข้าถึงอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้โดยทั่วถึง

กรรมการคณะอนุกรรมการ

พิจารณาข้อกําหนดสุขภาพสัตว์

บกขององค์การโรคระบาดสัตว์

ระหว่างประเทศ 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ (มกอช.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

• สมาคมผู้ผลิตอาหาร

สัตว์ไทย

• สมาคมสัตวแพทย์

ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

สนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ผู้แทนจากประเทศไทยนําไปเสนอ

ในที่ประชุมขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 

(OIE) 

คณะอนุกรรมการทบทวนการ

เสริมไอโอดีนในเกลือและผลิตภัณฑ์

ต่างๆ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมผู้ผลิตอาหาร

สัตว์ไทย

ร่วมกับกรมอนามัยในการเพ่ิมปริมาณไอโอดีนในไข่ไก่ เพื่อให้

ประชาชนได้รับโดยเฉพาะเด็ก เพื่อลดการเกิดปัญหาการขาด

สารไอโอดีนของคนไทยและเพ่ิม IQ เด็กไทยตามพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คณะกรรมการวิชาการรายสาขา 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

สมาคมผู้ผลิตอาหาร

สัตว์ไทย

จัดทําและกล่ันกรองร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 

เพื่อนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (กมอ.) รวมท้ังแผนการพัฒนามาตรฐาน

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ

ทีป่รกึษาคณะทํางานการขอรับรอง

เขตปลอดโรคปากและเท้าเป่ือย 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

สมาคมสัตวแพทย์

ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

สนับสนุนและให้คําแนะนําในการจัดทําเขตปลอดโรคปากและ

เท้าเปื่อยในภาคตะวันออก เพื่อการรับรองจาก OIE 

คณะกรรมการพิจารณาจัดทําเขต

ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออก 

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

สมาคมผู้ผลิตและ

แปรรูปสุกรเพื่อการ

ส่งออก

สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างสถานภาพปลอดโรคปากและ

เท้าเปื่อย และให้คําแนะนําถึงการกําหนดเแนวปฏิบัติในการ

จัดทําเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ตามหลักเกณฑ์

มาตรฐานของ OIE 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้า

เกษตร 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ (มกอช.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งมาตรฐาน

บังคับและมาตรฐานท่ัวไป 

ซีพีเอฟกับ

ความย่ังยืน
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คณะกรรมการ ในนาม การดําเนินงาน / ประโยชน์ที่ได้รับ

คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ 

โครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพ

และคณุวฒุวิชิาชพีนกัวทิยาศาสตร์

ด้านอาหาร (สาขาความปลอดภัย

อาหาร) 

สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางอาหารแหงประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

ให้ความเห็นชอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในภาค

อุตสาหกรรมอาหารและในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหาร ให้มีองค์ความรู้และตระหนักถึง

ความปลอดภัยของอาหารอยู่เสมอ ตลอดจนวางรากฐาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ต่อเนื่องและย่ังยืน

คณะกรรมการกํากับแผนงานวิจัย

ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ

ในการพัฒนาประเทศ (คณะท่ี 1) 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

สนับสนุนการพัฒนาประเทศใน 11 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ข้าว 

มันสําปะหลัง ยางพารา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบริหาร

จัดการการท่องเที่ยว อ้อยและน้ําตาล อาหาร การวิจัย

พื้นที่สูงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปาล์มนํ้ามัน การคมนาคม

ขนส่งระบบราง สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการ

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการ

วิเคราะห์อาหารของอาเซียน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการร่วมดําเนินงาน

ของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์

อาหารอาเซียน และคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐาน

และคุณภาพของอาเซียน เพื่อให้ข้อกําหนดและมาตรการ

ต่างๆ ท่ีจะกาํหนดข้ึนให้เกดิประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคและเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน

รับรองมาตรฐาน ISO 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

ร่วมพิจารณาร่างระเบียบกฏหมายส่ิงแวดล้อมและ

ความปลอดภัย ตลอดจนจัดทําระบบควบคุมและกํากับดูแล

ที่ปรึกษาด้านการเกษตรและ

การพัฒนาชุมชน ประจําปี 

2557-2559 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

ให้คําปรึกษาภาคการผลิตและภาคบริการการวิจัยเพื่อการ

เพิ่มผลิตภาพ ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ การผสานความ

ร่วมมือ และการแลกเปล่ียนทางวิชาการกับเครือข่าย

ต่างประเทศ

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย 

การพัฒนางานสัตว์ทดลอง 

สภาวิจัยแหงชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

พัฒนาการเล้ียงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลรวมถึงผลักดันการนํา

นวัตกรรมใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และ

อื่นๆ มาใช้เป็นทางเลือก
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G4-17, G4-23

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

ธุรกิจ / บริษัท
ผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ผลการดําเนินงานด้านสังคม 

พลังงาน น้ํา ของเสีย อากาศ ความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) • • • • • •

2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) • • • • • •

3. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) - - - - - •

4. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จํากัด - - - - - •

5. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด - - - - - •

6. บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด - - - - - •

7. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จํากัด - - - - - •

8. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จํากัด - - - - - •

9. บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมี่ยมฟูดส์ จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

10. บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

หมายเหตุ: 

• ขอมูลผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ แสดงผลและขอบเขตการรายงานตามรายงานประจําปของบริษัท โดยในรายงานฉบับน้ีไดนําขอมูลสรุปบางสวน

มาแสดงไวที่หนาที่ 22-23 

• รายงานฉบับนี้ไมไดครอบคลุมขอมูลผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและเรื่องความปลอดภัยของธุรกิจบริการ ธุรกิจคาสงคาปลีก ธุรกิจรานอาหาร และ

ธุรกิจการลงทุน (บริษัท 3-8 ในตารางขางตน)

G4-28, G4-29, G4-30

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 

ไดจดัทาํรายงานความยัง่ยนืเปนปที ่4 ตดิตอกนั เพือ่แสดงออก

ถึงความมุงมั่นในการนําเสนอผลการดําเนินงานดานความ

รับผิดชอบตอสังคมสูความยั่งยืน โดยการกําหนดเนื้อหาใน

รายงานอยูบนพื้นฐานความสัมพันธระหวางทิศทางกลยุทธ

ความรบัผดิชอบตอสงัคมสูความยัง่ยนืของซพีเีอฟ และประเดน็

ที่ผูมีสวนไดเสียใหความสําคัญ สําหรับรายงานความยั่งยืน 

ประจําป 2556 ไดเผยแพรสูสาธารณชนเมื่อเดือนเมษายน 2557 

G4-22, G4-33

ขอบเขตรายงานและการรับรองจากหน่วยงานภายนอก 

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ไดนําเสนอผลการดําเนินงานของ

ซีพีเอฟและบริษัทยอยในประเทศไทย (“บริษัท”) ตามทิศทาง

ความรับผิดชอบตอสังคมสูความยั่งยืนของบริษัท ตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม จนถงึ 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ไดนาํเสนอแนวทางการ

บรหิารจดัการความรบัผดิชอบตอสงัคมสูความยัง่ยนืของบริษทั

โดยภาพรวมทั้งกิจการในประเทศและตางประเทศ ขณะที่การ

รายงานผลความกาวหนาในเร่ืองเปาหมายและผลการดําเนินงาน

ครอบคลุมเฉพาะบริษัทยอยในประเทศไทยท้ังหมด ดังรายช่ือ

แสดงในตาราง 

ซีพีเอฟกับ

ความย่ังยืน
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รายงานฉบับน้ีไดนําแนวทางการจัดทํารายงานความย่ังยืนของ 

Global Reporting Initiatives (GRI) G4 และแนวทางการเปด

เผยขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับกลุมธุรกิจอาหาร (Food Processing 

Sector Supplement) มาใช โดยการเปดเผยเปนไปตามแนวทาง 

GRI G4 แบบทางเลือกหลัก (Core Option) ทั้งนี้ วิธีการวัดผล 

หลักการคํานวณ และสมมุติฐานของการประมาณการขอมูลที่

เปดเผยในรายงานฉบับนีไ้ดแสดงไวในหัวขอรายงานท่ีเกีย่วของ

กับขอมูลนั้นๆ รวมทั้งไมมีการกลาวซํ้าถึงขอมูลที่ไดรายงาน

ในปที่ผานมา นอกจากน้ี รายงานฉบับนีย้งัไดรบัการรบัรองจาก 

Lloyd's Register Quality Assurance ซึง่เปนหนวยงานรับรองอิสระ 

(Independent Third Party) 

G4-18

กระบวนการกําหนดเนื้อหาในรายงาน

เพื่อใหการสื่อสารและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในซึ่ง

เกีย่วของกบัประเดน็ความยัง่ยนืทีผู่มสีวนไดเสยีใหความสาํคญั

และสงผลตอความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจเปนไปอยาง

มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ บรษิทัพจิารณาปจจยั

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกในการประเมินเพื่อคัดเลือก

ประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ สําหรับการนําเสนอขอมูล

ในรายงานฉบับนี้ และการติดตามผลการบริหารจัดการอยาง

ใกลชิด โดยไดนําหลักสําคัญ 4 ประการตามแนวทางของ GRI 

มาประยุกตใช ประกอบดวย บริบทความยั่งยืน (Sustainability 

Context) ประเด็นที่มีนัยสําคัญ (Materiality) ความครบถวน

สมบรูณ (Completeness) และการมสีวนรวมของผูมสีวนไดเสยี 

(Stakeholder Inclusiveness) ซึ่งสามารถลําดับกระบวนการ

ประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ ไดดังนี้ 

ขัน้ตอนท่ี 1: ระบุประเด็น - เพือ่ใหสอดคลองตามหลกัการดาน

บริบทความยั่งยืนและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย บริษัท

ไดสรางการมีสวนรวมของคณะทํางาน ซึ่งเปนผูบริหารระดับ

กลาง-สงู ในการระบุประเด็นสําคญัและประเด็นเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 

ที่เห็นควรจะเปดเผยในรายงาน โดยมีขอมูลประกอบการ

พิจารณาและตัดสินใจ ดังนี้ 

การประเมินประเด็น

ที่มีนัยสำคัญ

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจัยภายนอก

 บริบทความย่ังยืน

 บริษัทในอุตสาหกกรรมเดียวกัน

 ดัชนีชี้วัดด้านความย่ังยืน

ปัจจัยภายใน

ทิศทางกลยุทธ์

ขององค์กร
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• แนวโนมความย่ังยืนระดับโลกและความทาทายในธุรกิจอาหาร

• ประเดน็หลกัทีบ่รษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนัใหความสาํคญั

• ประเด็นจากการสื่อสารระหวางหนวยงาน / สายธุรกิจและ

ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของผานชองทางการสื่อสารตางๆ 

• ทิศทางกลยุทธขององคกร ทิศทางกลยุทธดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม ตลอดจนความเสี่ยงและโอกาสของบริษัท 

ขั้นตอนที่ 2: จัดลําดับความสําคัญ - หลังจากไดประเด็น

สาํคญัและประเดน็ทีเ่กีย่วของ บรษิทัไดสรางการมสีวนรวมของ

คณะเจาหนาท่ีฝายบริหาร ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูง ในการประเมิน

ความสําคัญของแตละประเด็นสูการจัดลําดับความสําคัญ 

โดยพจิารณาจากนัยสาํคัญของผลกระทบท่ีมตีอการดาํเนนิธุรกิจ

ของบริษัท และการสงผลตอการประเมินและการตัดสินใจ

ของผูมีสวนไดเสีย

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความถูกต้อง - บริษัทดําเนินการ

สัมภาษณผูมีสวนไดเสียภายนอกจากหลากหลายสาขา เพื่อให

ไดมาซึ่งมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยสําคัญ 

จากนั้น จึงนําเสนอคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคม

และการพัฒนาอยางยั่งยืนพิจารณาอนุมัติและยืนยันประเด็น

ดานความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ รวมถึงขอบเขตเนื้อหาของการ

รายงาน นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดวาจางหนวยงานอสิระภายนอก

เขามาทวนสอบและรับรองความถูกตองของกระบวนการจัดทํา

รายงาน ตลอดจนขอบเขตเนื้อหาของการรายงานดวย

ขั้นตอนที่ 4: พิจารณาทบทวน - บริษัทเตรียมดําเนิน

กระบวนการพิจารณาทบทวนขอมูล หลังจากการเผยแพรรายงาน

ฉบับนี้ไปยังผูมีสวนไดเสีย เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอ

แนะสําหรับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานใน

ฉบบัตอไป โดยจะยงัคงยึดหลกัการมสีวนรวมกบัผูมสีวนไดเสยี

และบริบทความยั่งยืน

G4-19

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสําคัญ

บริษัทไดนําผลจากการประเมินประเด็นที่มีนัยสําคัญรวม 15 

ประเด็นดังภาพประกอบ มากําหนดเปนกลยุทธการจัดทํารายงาน

ความยั่งยืนฉบับนี้

1. ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

2. การจัดหาอย่างย่ังยืน

3. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

4. การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

5. ความปลอดภัยในการทำงาน

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล

7. สิทธิมนุษยชน

8. การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

9. การบริหารความเส่ียง

10. ข้อมูลผลิตภัณฑ์

11. คุณภาพอาหาร

12. นวัตกรรม

13. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

14. ภาพลักษณ์องค์กร

15. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความสำคัญต่อองค์กร

ความสำคัญต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย
5
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ซีพีเอฟกับ

ความย่ังยืน



ร
า
ย
ง
า
น
ค
ว
า
ม
ย
ั่ง
ย
ืน
 2

5
5
7

38

-

หัวข้อ
ประเด็น

ที่มีนัยสําคัญ
กรอบของ GRI

ขอบเขตผลกระทบ

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

อาหาร

สัตว์

การ

เล้ียงสัตว์
อาหาร ค้าปลีก

บริการ / 

การลงทุน
คู่ค้า ผู้บริโภค สังคม

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ 4 อันดับแรก

การจัดหาอย่างย่ังยืน (2) • • •

คุณภาพอาหาร (11) • • • • • •

สิทธิมนุษยชน (7) • • • • • •

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (15) • • • •

ผลการดําเนินงานตามทิศทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของซีพีเอฟ

การพัฒนา

และดูแล

บุคลากร

ความปลอดภัยในการ

ทํางาน (5)

การบริหารทรัพยากร

บุคคล (6)

สิทธิมนุษยชน (7)

การบริหารห่วงโซ่

อุปทาน (13)

• การจ้างงาน

• อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย

• การฝึกอบรมและ

การศึกษา

• การปฏิบัติด้านแรงงาน 

• กลไกการร้องทุกข์

• การไม่เลือกปฏิบัติ

• แรงงานเด็ก 

• แรงงานบังคับ

• • • • • •

อาหารม่ันคง การส่งเสริมการเข้าถึง

อาหาร (4)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (10)

คุณภาพอาหาร (11)

นวัตกรรม (12)

การบริหารห่วงโซ่

อุปทาน (13)

• สุขภาพและความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค 

• ฉลากผลิตภัณฑ์และ

บริการ

• อาหารสุขภาพในราคา

ที่เข้าถึงได้ 

• • • • • • • •

สังคมพ่ึงตน การมีส่วนร่วม

พัฒนาชุมชน (3)

การดําเนินธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม (8)

นวัตกรรม (12)

การบริหารห่วงโซ่

อุปทาน (13)

• ชุมชนในท้องถิ่น 

• การประเมินการบริหาร

ด้านแรงงานของคู่ค้า 

• การประเมินสิทธิ

มนุษยชนของคู่ค้า 

• การประเมินส่ิงแวดล้อม

ของคู่ค้า

• • • • •

ดินนํ้าป่า

คงอยู่

ผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม (1)

การจัดหา

อย่างย่ังยืน (2)

นวัตกรรม (12)

การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (15)

• พลังงานและนํ้า

• ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

• การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

• นํ้าทิ้งและของเสีย    

• • • • • •

G4-20 to G4-21
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G4-24 to G4-27

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

การสรางการมีสวนรวมของผูมสีวนไดเสยีถอืเปนหัวใจสําคญัในการ

สนับสนนุและผลักดนัความสําเร็จอยางย่ังยืน โดยผูมสีวนไดเสีย

ของบรษิทั คอื องคกรหรือกลุมบคุคลทีไ่ดรบัผลกระทบจากการ

ดาํเนินธรุกิจ ซึง่บริษทัดาํเนนิการวิเคราะหภายในอยางตอเนือ่ง 

เพ่ือชี้บงผูมีสวนไดเสีย รวมถึงกําหนดผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน

และภายนอก อนันาํไปสูการสรางการมสีวนรวมกบัผูมสีวนไดเสยี 

อาทิ ผูถือหุนและนักลงทุน พนักงานและครอบครัว ลูกคาและ

ผูบรโิภค คูคาธรุกจิ ชมุชนและสงัคม ภาครฐัและองคกรพฒันา

เอกชน ตลอดจนส่ือมวลชน ไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  

บริษัทไดสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียผานกลไกและ

ความถีใ่นการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพและเอ้ือตอการสานเสวนา

มากท่ีสดุ ซึง่ความถีข่องการสือ่สารกับผูมสีวนไดเสยีแตละกลุม

จะแตกตางกันไปขึ้นกับแผนงานและความตองการ โดยบริษัท

มุงสงเสริมในหนวยงานและสายธุรกิจท่ีเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสีย

แตละกลุม ดําเนินการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผูมีสวนไดเสียเปนประจํา เพ่ือใหแตละหนวยงานหรือสายธุรกิจ

มโีอกาสรบัฟงประเดน็ทีผู่มสีวนไดเสยีกงัวลหรอืใหความสาํคญั 

ตลอดจนรับทราบขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดําเนินงาน

ดานความย่ังยืนตอไป  

สาํหรบักระบวนการจัดทาํรายงานความย่ังยนื ประจําป 2557 นี ้

บริษัทไดขอใหหนวยงานและสายธุรกิจตางๆ รวบรวมประเด็น

และขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียที่ไดรับทราบมา ซึ่งชวยให

บริษัทเขาใจถึงประเด็นสําคัญรวมท่ีผูมีสวนไดเสียนําเสนอตรงกัน 

และสามารถพิจารณาจัดลําดับความสําคัญไดลวงหนา นอกจากน้ี 

ยังชวยใหบริษัทสามารถวางแผนในการตอบสนองประเด็นดังกลาว

และผลักดันใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง

อีกดวย 

ขณะเดียวกัน การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียยังชวยใหกระบวนการ

จัดเตรียมเน้ือหาการรายงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยในปน้ี 

บริษัทไดดําเนินการสัมภาษณแบบตัวตอตัวกับตัวแทนของ

ผูมีสวนไดเสียจํานวน 4 กลุม ไดแก ลูกคา ส่ือมวลชน องคกรพัฒนา

เอกชน และผูเชี่ยวชาญดานความยั่งยืน ซึ่งความคิดเห็นจาก

ผูมีสวนไดเสียภายนอกไดนํามาใชในการกําหนดเน้ือหาของ

รายงานฉบับนี้ดวย

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

ผู้มีส่วน

ได้เสีย

รูปแบบหรือช่องทาง

ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

และนักลงทุน

• ประชุมรายไตรมาส

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี

• สํานักเลขานุการบริษัท

• สํานักลงทุนสัมพันธ์

• การกํากับดูแลกิจการที่ดี

• การเปิดเผยข้อมูลอย่าง 

ถูกต้อง และทันกาลภายใต้

ขอบเขตของกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ

ข้อบังคับบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ขณะเดียวกัน รับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับจาก

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพ่ือนํามากล่ันกรอง

พิจารณากําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนิน

งานของบริษัท 

พนักงาน

และครอบครัว

• Intranet และวารสารภายใน 

• สํารวจความคิดเห็นพนักงาน

• พูดคุยรับฟังความคิดเห็น 

• กิจกรรมอาสาสมัคร

• การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

และโอกาสที่เท่าเทียม

ในปี 2557 ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ีระบุไว้ใน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNDHR) 

และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน

ในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ลูกค้าและ

ผู้บริโภค

• สํารวจความคิดเห็น 

• พบปะและประชุม 

• ศูนย์รับข้อร้องเรียนลูกค้า

• ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ 

• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

และปลอดภัย

• การใส่ใจในสุขอนามัยของ

ผู้บริโภค

• การตรวจสอบย้อนกลับ

ในปี 2557 ริเริ่มระบบ QR Code มาใช้ เพื่อให้

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบ

ย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิต 

ซีพีเอฟกับ

ความย่ังยืน
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ผู้มีส่วน

ได้เสีย

รูปแบบหรือช่องทาง

ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

คู่ค้าธุรกิจ • ประชุม

• ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

• ตรวจประเมิน

• ให้คําปรึกษาและบริการวิชาการ

• โครงการสร้างเสริมศักยภาพ

• การดําเนินธุรกิจอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรม

• การแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์เพื่อส่งเสริม

ขีดความสามารถทางการ

แข่งขัน 

ในปี 2557 ได้เสริมสร้างความรู้และผลักดันผู้ผลิต

ปลาป่นให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

ด้านความยั่งยืนในการผลิตปลาป่นหรือ IFFO RS 

Chain of Custody Standard

ชุมชนและ

สังคม

• รับฟังความคิดเห็น

• สานเสวนาและเข้าพื้นที่

เยี่ยมเยียนอย่างสม่ําเสมอ 

• เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน

• จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต

• การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน 

• การส่งเสริมอาชีพ 

รายได้ งานประเพณี และ

สาธารณประโยชน์

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน CPF 

SHE MS และมาตรฐานสากลต่างๆ รวมถึงจัดทํา

แผนมวลชนสัมพันธ์ประจําปี

ภาครัฐ • ร่วมมือและสนับสนุนการ

ริเริ่มและพัฒนาโครงการและ

กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์

• ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• เป็นตัวอย่างแก่ธุรกิจเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหารใน

การแสดงออกถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 ไม่มีการดําเนินการใดๆ ท่ีขัดต่อ

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง และได้ร่วมจัด

ทําแผนปรับปรุง / พัฒนาความย่ังยืนการประมง 

(Fishery Improvement Plan - FIP) สําหรับทะเล

ฝ่ังอ่าวไทยและอันดามัน โดยทํางานร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรสากล SFP และ 

WWF ประเทศไทย ผ่านการประชุมโต๊ะกลม (Thai 

Sustainable Fisheries Roundtable - TSFR) 

ของผู้เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์

ประมง

องค์กร

พัฒนาเอกชน

• รับฟังและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

• สนับสนุนการทํางาน

เป็นเครือข่าย 

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่

อุปทาน

• ความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดล้อม

รับฟังข้อชี้แนะจากองค์กรพัฒนาเอกชนและนํามา

ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการดําเนิน

งานเพื่อความยั่งยืน รวมถึงยินดีที่จะดําเนินการ

ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

สื่อมวลชน • ดําเนินกิจกรรมการสื่อสาร

กับสื่อมวลชนผ่านเครื่องมือ

สื่อสารในทุกรูปแบบ 

• นําคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม

กิจการของบริษัท

• สนับสนุนและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของสื่อมวลชน

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

อย่างถูกต้องตรงประเด็น 

และทันต่อเหตุการณ์

นําเสนอข้อมูลข่าวสาร และรายงานความคืบหน้า

ของการดําเนินธุรกิจอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี 

G4-5, G4-31

ช่องทางการติดต่อ

หากทานตองการสอบถามขอมูลหรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดตอไดที่

หนวยงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท: +66 2625-8571-4

อีเมล: i-sd@cpmail.in.th
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4 ประเด็น
สําคัญ

TOP 4
MATERIAL
ASPECTS
การบริหารจัดการ 4 ประเด็น

ที่มีนัยสําคัญสูงสุดต่อความย่ังยืน

บริษัทได้นําหลักสําคัญ 4 ประการตามแนวทางของ GRI ประกอบด้วย

บริบทความย่ังยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสําคัญ 

(Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness) มาใช้ในการประเมิน

ประเด็นความย่ังยืนท่ีผูม้สีว่นได้เสยีให้ความสําคญั และส่งผลต่อความย่ังยนื

ในการดําเนินธรุกิจของบริษัท



การจัดหาอย่างยั่งยืน

ความท้าทาย

“ความม่ันคงด้านอาหาร” กําลังได้รับผลกระทบมากข้ึน จากแนวโน้มและ

การเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากร การเติบโตทางด้าน

เศรษฐกจิ ตลอดจนการขยายตัวของชมุชนเมอืง ทีส่ง่ผลตอ่ความตอ้งการ

อาหารท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภคที่มีความต้องการ

เนื้อสัตว์ น้ํามันพืช และน้ําตาลที่สูงข้ึนด้วย 2

จากรายงานขององคการอาหารและการเกษตรแหง

สหประชาชาต ิหรือ FAO คาดการณวาภาคการเกษตร

จะตองเพ่ิมผลผลิตราวรอยละ 60 เพื่อตอบสนองตอ

การบริโภคของประชากรโลกจํานวน 9,000 ลานคน

ในป 2593 และจะเกิดวกิฤตดานทีด่นิเพือ่การเกษตร 

นํ้า ปาไม การประมง และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ซึ่งแนวโนมความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกลับสวนทางกับความ

ตองการอาหารท่ีเพิ่มสูงข้ึน อันเนื่องมาจากรูปแบบ

การผลิตอาหารในปจจุบันยังขาดความย่ังยืน โดย

สงผลกระทบเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมทีน่าํไปสูปญหามลภาวะ การสญูเสยีทีด่นิ 

สารปนเปอนในน้ํา ภาวะเรือนกระจก การตัดไม

ทาํลายปา ปรมิาณของเสียท่ีเพิม่ขึน้ และการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

นอกจากนี้ ยังพบวาเกษตรกรจํานวนมากที่มีที่ดิน

ทาํกนิและใชแรงงานเพือ่การผลติอาหารยงัตองเผชญิ

กับสภาพการทํางานและความเปนอยูที่ยากลําบาก 

รวมถึงปญหาการขาดแคลนอาหาร โดยรอยละ 60 

ของประชากรกวา 450 ลานคนที่ทํางานในภาค

เกษตรกรรมอยูในภาวะยากจน และยิ่งไปกวานั้น 

รอยละ 80 ของประชากรโลกที่ถูกจัดวามีชีวิตอยู

อยางอดอยากหิวโหยเรื้อรัง คือ เกษตรกร รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังสงผลกระทบ

โดยตรงตออาชีพการเกษตรของเกษตรกรอีกดวย 

ขณะเดียวกัน ผูบริโภคเร่ิมหันมาใหความสนใจในเร่ือง

การบริหารจัดการหวงโซอุปทานขององคกรมากข้ึน 

โดยใหความสาํคญักบัแหลงทีม่าของสนิคาและผูผลติ

สนิคานัน้ๆ กลาวคอื สนิคาจะตองผานกระบวนการ

ผลิตและผูผลิตที่ใหความสําคัญตอผลกระทบทาง

สงัคมและส่ิงแวดลอม รวมถึงผูผลิตสินคาจาํเปนตอง

ดําเนินธุรกิจกับผูสงมอบสินคาทางการเกษตรและ

ผูซื้อสินคาดวยความเปนธรรมดวย 

จากแนวโนมและสถานการณขางตน บรษิทัตระหนกั

และพิจารณาวาความทาทายทางสังคมและส่ิงแวดลอม

ถอืเปนความเสีย่งทางธุรกจิทีม่นียัสาํคัญตอเสถยีรภาพ

ของราคาสินคาโภคภัณฑ คณุภาพผลิตภณัฑ ตลอดจน

2 Food and Agriculture Organization, http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md883E.pdf
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G4-14, G4-EN32, G4-LA15, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR11
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4 ประเด็น
สําคัญ

ความม่ันคงดานวัตถดุบิทางการเกษตรในระยะยาว ดงันัน้ ในฐานะ

ผูนาํเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจร บรษิทัจงึพยายาม

อยางเต็มกาํลังท่ีจะจัดหาและซ้ือวัตถดุบิทางการเกษตรท่ีมาจาก

แหลงเพาะปลูกหรือแหลงผลิตที่รับผิดชอบ เพื่อลดความเส่ียง

และเสริมความม่ันคงดานแหลงวตัถดุบิ อนันาํไปสูการสรางเสริม

ความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนรักษาชื่อเสียงและ

ภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท 

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทเชื่อวาธุรกิจไมสามารถพัฒนาและเติบโตไดอยางมั่นคง

ทามกลางวิกฤตธรรมชาติและสภาพสังคมท่ีออนแอ ประกอบกับ

การเตบิโตของประชากรโลกทีม่าพรอมกบัความตองการอาหาร

ที่สูงขึ้น ถือเปนโจทยที่ทาทายในการบริหารจัดการทรัพยากร

ใหมีเพียงพอถึงคนรุนตอไป บริษัทจึงกําหนดให “การจัดหา

อยางยั่งยืน” เปนหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการหวงโซ

อุปทานอยางรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อ

รักษาความสามารถทางการแขงขันและบริหารความเสี่ยงผาน

การรวมดแูลฐานทรพัยากรธรรมชาต ิอนัเปนตนทนุและตนทาง

ของอาหารที่หลอเลี้ยงผูคนทั่วโลก 

ภายใตความมุงมั่นดังกลาว บริษัทจะพยายามอยางเต็มความ

สามารถในการจัดหาวัตถุดิบจากแหลงที่มาท่ีรับผิดชอบและ

ยั่งยืน แมวากระบวนการตรวจสอบยอนกลับในหวงโซอุปทาน

ของบริษัทจะซับซอนและยาวมากเพียงใดก็ตาม ตัวอยางเชน 

หวงโซอุปทานปลาปนจากแหลงท่ีเปนผลพลอยไดจากการทํา

ประมง (By-Catch Fishmeal) หรอืทีบ่างครัง้เรยีกวา “ปลาเปด” 

ซึ่งเปนปลาท่ีคนไมนิยมรับประทานหรือไมไดคุณภาพตามที่

ตลาดตองการ และบริษัทนํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิต

อาหารกุงนั้น จะตองผานถึง 3 ขั้นตอน กลาวคือ เริ่มตนที่เรือ

ประมงจําหนายปลาเขาสูโรงงานแปรรูป จากนั้นปลาเปดซึ่ง

ไมเปนท่ีตองการจะถกูจาํหนายตอไปยงัโรงงานปลาปน กอนจะ

กลายเปนวัตถุดิบปลาปนที่มีคุณภาพปอนเขาโรงงานผลิต

อาหารสัตวนํ้าของบริษัทในท่ีสุด 

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีวาการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มา

เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและ

สงัคมในหวงโซอปุทานไดอยางมปีระสิทธภิาพ รวมถึงการสงเสริม

ใหเกษตรกรนําแนวปฏิบัติดานการทําการเกษตรอยางยั่งยืน

มาประยุกตใชเปนภารกิจหนักที่ทาทายและมีความสําคัญ

อยางมาก แตบรษิทัเชือ่มัน่อยางย่ิงวาดวยความรวมมอืระหวาง

ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และองคกรพฒันาเอกชน

ในการจดัการความทาทายดังกลาว ประกอบกบัความมุงมัน่และ

พยายามอยางเตม็กาํลงัของบรษิทัจะชวยเสรมิสรางความมัน่คง

ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินคาในระยะยาว และเปน

หนทางท่ีจะสรางความมั่นคงทางอาหารในอนาคตใหกับสังคม

โดยภาพรวมดวย บรษิทัยงัไดนาํขอกําหนดดานสิง่แวดลอมและ

สงัคมมาใชในการประเมินคูคาวตัถดุบิทางการเกษตรอยางปลาปน 

โดยคูคาปลาปนทั้งหมดซึ่งหมายรวมถึงคูคารายใหมไดผาน

การประเมินโดยใชขอกาํหนดดังกลาว และบรษิทัยงัมแีผนท่ีจะขยาย

การดําเนินงานไปยังวัตถุดิบและสินคากลุมอื่นๆ ในปตอๆ ไป

อีกดวย 

เพือ่แสดงถึงเจตนารมณทีจ่ะผลักดันใหเกดิความย่ังยนืในหวงโซ

อปุทานของบริษทัในระยะยาวอยางแทจรงิ ในป 2557 บรษิทัจงึได

จดัทาํ “นโยบายการจัดหาอยางย่ังยนืและแนวปฏิบตัสิาํหรับคูคา

ธรุกจิ” ขึ้น ซึ่งพัฒนาบนขอกําหนดพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม 

สังคม และการกํากับดูแลกิจการ หรือ Environment, Social 

and Governance (ESG) และมีผลบังคับใชกับซีพีเอฟและ

บริษัทยอย โดยนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับน้ีไดกําหนดความ

คาดหวังของบริษัทตอคู ค าธุรกิจหรือผู ส งมอบสินคาและ

ผลิตภัณฑ ครอบคลุมแนวทางการดําเนินงานอยางย่ังยนืใน 4 ดาน

หลกั ไดแก  1. ดานผลติภณัฑและบรกิาร (Product and Service) 

เนนในเรือ่งคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร 2. ดานบคุลากร 



(People) ใหความสําคัญในเร่ืองการปฏิบัติตอบุคลากรอยาง

เปนธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน 3. ดานกระบวนการผลิต 

(Process) มุงสรางความตระหนักในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอม

ตามกฎระเบียบขอบังคับและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 

และ 4. ดานการดําเนินงาน (Performance) สงเสริมการดําเนิน

ธุรกิจตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เมื่อเดือนธันวาคม 2557 บริษัทไดจัดฝกอบรมพนักงานดาน

จัดซ้ือและพนักงานท่ีเก่ียวของถึงนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาว 

เพื่อสรางความรูและเขาใจถึงความสําคัญการจัดหาอยางยั่งยืน 

ตลอดจนสรางการมีสวนรวมในการสงเสริมแนวปฏิบัติสําหรับ

คูคาธุรกิจของบริษัท กอนส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบัติไปยัง

นอกเหนือจากการดําเนินงานสงเสริมความยั่งยืนในหวงโซ

อุปทานในชวงท่ีผานมาและแผนการขับเคลื่อนในอนาคตตามท่ี

ไดกลาวมาขางตนนัน้ บรษิทัยงัไดทาํงานรวมกบัเกษตรกรอยาง

ใกลชิดมาเปนเวลานาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความ

สามารถทางการแขงขันบนฐานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ผานโครงการและกิจกรรมสรางสรรคตางๆ ซึ่ง

สามารถอานรายละเอียดไดในในหัวขอ “สงัคมพ่ึงตน” หนา 103 

ถึง 106 

คูคาธุรกิจเปาหมายในป 2558 ตอไป ซึ่งทั้งหมดเปนไปตาม

แผนงานการสงเสริมความยั่งยืนในหวงโซอุปทานของบริษัท

สําหรับเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนงานการสงเสริม

ความยัง่ยนืในหวงโซอปุทานนัน้ บรษิทัมแีผนทีจ่ะสงตอนโยบาย

และแนวปฏบิตัฯิ ไปยงักลุมคูคาธุรกจิเปาหมาย ซึง่ประกอบดวย 

1. วัตถุดิบหลักเพื่อการผลิตอาหารสัตว 2. เครื่องปรุง และ 

3. บรรจุภัณฑ ใหครบ 100% ภายในป 2558 และจะประเมิน

และทวนสอบคูคาธุรกิจหลักเปาหมายใหครบ 100% ภายในป 

2562 โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 5 ป ระหวางป 2557 - 2562 

ดังภาพประกอบ

ส่งเสริม

คู่ค้าธุรกิจหลัก

เป้าหมาย

ในกลุ่ม High 

Risk Tier 1

ร่วมพัฒนา

แนวทางการเเก้ไข

และการตอบสนอง

ฝึกอบรม

พนักงานด้าน

จัดซ้ือและ

ผู้เกี่ยวข้อง

จัดทำนโยบาย

การจัดหา

อย่างย่ังยืน

และแนวปฏิบัติ

สำหรับคู่ค้า

วิเคราะห์

การใช้จ่าย

และความเส่ียง

เพื่อกำหนด

Critical

Suppliers

พัฒนาแบบประเมิน          คู่ค้าธุรกิจ

ดำเนินงาน

ประเมิน

คู่ค้าธุรกิจ

หลักเป้าหมาย

(Pre-Assessment)

ส่งต่อ

ส่งต่อแนว

ปฏิบัติไปยังคู่ค้า

ธุรกิจหลัก

เป้าหมาย

ตรวจประเมิน

(Assessment)

หรือตรวจสอบ

อย่างต่อเน่ือง

(Follow-up 

Audit) 

ตรวจประเมิน

(Audit)

แนวทางการส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

เตรียมความพร้อม
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4 ประเด็น
สําคัญ

In Focus: สนับสนุนห่วงโซ่การผลิตกุ้งยั่งยืน

จากการท่ีบรษิทัเปนผูผลติอาหารกุงรายใหญของโลก บรษิทัมุงมัน่

เปนอยางย่ิงทีจ่ะสงเสริมความย่ังยนืในอุตสาหกรรมประมง เพือ่แกไข

ขอกังวลท่ีเกดิขึน้จากปญหาตางๆ ไมวาจะเปนความเสือ่มโทรม

ของทรัพยากรทางทะเล สภาพการจางงานที่ไมเปนธรรม การ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน โดย

ในดานสิง่แวดลอม บริษทัไดดาํเนนิการรวมกบัหนวยงานภาครัฐ

และผูเกีย่วของมาอยางตอเนือ่งมาต้ังแตป 2555 เพ่ือผลกัดนัให

เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นในวิธีการทําประมง ขจัดปญหาการ

ประมงเกินขนาด อันจะนําไปสูการปกปองผืนทะเลไทยในทาย

ที่สุด 

ในป 2556 บริษัทมุงเนนแกไขผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิด

จากการประมงท่ีไมเหมาะสม โดยบริษทัไดสรางแรงจูงใจดวย

การสนับสนนุคาตอบแทนพิเศษ (Premium Pay) ใหกับโรงงาน

ปลาปนที่ใชวตัถดุบิจากการทาํประมงทีถ่กูกฎหมาย และปฏบิตัิ

สอดคลองตามระบบตรวจสอบแหลงทีม่าวัตถดุบิของบริษทั ทัง้นี้ 

เพื่อชวยใหบริษัทสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มา

และรวมขจดัการทาํประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และ

ไรการควบคุม (Illegal, Unreported, Unregulated: IUU Fishing) 

โดยบริษัทถือเปนผูผลิตรายเดียวท่ีจายคาตอบแทนพิเศษใหกับ

ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองแหลงที่มาอยางถูกตอง

จากความพยายามในการจัดหาปลาปนจากแหลงผลิตที่ยั่งยืน 

สงผลใหในปจจุบนัโรงงานผลิตอาหารสัตวของบริษทัเปนโรงงาน

แหงแรกของโลกท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน International 

Fishmeal and Fish Oil Organization’s Responsible Supply 

Chain of Custody หรือ IFFO RS CoC จากองคกรปลาปน

สากล ซึ่งการรับรองน้ีถือเปนบทพิสูจนถึงความมุงมั่นและ

ความรับผิดชอบของบริษัทในการจัดซื้อและใชปลาปนที่มา

จากผลพลอยไดจากการแปรรูปทูนา (Tuna by Product) อยาง

รับผิดชอบและยั่งยืน ขณะเดียวกัน โรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้า

ทัง้หมดของบริษทัยงัไดรบัการรับรองมาตรฐาน Best Aquaculture 

Practices (BAP) จาก Global Aquaculture Alliance (GAA) 

ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่ยอมรับในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติทางการประมงท่ีดีอีกดวย 

อยางไรก็ดี เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 สื่อมวลชนตางประเทศ

ไดรายงานขาวซึง่กลาวอางวาบรษิทัซ้ือปลาปนซ่ึงใชในการผลติ

อาหารกุงสาํหรับการเลีย้งในฟารมของบริษทั จากผูผลติปลาปน

บางรายท่ีเปนเจาของ ดําเนินธุรกิจ หรือซื้อมาจากเรือประมงท่ี

มีการใชแรงงานบังคับและการคามนุษย โดยทันทีที่ไดรับทราบ

ขอกลาวหาดังกลาว บรษิทัไดดาํเนินการตรวจสอบกระบวนการ

ผลิตในหวงโซอุปทานทุกขั้นตอน และจากการตรวจสอบพบวา

ประเด็นการใชแรงงานบังคบัในอุตสาหกรรมกุงของประเทศไทย

มีตนทางมาจากเรือประมง (By-Catch Fishing Vessels) ซึ่ง

บริษทัไมไดเปนเจาของหรือดาํเนินธุรกจิทีเ่กีย่วของกับเรือประมง

แตอยางใด 

ในทางปฏิบัติเพื่อยุติขอกลาวอางที่เกิดขึ้น บริษัทสามารถใช

วัตถุดิบอื่นทดแทนเพื่อลดการใชปลาปน จากผลการวิจัยและ

พัฒนาแหลงโปรตีนทางเลือก แตบริษัทพิจารณาอยางละเอียด

และรอบดาน เห็นวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนเพียงการ

แกไขทีป่ลายเหตุโดยปญหายงัคงอยูในอตุสาหกรรมการประมง

ของไทยตอไป บริษัทจึงเลือกทําในสิ่งที่ถูกตองและยึดมั่นการ

ดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ ดวยการใชศักยภาพของบริษัท

สนบัสนนุและผลกัดันใหเกิดการเปลีย่นแปลงทีด่กีวาเดิม เพราะ

บริษัทเชื่อเปนอยางยิ่งวาการแกไขระบบนาจะเปนทางออกที่ดี

กวาสําหรับการพัฒนาและดํารงอาชีพประมงของไทยบน

แนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยบริษัทไมเพียงเรียกรองให

เกิดการเปล่ียนแปลง หากแตไดรวมรเิร่ิมและดําเนินการกับภาคี

ภาคสวนตางๆ ทีเ่กีย่วของมาอยางตอเน่ือง 

เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2557 บริษทัไดออกหลกัเกณฑการตรวจสอบ

เอกสารปลาปนและผลิตภัณฑของปลาปน เพื่อรองรับการทํา

ประมงทีถ่กูตองและปองกนัการคามนษุย โดยสนิคาปลาปนและ

ผลติภณัฑของปลาปนทีบ่รษิทัจะรบัซือ้ รวมถงึไดรบัคาตอบแทน

พิเศษ (Premium Pay) จะตองมีเอกสารรับรองขอมูลครบถวน

และถูกตอง ประกอบดวย 1. เอกสารแสดงแหลงที่มาและการ

ทําประมงที่ถูกตอง และ 2. เอกสารดานแรงงาน เพื่อปองกัน

การคามนุษย โดยคูคาธุรกจิจะตองแสดงใบรบัรองสถานประกอบ

กจิการทีไ่มใชแรงงานเดก็ผดิกฏหมายและแรงงานบงัคบั ซึง่ออก

โดยกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน นอกจากน้ี บริษทัยงัได

รวมกับหนวยงานภาครัฐลงพ้ืนที่ติดตามตรวจสอบคูคาธุรกิจที่

จําหนายปลาปนจากแหลงที่เปนผลพลอยไดจากการทําประมง



(By-Catch Fishmeal) ดวย ทั้งน้ี บริษัทจะดําเนินธุรกิจรวมกับ

คูคาธรุกจิปลาปนแบบ By-Catch รวมถึงเรอืประมงท่ีสงมอบปลา

ใหกับคูคาธุรกิจกลุมนี้ที่พรอมจะบันทึกรายงานการเขา-ออก

ของบคุลากรประจาํเรือจากทาเทยีบเรือ รวมถงึบนัทกึรายละเอยีด

การทําการประมง และยินดีที่จะใหบริษัทตรวจสอบอยาง

สมํ่าเสมอเทานั้น 

ขณะเดียวกัน บริษัทยังไดมีบทบาทสําคัญในการรวมผลักดัน

การจัดต้ังกลุมการพัฒนาความย่ังยืนการประมงของไทย หรือ 

Thai Sustainable Fisheries Roundtable (TSFR) ซึง่ประกอบดวย 

8 สมาคม3 ในหวงโซการประมงตัง้แตตนนํา้จนถงึปลายนํา้ และ

ทาํงานรวมกบั 2 หนวยงานภาครัฐทีเ่กีย่วของ4 และองคกรสากล 

3 หนวยงาน5 เพ่ือรวมพัฒนาแนวทางการพัฒนาการประมงไทย

ในระยะยาวอยางย่ังยนื โดย TFSR อยูระหวางการทํางานรวมกบั

องคการกองทนุสตัวปาโลกสากล (World Wild Fund for Nature) 

สํานักงานประเทศไทย และองคกร Sustainable Fisheries 

Partnership (SFP) เพื่อจัดทําแผนปรับปรุง / พัฒนาการประมง 

(Fishery Improvement Plan - FIP) สําหรับอาวไทยและทะเล

อันดามัน ซึ่งการพัฒนา FIP ในระยะแรกจําเปนตองมีการ

ประเมินเบ้ืองตน (Pre-Assessment) เพื่อหาชองวางระหวาง

แนวปฏิบตัขิองการประมงไทยกับมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการ

เก็บขอมูลการทําประมงในพื้นที่เปาหมาย การประชุมรวมกับ

ผูมีสวนไดเสีย การสํารวจขอมูลพื้นฐานดานสังคม-เศรษฐกิจ 

(Socioeconomic Baseline Data) และการสื่อสารแลกเปลี่ยน

ขอมลูรวมกบัทกุภาคสวนเพือ่ใหรบัทราบถงึความคบืหนาในการ

ดําเนินงาน

3 8 สมาคม ประกอบดวย สมาคมการประมงแหงประเทศไทย สมาคมการประมงนอกนานนํ้าไทย สมาคมผูผลิตปลาปนไทย สมาคมผูผลิตอาหารสัตว

ไทย สมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป สมาคมกุงไทย สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย
4 หนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย กรมประมง และกรมปศุสัตว
5 องคกรสากล ประกอบดวย องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) องคกรปลาปนสากล (IFFO) และศูนยพัฒนาการประมงแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC)
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โรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ



“ ในทางปฏิบัติ บริษัทสามารถใช้วัตถุดิบอื่น 

ทดแทนเพื่อลดการใช้ปลาป่นจากผลการวิจัย

และพัฒนาแหล่งโปรตีนทางเลือก แต่บริษัท

พิจารณาอย่างละเอียดและรอบด้านแล้วว่า

การดําเนินการดังกล่าวจะเป็นเพียงการแก้ไข

ท่ีปลายเหตุ โดยปัญหายังคงอยู่ในอุตสาหกรรม

การประมงของไทยต่อไป บริษัทจึงตัดสินใจ

เลือกทําในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นวาระเร่งด่วนของ

ประเทศด้วยการใช้ศักยภาพของบริษัท

สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ที่ดีกว่าเดิม”

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานคณะผู้บริหาร

ุ

การประมงของ

เลือกทําในส่ิงท่ีถู

ประเทศด้วยกา

สนับสนุน และผล

ที่ดีกว่าเดิม”
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SUSTAINABLE SHRIMP VALUE CHAIN

สนับสนุนการดำเนินงานตาม FIP “โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทเป็นโรงงาน

 แห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

 IFFO RS CoC จากองค์กรปลาป่นสากล”

ความมุ่งมั่นของ CPF ในการสนับสนุนห่วงโซ่การผลิตกุ้งยั่งยืน

3 2558 เป็นต้นไป

2556 - 2558

1 2556 2 2557

มีนาคม

ร่วมพัฒนาระบบการออกใบรับรองวัตถุดิบสําหรับการผลิต

อาหารสัตว์ (ปลาป่น) (Fish Meal Non-IUU System) ซ่ึงทาํให้

สามารถทวนสอบย้อนกลบัไปยงัแหล่งทีม่าของวัตถดุบิได้

เมษายน

ริเริ่มการดําเนินงานท่ีสนับสนุนการทําประมงอย่างย่ังยืน

โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม

มิถุนายน

ร่วมผลักดันและขบัเคลือ่นกลไกความร่วมมอืเพือ่พฒันาความย่ังยนื

ด้านการประมงภาพรวมของประเทศโดยการประชุมโต๊ะกลม

(Thai Sustainable Fisheries Roundtable - TSFR)

ของผู้มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ประมง

กรกฎาคม

เพิ่มราคารับซ้ือปลาป่น (Premium Pay) ให้แก่ผู้ประกอบการ

ปลาป่นท่ีได้รับการรับรองเต็มรูปแบบว่าไม่ได้มาจากการทําประมง

ผิดกฎหมาย และเข้าร่วมระบบ Fish Meal Non-IUU System

พฤศจิกายน

8 สมาคมผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ประมงร่วมลง

นามใน MOU เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการร่วมกันพัฒนาความ

ยั่งยืนของการประมงไทย ผ่านการประชุมโต๊ะกลม 

(Thai Sustainable Fisheries Roundtable - TSFR)

ธันวาคม

โรงงานอาหารสัตว์นํ้าทุกโรงของซีพีเอฟได้รับการรับรอง

มาตรฐาน Best Aquaculture Practices (BAP) จาก 

Global Aquaculture Alliance (GAA)

กุมภาพันธ์

ได้ร่วมผลักดันแนวคิดการจัดทําแผนปรับปรุง / พัฒนา

ความย่ังยืนการประมง (Fishery Improvement Plan - FIP) 

สําหรับทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ผ่านการประชุมโต๊ะกลม

(Thai Sustainable Fisheries Roundtable - TSFR)

ของผู้มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ประมง

โดยทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรสากล

SFP และ WWF ประเทศไทย

มิถุนายน

• ออกแถลงการณ์ประณามการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส

ทุกรูปแบบ รวมถึงจะยกเลิกการซ้ือปลาป่นจากแหล่งท่ีมา

ที่น่าสงสัยว่าเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว

• ดําเนนิการตรวจสอบกระบวนการผลิตในห่วงโซ่อปุทานปลาป่น

ของบริษัททุกข้ันตอน

• ผลักดันการจัดตั้งคณะทํางานในระดับอุตสาหกรรม (Shrimp 

Sustainable Supply Chain Task Force) ซ่ึงร่วมกบักลุม่ผูซ้ือ้

ชั้นนําในต่างประเทศ และองค์กรอิสระระดับสากล เพ่ือร่วม

กําหนดเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการการทวนสอบย้อนกลับ 

เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของ

อุตสาหกรรมกุ้งไทย โดยใช้ระบบทวนสอบย้อนกลับของบริษัท

เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา

• เข้าพบหน่วยงานภาครัฐของไทย เพ่ือตกลงการเพ่ิมมาตรการ

ด้านแรงงานใน Fish Meal Non-IUU scheme โดยบริษัทจะ

ซื้อปลาป่นจากโรงงานปลาป่น / เรือประมงท่ีผ่านการรับรอง

ตามระบบ Fish Meal Non-IUU system จากกรมประมง 

และได้รับการตรวจสอบว่าปราศจากประเด็นด้านแรงงานจาก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่าน้ัน

กรกฎาคม

ประกาศหลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารปลาป่นและผลิตภัณฑ์

ของปลาป่น สําหรับปลาป่นท่ีบริษัทรับซ้ือ ซ่ึงจะต้องมาจากการ

ทําประมงท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ทวนสอบย้อนกลับถึงแหล่งท่ีมา

ของวัตถุดิบได้ และไม่มีประเด็นด้านแรงงาน

ตุลาคม ถึง ธันวาคม

พัฒนาแผนต่อยอดความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต

W
E

 C
A

R
E

, W
E

 S
H

A
R

E

49

-



ความซบัซอนของหวงโซการผลติอาหารทัว่โลกยงัได

สะทอนถงึความทาทายในการบริหารจดัการคณุภาพ

อาหาร ซึ่งอันตรายในอาหารสามารถเกิดไดจาก

หลายปจจัย อาทิ แนวปฏิบัติดานการเกษตรท่ีไมได

มาตรฐาน การปนเปอนของวัตถุดิบ การขาดการ

ควบคุมเชิงปองกันในกระบวนการแปรรูป รวมถึง

แนวทางการสงมอบทีไ่มมปีระสิทธภิาพ ดงันัน้ มาตรการ

ปองกันและควบคุมคุณภาพท่ีดีจําเปนจึงตองใสใจ

ในทุกๆ ขัน้ตอนต้ังแตวตัถดุบิตนทางไปจนถึงผลผลิต

ปลายทาง และที่สําคัญตองอาศัยความรวมมือและ

การสนับสนุนของผูมสีวนไดเสยีตลอดหวงโซอปุทาน 

ซึ่งแนนอนวาขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูผลติอาหารจะแปรผนัไปตามศกัยภาพในการสงมอบ

อาหารคุณภาพ ความนาเชื่อถือดานความปลอดภัย

อาหาร และกระบวนการผลิตทีส่อดคลองกับแนวทาง

ปฏบิตัทิีเ่ปนเลศิและมาตรฐานทีเ่ปนทีย่อมรบัในระดบั

สากล

มากไปกวานัน้ วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปตางสงผลตอ

รปูแบบการบรโิภค กลาวคอื ผูบรโิภคไมเพยีงตองการ

ความสะดวกสบายในการเขาถงึอาหาร แตยงัพถิพีถินั

ใสใจในสวนประกอบของอาหารดวย ผูผลิตอาหาร

สมัยใหมจึงตองสามารถยกระดับบทบาทใหเปน

มากกวาผูผลิต โดยจําเปนตองทําหนาที่สงเสริม

ความรูดานสขุโภชนาการและการตรวจสอบยอนกลบั 

ซึง่สงผลใหนวตักรรมและเทคโนโลยเีขามามีบทบาท

สาํคญัในอตุสาหกรรมอาหารเพิม่มากขึน้อยางทีไ่มเคย

เปนมากอน

คุณภาพอาหาร

ความท้าทาย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้ผู้คนหันมาใส่ใจ

ในคณุภาพและความปลอดภยัอาหารเพิม่มากข้ึน ขณะทีห่ว่งโซอ่ปุทานนบัวนั

ยิง่ทวีความซับซอ้น และการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วของการค้าระหว่างประเทศ

ผลักดันให้เกิดการใช้วัตถุดิบและอาหารท่ีผลิตจากนอกประเทศสูงขึ้น 

อุตสาหกรรมอาหารจึงกําลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจาก

ความคาดหวังของผู้บริโภคและระเบียบข้อบังคับในเวทีการค้าที่เข้มงวด

มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูบ้รโิภคในประเทศพัฒนาแลว้อยา่งอเมรกิาเหนอื

และยุโรปท่ีต่างมีความคาดหวังกับอาหารในแง่มุมท่ีหลากหลายมากข้ึน ไม่ว่าจะ

เป็นแหล่งที่มา ความต้องการสารอาหาร ความสดใหม่ และความปลอดภัย

ของอาหาร
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4 ประเด็น
สําคัญ

ในฐานะหน่ึงในผูนาํธรุกจิอาหาร บริษทัมองวาความทาทายเหลานี้

คอืโอกาสในการสรางสรรคทกุสิง่ จงึใสใจในทุกรายละเอียด และ

ควบคุมคุณภาพในทุกจุดของกระบวนการผลิต เพราะถือเปน

หนาท่ีความรับผิดชอบตอทุกคน ซึ่งจะนําไปสูการเสริมสราง

ความเชื่อม่ันของผูบริโภคและผูมีสวนไดเสียในที่สุด โดยบริษัท

ยดึม่ันในหลักการดาํเนนิธรุกจิดวยความรับผดิชอบตลอดหวงโซ

คุณคา เพราะเช่ืออยางย่ิงวาเปนแนวทางสําคัญท่ีจะชวยให

บรษิทัสามรถรบัมอืกบัความทาทายตางๆ ขณะเดยีวกนั ยงัชวย

เสริมสรางความเปนอยูทีด่ใีหแกผูบรโิภคและสังคมในวงกวางดวย 

แนวทางการบริหารจัดการ

เพราะตระหนักดีถึงบทบาทการรวมสรางสังคมท่ีมีสุขภาพแข็งแรง 

บริษัทจึงกําหนดให “อาหารม่ันคง…  เติมเต็มชีวิตท่ีดี” เปนหน่ึงใน

ภารกิจสาํคัญของการดําเนินธรุกจิ ดวยการมุงสรางสรรคอาหาร

ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ควบคูไปกับการสงเสริมการเขาถึง

อาหารในประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง 

สาํหรับการสรางสรรคผลิตภณัฑอาหารท่ีมคีณุภาพและปลอดภัย 

พรอมดวยคุณคาทางโภชนาการ และในราคาที่เหมาะสม ถือ

เปนการดําเนินงานสําคัญยิ่งที่เอ้ือใหผูบริโภคสามารถเขาถึง

ผลิตภัณฑไดอยางท่ัวถึง โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมและปรับปรุงผลิตภัณฑปจจุบันที่ชวยสรางทาง

เลือกเพื่อสุขภาพใหมที่ดีกวาอยางตอเนื่อง ผานการศึกษาและ

วิเคราะหกระแสความสนใจของผูบริโภคทั่วโลก รวมถึงการ

บริโภคในระดับครัวเรือน 

ในป 2557 บริษัทไดนําเสนอผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ภายใตชื่อ 

“CP - Balance” ซึ่งตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมสุขโภชนาการ

และรองรับความตองการของผูบริโภคท่ีใสใจสุขภาพ นอกจากน้ี 

ยังไดนําระบบการจัดการวงจรผลิตภัณฑ (Product Life Cycle 

Management - PLM) มาใชในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ซึ่งระบบงานดังกลาวเปนซอฟตแวรที่ไดรับการยอมรับอยาง

แพรหลายในบริษัทผลิตอาหารชั้นนําระดับโลก และสามารถ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑไดอยาง

ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแตกระบวนการพัฒนาแนวคิด การ

คัดสรรวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบและพิจารณา

อนุมัติโดยคณะผูบริหาร ไปจนถึงขั้นตอนการนําผลิตภัณฑ

ออกสูตลาด

คุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ 

บริษัทตระหนักดีวาทุกกระบวนการของการดําเนินงาน คือ 

ความปลอดภัยในชีวิตและการมีสุขภาพดีของทุกคน จึงให

ความสําคัญยิ่งกับการวิจัยและพัฒนา โดยมีหนวยงานวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมี

ความเปนมืออาชีพทั้งดานอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว และ

ผลิตภัณฑอาหาร ทุมเททําหนาที่สรางสรรคและปรับปรุงสูตร

อาหารสตัว พนัธุสตัวและเทคโนโลยีการเลีย้ง รวมถงึผลติภณัฑ

อาหารคุณภาพ เพือ่ใหไดมาซ่ึงนวตักรรมทีส่รางเสรมิมลูคาและ

คุณคาเพิ่ม ตอกยํ้าวิสัยทัศน “ครัวของโลก”

บริษัทดําเนินการผลิตดวยความใสใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต

การคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผานการทดสอบทางเคมี

และทางจุลชีววิทยา ณ หองปฏิบัติการของบริษัทที่ผานการ

รับรองความสามารถตามมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO / IEC 

17025 และมาจากคูคาธุรกิจที่ผานการพิจารณาดานวิธีหรือ

กระบวนการผลิตที่ดีและมีผลการดําเนินงานที่เหมาะสมอยาง

ตอเนื่อง โดยบริษัทไดทํางานรวมกับคูคาธุรกิจอยางใกลชิด 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่สนับสนุนการเติบโตไปดวย ซึ่ง

ความสัมพันธที่ยั่งยืนระหวางบริษัทและคูคาถือเปนการเพิ่ม

ศักยภาพของบริษัทในการจัดหาวัตถุดิบท่ีปลอดภัย มีคุณภาพสูง 

และตรวจสอบยอนกลบัได อกีทัง้ยงัมสีวนสงเสริมประสทิธภิาพ

การผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑของคูคาธุรกิจอันเกิดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงเทคนิคดวย 



เพื่อใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ บริษัทไดกําหนดและ

ดาํเนนินโยบาย แนวปฏบิตั ิและมาตรฐานการดาํเนนิงานตางๆ 

ควบคูไปกับการประยุกตและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดวย 

โดยโรงงานอาหารสัตวและโรงงานอาหารไดดําเนินงานและ

รับรองมาตรฐานหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร (Good 

Manufacturing Practice: GMP) มาตรฐานการวิเคราะห

อนัตรายและจดุวกิฤตทิีต่องควบคมุในการผลติอาหาร (Hazard 

Analysis and Critical Control Point: HACCP) มาตรฐานระบบ

การบรหิารงานคณุภาพ (ISO 9001) ระบบบริหารความปลอดภัย

ของอาหาร (ISO 22000) British Retail Consortium (BRC) 

เปนตน ขณะท่ีฟารมเล้ียงสตัวไดดาํเนินการและรบัรองมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตว (Good Agriculture 

/ Aquaculture Practices: GAP) รวมถึงมกีารจัดการสวัสดิภาพ

สัตวตามแนวปฏิบัติสากลและมาตรการปฏิบัติดานสวัสดิภาพ

สัตวของบริษัทอยางเครงครัด

ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและ

ความปลอดภัยของอาหารอยางสม่ําเสมอโดยบุคลากรผูเชีย่วชาญ

ทัง้ภายในและภายนอก (Internal and External Audit Process) 

โดยหนวยงานประกนัคุณภาพของบรษิทั มเิพยีงทาํหนาทีร่บัผดิชอบ

การตรวจประเมินภายในและตรวจประเมินคูคา หากยังมีสวน

ผลกัดนัความรวมมอืในการประกันคุณภาพของผูเกีย่วของตลอด

กระบวนการผานการถายทอดและแบงปนความรูอกีดวย เพือ่ให

สามารถบรหิารจดัการความทาทายดานคณุภาพในหวงโซอปุทาน

ทีม่ขีนาดใหญและซับซอน รวมถงึปองกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้

ไดทุกขั้นตอน 

นอกเหนอืจากการสงมอบผลติภณัฑคณุภาพทีผ่านกระบวนการ

แปรรปูทีไ่ดมาตรฐาน และบรรจใุนบรรจภุณัฑทีผ่านการรบัรอง

ความปลอดภยัสาํหรบัอาหาร (Food Grade Certification and 

Migration Test) ตามกฎหมายบรรจุภัณฑอาหารของประเทศไทย

และขอกําหนดของสหภาพยุโรป ท่ีเปนสากลน้ัน บริษัทยังตระหนัก

ถงึความสาํคญัของการสือ่สารขอมลูผลติภณัฑทีถ่กูตอง ชดัเจน 

และเพียงพอตอการนําไปใชประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อและ

การเขาถึงผลิตภัณฑของผูบริโภคดวย โดยฉลากผลิตภัณฑไดแสดง

ขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงมีแนวทาง

แสดงคณุคาทางโภชนาการเพิม่เตมิจากทีก่ฎหมายกาํหนด และ

ในป 2557 บรษิทัไดนาํระบบควิอารโคด (QR Code หรอื Quick 

Response Code) มาใช โดยนํารองกับผลิตภัณฑไกสด ตราซีพี 

ท่ีผลิตจากโรงงานแปรรูปเน้ือไกและอาหารแปรรูป มีนบุรี1 เพ่ือชวย

ใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑ

ตัง้แตทีต่ัง้ฟารมและโรงงาน มาตรฐานทีฟ่ารมและโรงงานไดรบั

การรับรอง ตลอดจนการสงเสริมการบริโภคอยางถูกสุขอนามัย 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัสือ่สารความรูดานโภชนาการและการบรโิภค

อยางชาญฉลาดผานส่ือโฆษณาและกิจกรรมการตลาดท่ีสรางสรรค

มาอยางตอเน่ือง 

บริษัทเล็งเห็นถึงคุณคาของเสียงสะทอนจากลูกคาและผูบริโภค 

วาเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการสนับสนุนและผลักดันใหบริษัท

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพที่ตอบสนองความตองการ

และความพึงพอใจของผูบรโิภคไดเปนอยางดี บรษิทัจงึมีนโยบาย

การจัดการขอรองเรียนจากผูบริโภค และจัดใหมีชองทางรับฟง

ความคิดเห็นในหลากหลายรูปแบบ อาทิ อีเมล เครือขายสังคม

ออนไลน และศูนยผูบริโภคซีพีเอฟ (CPF Consumer Center) 

เพือ่ใหผูบรโิภคไดตดิตอสอบถาม ใหขอเสนอแนะ รวมถงึแสดง

ความคิดเห็นตางๆ โดยฝายบริการลูกคาและหนวยงานท่ีรบัผิดชอบ

ของบรษิทัจะดาํเนนิการประสานงานรวมกนั เพือ่ใหลกูคาไดรบั

การตอบสนองอยางรวดเรว็และไดรบัความพงึพอใจ ทัง้นี ้บรษิทั

ไดตรวจสอบและวิเคราะหขอมลูท่ีไดรบัจากลูกคาอยางสม่ําเสมอ

และนําผลลัพธที่ไดมาใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยาง

ตอเน่ือง
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โดยทั่วไป “สิทธิมนุษยชน” หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน

ที่บุคคลพึงไดรับ โดยไมคํานึงถึงความแตกตางใน

เรือ่งเช้ือชาติ เพศ สผีวิ สถานภาพทางเศรษฐกิจ หรือ

ศาสนา ซึ่งธุรกิจสามารถกอใหเกิดผลกระทบทั้งเชิง

บวกและเชิงลบตอสิทธิมนุษยชนของปจเจกบุคคล 

โดยอาศัยอํานาจตามความสัมพันธที่มีตอพนักงาน 

ลูกคา หวงโซอุปทานและหวงโซคุณคา ตลอดจน

ชุมชนที่อยูในพื้นที่ดําเนินการ 

สําหรับธุรกิจอาหาร ภาระหนาที่ที่สําคัญอยางย่ิงคือ

การสงเสรมิใหผูบรโิภคทกุคนมสีทิธิเขาถงึอาหารดวย

การผลิตใหเพียงพอตอการจําหนายในทองตลาด 

และตองม่ันใจวาทุกคนสามารถเขาถึงคุณคาทาง

โภชนาการท่ีครบถวน อันจําเปนตอการดํารงสุขอนามัย

อยางสมบูรณและการเจริญเติบโตของรางกายอยาง

เปนปกติ ขณะเดียวกัน ธุรกิจอาหารจําเปนตองมี

สวนรับผิดชอบมากขึ้นตอประเด็นสิทธิมนุษยชนใน

หวงโซอุปทาน เนื่องจากวิธีการและแหลงที่มาของ

อาหารท่ีผลิต แปรรูป จัดจําหนาย และบริโภคลวน

เปนปจจัยที่สงผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

ผูคนในสังคม

นอกจากน้ี กลุมรณรงคเพือ่สทิธิมนษุยชนไดเหน็พอง

ตรงกันวาการเพาะปลูกพชืผลทางการเกษตร การทาํ

ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนภาคที่ตองใช

แรงงานเปนจาํนวนมาก รวมถึงมกีารบังคบัใชแรงงาน

เด็กและผูใหญในหวงโซอุปทานการเกษตรและการ

เพาะเล้ียงสัตวนํ้าอยางกวางขวาง ซึ่งสวนใหญเปน

แรงงานตางดาวที่อพยพเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย 

โดยสถานการณการบังคับใชแรงงานในภาคการ

เกษตรอยูในระดบัท่ีนาเปนหวงมากท่ีสดุ กลาวคอื มี

เดก็อายตุํา่กวา 18 ป มากกวา 98 ลานคนท่ัวโลก 

สิทธิมนุษยชน

ความท้าทาย

ในชว่งไมก่ีท่ศวรรษทีผ่า่นมา ความเปน็อยูแ่ละคณุภาพชวีติของประชากรโลก

พัฒนาไปอย่างมากอันเน่ืองมาจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทาง

เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ซึ่งภาคธุรกิจมีบทบาทอย่างมากต่อการ

พัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการสร้างความ

มัง่คัง่ รวมถงึกอ่ใหเ้กดิการสรา้งงานและการจา้งงานในสงัคมโลก อยา่งไร

ก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้กระจายทั่วถึงทุกคนอย่าง

เท่าเทียม เป็นผลให้การเติบโตที่ขาดสมดุลส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างมีนัยสําคัญ และเป็นปัจจัยที่นําไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการ

เข้าถึงทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก



ทาํงานอยูในไรนาและฟารมปศุสตัว รวมถึงกจิการการประมงและ

การทาํปาไม ซึง่ผลผลิตสวนหน่ึงนาํไปเปนวัตถดุบิผลิตสนิคาใน

กลุมอาหารและเคร่ืองดืม่ใหแกผูบริโภค6

มากไปกวานั้น ภาคการเกษตรยังเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมี

สภาพการทํางานท่ีอนัตรายมากท่ีสดุ (เชนเดียวกบัอุตสาหกรรม

เหมืองแรและกอสราง) และแรงงานเกษตรตางมีสภาพการ

ทํางานท่ียํ่าแยกวาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ7 โดยมี

เกษตรกรและแรงงานจํานวนนอยมากท่ีมโีอกาสเขารวมสหภาพ

แรงงานเกษตรกรรมและองคกรฝายนายจาง อกีทัง้ยงัมแีนวโนม

ทีจ่ะไดรบัการคุมครองจากหลักประกันสังคมตามระบบนอยท่ีสดุ 

ขณะทีแ่รงงานในภาคการผลติอาหารตองเผชิญกบัปญหาเหลานี้

ไมตางกัน

การสรางความมั่นใจใหแกเกษตรกรและแรงงานในเรื่องของ

สภาพการทาํงานทีเ่หมาะสมจงึถอืเปนสิง่ทีม่คีวามสาํคญัยิง่ เพือ่ให

กลุมเกษตรกรและแรงงานดงักลาวสามารถกาวผานภาวะความ

ยากจน และนําไปสูความสามารถในการผลติหรือการซือ้อาหาร

ทีม่คีณุคาทางโภชนาการเพือ่การบรโิภคไดอยางพอเพยีง ฉะนัน้ 

การรบัประกนัวามรีะบบการจัดการดานความปลอดภยั สขุอนามยั 

รวมถึงจางงานอยางเปนธรรม จึงไมเพียงแสดงถึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานข้ันพื้นฐาน หากยังสงเสรมิสทิธิ

ในการเขาถึงอาหารอีกดวย เนื่องจากสิทธิมนุษยชนของบุคคล

มีความเชื่อมโยง พึ่งพากัน และไมอาจแบงแยกได ดังนั้น การ

สงเสริมสิทธใินการเขาถงึอาหารจึงยังประโยชนตอสทิธมินุษยชน

ดานอื่นๆ ไปพรอมกัน อาทิ สิทธิดานสุขภาพ การศึกษา และ

การดํารงชีวิต

เปนท่ีทราบกนัดวีา ในป 2557 สหรัฐอเมริกาไดประกาศลดอันดับ

ประเทศไทยไปบญัชกีลุมที ่3 (Tier 3) ซึง่ถอืเปนระดบัตํา่สดุตาม

รายงานสถานการณการคามนุษยของสหรฐัอเมริกา ประกอบกบั

การรายงานขาวส่ือมวลชนตางประเทศ เกีย่วกับการปฏิบตัทิีไ่ม

เหมาะสมอยางย่ิงตอแรงงานขามชาติบนเรือประมง ซึ่งเปน

6 ILO / FAO (2013) Child Labor in Agriculture, http://www.fao-ilo.org/fao-ilo-child
7 LO/FAO (2012) Decent Employment for Agricultural and Rural Development and Poverty Reduction, http://www.fao-ilo.org/ilo-dec-

employ/en/?no_cache=1

สวนหน่ึงของหวงโซอปุทานกุง โดยสถานการณทีเ่กดิขึน้ไดสงผล

ใหลูกคาตางประเทศระงับคําสั่งซื้อสินคาบางสวน ซึ่งนับเปน

ความทาทายของบริษัท ในฐานะผูนําธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

และอาหารครบวงจรในประเทศไทย ในการรวมรับมือและเปน

สวนหนึ่งของการบริหารจัดการประเด็นดังกลาวไปพรอมกับ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของไทย 

ทั้งนี้ สามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในหัวขอ “In Focus: 

สนับสนุนหวงโซการผลิตกุงยั่งยืน” หนา 45 - 46

แนวทางการบริหารจัดการ 

เพราะตระหนักดีวาทุกคนตางมีคุณคาและศักด์ิศรีในตนเอง

อยางเทาเทยีมกนั บริษทัจึงใหความสาํคญัอยางยิง่ตอการเคารพ

สทิธมินษุยชน ดวยการปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศทีบ่รษิทั

ดาํเนินธุรกจิอยูและกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกีย่วของ รวมถงึ

สอดคลองตามมาตรฐาน จริยธรรม และแนวปฏิบัติในการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยางเครงครัด ทัง้น้ี บริษทัใหคาํมัน่สัญญา

วาจะเคารพและสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชนในขอบเขต

ที่บริษัทสามารถดําเนินการหรือสงเสริมใหดําเนินการได ซึ่ง

หมายรวมถึงหวงโซอุปทานของบริษัทดวย 

ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจในฐานะผูนําธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บริษัททุมเทและพยายาม

อยางเต็มศักยภาพในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนในหลากหลาย

รปูแบบ ซึง่ไมจาํกดัเพยีงแคการผลติและการสงเสรมิการเขาถงึ

อาหารทีม่คีณุคาทางโภชนาการ การจางงานอยางเปนธรรมและ

เสมอภาค การสงเสริมขีดความสามารถในหวงโซอุปทาน รวมถึง

การมีสวนรวมพัฒนาคุณชีวิตชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ บริษัท

ยังติดตามและประเมินความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบดานสิทธิ

มนุษยชนจากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทอยางทั่วถึง เพราะ

การตระหนกัถงึความสาํคญัและการจดัการความเสีย่งดานสทิธิ

มนษุยชนถอืเปนปจจยัสาํคญัตอความสาํเรจ็ในการดาํเนนิธรุกจิ

ของบริษัท
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4 ประเด็น
สําคัญ

สําหรับบทบาทดานการสงเสริมสิทธิในการเขาถึงอาหารถือเปน

พันธกิจสําคัญ โดยบริษัทไมหยุดนิ่งในการพัฒนาและนําเสนอ

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ

ทีส่อดคลองหรือสูงกวามาตรฐานท่ีเกีย่วของกําหนดไว ตลอดจน

การสื่อสารขอมูลผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคดวยความรับผิดชอบ 

ขณะเดียวกัน บริษัทยังใหความสําคัญตอการพัฒนาขีดความ

สามารถในการผลิตของเกษตรกรรายยอย เพ่ือชวยยกระดับ

ฐานะความเปนอยู และเสริมสรางโอกาสการเขาถึงอาหาร

คณุภาพ ควบคูไปกบัการสรางเสริมสุขโภชนาการในกลุมบุคคล

ที่มีความจําเปน เชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่หางไกล ทั้งนี้ 

สามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม

การเขาถงึอาหารเพ่ือการเสรมิสรางความม่ันคงทางอาหารไดใน

หัวขอ “อาหารม่ันคง” หนา 97-99

ขณะท่ีการเคารพและสงเสริมสิทธิภายในบริษัท ไดมุงเนนการ

ดําเนินงานเชิงรุกเพื่อปองกันผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ

การจางแรงงาน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไมกระทําหรือ

สนับสนุนใหมีการใชแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ รวมถึงการใช

แรงงานตางดาวอยางผิดกฎหมาย อีกทั้งยังใหความสําคัญตอ

การเสริมสรางวฒันธรรมการทํางานทีเ่อ้ือใหพนกังานซึง่มคีวาม

แตกตางกันท้ังดานอายุ วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ ไดมีโอกาส

กาวหนาในหนาท่ีการงาน โดยนโยบายดานการจางและการ

บรหิารแรงงาน รวมถงึนโยบายการบรหิารความหลากหลายและ

ยอมรับในความแตกตาง แสดงถึงเจตนารมณของบริษัทที่จะ

เคารพในความแตกตางและปฏบิตัติอพนกังานอยางเทาเทยีมกนั 

โดยไมเอือ้ประโยชนหรอืลดิรอนสิทธขิองพนักงานอยางไมเปนธรรม 

อนัมสีาเหตมุาจากเร่ืองเชือ้ชาต ิสญัชาต ิเผาพนัธุ สผีวิ ตนตระกลู 

ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อาย ุความพกิารหรอืทพุพลภาพ 

แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเก่ียวกับการสมรส

นอกจากนี้ ในป 2557 บริษัทยังไดประกาศนโยบายดานสิทธิ

มนุษยชน (Human Rights Policy) ซึ่งสะทอนถึงคานิยมและ

ความมุงม่ันของบริษัทในการผลักดันเร่ืองน้ีอยางจริงจัง โดย

นโยบายดังกลาวเปรียบเสมือนกลไกการขับเคล่ือนความรับผิดชอบ

และการแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณที่จะสงเสริมและคุมครอง

สิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสนับสนุนและ

เคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวย

สิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of 

Human Rights: UNDHR) และปฏญิญาวาดวยหลกัการและสทิธิ

ขั้นพื้นฐานในการทํางานขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

(The International Labor Organization (ILO) Declaration 

on Fundamental Principles and Rights at Work) ขณะ

เดียวกัน บริษัทไมเพียงแตสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน

ในสถานประกอบการของบริษัท หากยังครอบคลุมไปถึงหวงโซ

อุปทานตามคํามั่นสัญญาท่ีใหไว ดวยการจัดทํา “นโยบายการ

จัดหาอยางยั่งยืนและแนวปฏิบัติสําหรับคูคาธุรกิจ” ซึ่งพัฒนา

บนขอกําหนดพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับ

ดูแลกิจการ หรือ Environment, Social and Governance 

(ESG) โดยมีแผนสงมอบนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ไปยัง

คูคาธุรกิจหรือผูสงมอบสินคาและผลิตภัณฑ เพื่อสรางการ



ตระหนกัรูและความเขาใจถงึความคาดหวงัของบรษิทั ในป 2558 

ทั้งนี้ สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิ

มนุษยชนไดในหัวขอ “การพัฒนาและดูแลบุคลากร” หนา 72 

และนโยบายการจัดหาอยางยั่งยืนและแนวปฏิบัติสําหรับคูคา

ธุรกิจ ในหัวขอ “การจัดหาอยางยั่งยืน” หนา 43

อยางไรก็ตาม ความมุงมั่นของบริษัทจะไมสามารถเห็นผลได

อยางเปนรูปธรรม หากไมมีการกําหนดกระบวนการสื่อสารกับ

ผูมีสวนไดเสียและติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดย

บริษัทเลอืกพฒันาชองทางการสือ่สารแบบสองทาง และการฝก

อบรม เพือ่สงเสรมิความรู ความเขาใจ และตระหนกัในบทบาท

ของตนในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเปดชองทางให

พนกังานและผูมสีวนไดเสยีสามารถแสดงความคดิเหน็ สะทอน

ปญหา และแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน หากมีเหตุการณหรือ

การกระทาํทีเ่กีย่วของตอการละเมดิสทิธมินษุยชน โดยพนกังาน

สามารถดําเนินการผานทาง CEO Website ขณะท่ีผูมีสวนไดเสีย

อื่นๆ สามารถดําเนินการผานทางเว็บไซตองคกร ซึ่งบริษัทจะ

ตรวจสอบขอรองเรียนกอนรายงานผลตอผูบริหารระดับสูง 

เพ่ือรวมกําหนดแนวทางแกไขทีม่ปีระสทิธภิาพ หากมเีหตกุารณ

อันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทั้งนี้ ในป 2557 บริษัทไดถูกกลาวหาเกี่ยวกับการคามนุษยและ

แรงงานทาสในหวงโซอุปทานปลาปนจากการรายงานขาวของ

สือ่มวลชน โดยรายงานดงักลาวสะทอนประเดน็การละเมดิสทิธิ

มนุษยชนท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประมงไทย ซึ่งมีผูเกี่ยวของ

หลายภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานรัฐ องคกรเอกชน ประชาสังคม 

รวมถึงบริษัทและคูคาธุรกิจของบริษัทที่อยูในหวงโซคุณคานี้ 

โดยท้ังหมดไดประสานความรวมมือและทํางานรวมกันอยางใกลชิด 

เพื่อขจัดปญหาการคามนุษยและการใชแรงงานทาสในหวงโซ

อปุทานกุงสูการพฒันาประมงไทยอยางย่ังยนื ดงัขอมลูรายงาน

ในหัวขอ “In Focus: สนับสนุนหวงโซการผลิตกุงย่ังยืน” หนา 45 - 46 

ความทุมเทพยายามตอการเคารพและยดึมัน่ในหลกัสทิธิมนษุยชน

ของบรษิทัตลอดการดาํเนนิงานทีผ่านมาและจะสงผานตอไปยงั

อนาคต สอดคลองกับเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจตาม

ปรัชญา 3 ประโยชนสูความย่ังยืน (ตอประเทศ ประชาชน และ

บริษทั) ซึง่ตอกยํา้ถงึความมุงมัน่ในการปฏบิตัติอพนกังานอยาง

เปนธรรม เคารพในศักดิ์ศรี และใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียม 

ควบคูไปกับการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอชุมชนและ

สงัคมบนพืน้ฐานความปลอดภยัและคณุภาพชวีติทีด่ ีโดยบรษิทั

เชือ่มัน่อยางย่ิงวาการเคารพสิทธขิองผูมสีวนไดเสยีทกุภาคสวน

จะเปนสะพานเช่ือมไปสูการเติบโตอยางย่ังยืน 
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4 ประเด็น
สําคัญ

ภาคการเกษตรจึงถูกจัดอยูในภาวะเสี่ยงดวยปจจัย

หลายประการ โดยหลายๆ ภมูภิาคทัว่โลกตางไดรบั

ผลกระทบโดยตรงอยางรุนแรงจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูอิากาศ กลาวคือ ฤดกูาลเพาะปลกูทีส่ัน้ลง 

และในบางแหงมีภาวะฝนแลงที่ยาวนาน ตลอดจน

ภมูอิากาศทีอุ่นข้ึนยงัมผีลตอปรมิาณการใชนํา้ในการ

เพาะปลูกที่ตองเพ่ิมสูงข้ึนตามมา ซึ่งจะทําใหเกิด

วิกฤตดานนํ้าและผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่าลง 

โดยพชืผลทีพ่ึง่พิงนํา้ฝนธรรมชาตอิยางขาวโพด ขาว 

และถัว่เหลอืงจะไดรบัผลกระทบชัดเจนมากกวาชนดิ

อื่นๆ เชนเดียวกับพื้นที่ที่ประสบพายุและน้ําทวม

อยางหนัก สงผลใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

จํานวนมากเพราะพื้นที่เพาะปลูกไดรับผลกระทบ

โดยตรง ทัง้นี ้เกษตรกรโดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศ

กาํลงัพฒันาถอืเปนกลุมเสีย่งทีจ่ะไดรบัผลกระทบจาก

สภาพการเปล่ียนแปลงของภมูอิากาศ เนือ่งจากขาด

เงินทุน องคความรูในการทําการเกษตรอยางยั่งยืน 

รวมถงึศกัยภาพความพรอมในการปรับตัว โดยมกีาร

คาดการณวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ

สงผลกระทบในวงกวางตอวิถีชีวิตและความเปนอยู

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความท้าทาย

โลกปัจจุบันกําลังประสบกับระดับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนอย่างท่ีไม่เคยปรากฎมาก่อน 

อันเป็นผลมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเพ่ิมขึ้น โดยสถานการณ์ความ

แปรปรวนของภูมอิากาศอย่างรนุแรง ฤดูกาลทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

รวมถึงระดับนํ้าทะเลท่ีปรับตัวสูงข้ึนในทุกท่ีท่ัวโลก คือ ส่ิงท่ีสะท้อนปรากฏการณ์

โลกร้อนซ่ึงเป็นภัยคุกคามความม่ันคงทางอาหาร เพราะปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิตทางการเกษตรล้วนขึ้นกับสภาพภูมิอากาศทั้งสิ้น

ของผูคนที่ตองพึ่งพาการเกษตรกวา 2.5 พนัลานคน 

ดงันัน้ เพือ่ใหสามารถผลิตอาหารใหประชากรโลกได

อยางเพียงพอ ภาคการเกษตรและอาหารจําเปนตอง

ปรบัตัวและนํานวัตกรรมดานการเกษตรท่ียัง่ยนืเขามา

ใชในการผลติ โดยคาํนงึถึงประสทิธภิาพควบคูไปกบั

สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 

นอกจากน้ี ความทาทายท่ีรนุแรงและซับซอนมากข้ึน

อยางตอเนือ่งตางรอการตอบสนองอยางเรงดวนจาก

ภาคธุรกิจ เพราะถือเปนภาคสวนที่มีความสามารถ

ในการบรหิารการเปลีย่นแปลงไดอยางรวดเร็ว อกีทัง้

มีศักยภาพสูงในการบรรเทาความเส่ียงอันเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ การปรับตัวตอการ

แกไขปญหา และการผลักดันการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดเสียตอการจัดการประเด็นปญหาตางๆ โดย

ความมุงมั่นของบริษัทชั้นนําถือเปนสวนสําคัญยิ่งที่

จะชวยใหเกิดพัฒนาการทางสังคมและส่ิงแวดลอม

ที่ยั่งยืน ทั้งยังเปนหนทางในการสงเสริมความย่ังยืน

ใหกับภาคธุรกิจโดยภาพรวมอีกดวย 

G4-14



สาํหรบับรษิทั การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศเปนประเด็นทีม่ี

บทบาทสําคัญ โดยบริษัทตระหนักดีวาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศสามารถสงผลถึงความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

ดวยธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารจําเปนตองอาศัย

วัตถุดิบทางการเกษตรเปนสําคัญ บริษัทจึงใหความสําคัญกับ

การมีสวนรวมบรรเทาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

และถือเปนวาระสําคัญอันดับตนๆ ของกลยุทธการดําเนินงาน 

ดวยการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน รวมถึงการสรรสราง

นวัตกรรมที่ตอบโจทยความยั่งยืนทั้งในปจจุบันและอนาคต 

แนวทางการบริหารจัดการ 

ความทาทายดานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศถอืเปนหวัใจ

สําคัญในการวางกลยุทธการดําเนินธุรกิจ บริษัทในฐานะผูนํา

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่ตองคิดและมองไปขางหนา

อยูเสมอ จึงใหความสําคัญอยางยิ่งกับการแสวงหาและพัฒนา

แนวทางการมีสวนรวมบรรเทาและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น เพ่ือใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทจะไดรับ

ผลกระทบนอยท่ีสุดทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพื่อมีสวนรวมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของกิจการ

ในประเทศไทย บริษัทจึงไดพัฒนาแผนกลยุทธ โครงการ และ

กิจกรรมตางๆ มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยบริษัทได

ดําเนินโครงการดานการอนุรักษและเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน

มากกวา 30 โครงการ อกีทัง้ยงัสนบัสนนุการใชพลงังานหมนุเวยีน 

และการใชประโยชนจากขยะและน้ําเสีย เพ่ือลดการปลอยคารบอน

ในการดาํเนินธรุกจิ ทัง้นี ้สามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเตมิเกีย่วกับ

ตวัอยางโครงการ ไดทีห่นา 117 - 118

ในชวงหลายปที่ผานมา บริษัทไดมีการออกแบบและพัฒนา

พัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการในหวงโซคุณคาบนแนวคิด

เรื่องความยั่งยืน อันเปนผลมาจากการทุมเทในงานวิจัยและ

พฒันานวตักรรม ควบคูไปกบัการประเมนิวัฏจักรชวีติผลติภณัฑ

ทีช่วยใหบรษิทัเขาใจถึงประเด็นความย่ังยนืท่ีสาํคญัตลอดหวงโซ

คุณคา และสามารถวิเคราะหไดวาการปลอยกาซเรือนกระจก

มาจากกระบวนการใดของการผลิต ซึง่นาํไปสูการออกแบบและ

พฒันาผลติภณัฑทีส่ามารถลดผลกระทบในจดุทีส่ําคัญไดอยาง

มปีระสทิธิภาพ โดยบรษิทัประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิโครงการ

นํารอง “ผลิตภัณฑซีพีเอฟที่ยั่งยืน” ซึ่งเร่ิมตนจากผลิตภัณฑ

ไก และไดรับการรับรองมาตรฐาน ProSustain ® จาก DNV GL 

รวมทั้งมีการวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-

Efficiency Analysis) ที่สอดคลองตามมาตรฐาน ISO 14040 

และ ISO 14044 เพื่อมั่นใจวามีการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 

เกดิความสมดลุทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม นอกจากน้ี 

บรษิทัยงัมแีผนขยายโครงการครอบคลุมผลติภัณฑทีห่ลากหลาย

ทัง้ในกลุมสตัวปก สกุร และสตัวนํา้ตามลาํดบัดวย ทัง้นี ้สามารถ

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ “ผลิตภัณฑซีพีเอฟ

ที่ยั่งยืน” ไดที่หนา 120

นอกเหนือจากการบริหารจดัการกระบวนการผลิตใหมปีระสทิธภิาพ

และการนําเสนอผลิตภัณฑท่ียั่งยืนไปยังลูกคาและผูบริโภคแลว 

บริษทัยังใหความสําคญักบัการอนุรกัษและฟนฟคูวามหลากหลาย

ทางชวีภาพผานการดแูลรักษาและปลกูปา เพือ่ตอบแทนคุณปาไม

ที่ชวยทําหนาที่ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด โดยในป 2557 

บรษิทัไดตอยอดความมุงมัน่ดวยแผนยทุธศาสตร “ปลกู-ปน-ปอง

ปาชายเลน” 5 ป (2557- 2561) เพือ่รวมอนรุกัษและฟนฟปูาชายเลน

ในพืน้ทีย่ทุธศาสตรของประเทศ จาํนวน 5 แหง รวมพืน้ที ่2,000 ไร 

ทัง้นี ้สามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเตมิเกีย่วกับโครงการ “ปลกู-ปน-

ปอง ปาชายเลน” ไดที่หนา 123
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4 ประเด็น
สําคัญ

กากดีดีจีเอส (DDGS: Distillers Dried Grains with Solubles) 

ทดแทนขาวโพด ถัว่เหลอืง และราํในการผลิตอาหารสัตว รวมถงึ

การใชโปรตีนจากถั่วเหลืองและธัญพืชทดแทนปลาปนเพื่อการ

ผลติอาหารกุง เปนตน ซึง่การพัฒนาวัตถดุบิทดแทนไมเพยีงแต

ชวยในการบริหารตนทุน ควบคุมคุณภาพ และลดความเส่ียง

จากการขาดแคลนวัตถุดิบบางชนิดในบางชวงเวลา หากยัง

หมายถึงการรักษาความสามารถในการบริหารความตอเน่ือง

ทางธุรกิจดวย 

กลยุทธ์ระยะยาว 

บริษัทตระหนักดีวาการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติดานเกษตรกรรม

และแนวทางดาํเนินงานในหวงโซอปุทานสามารถชวยบรรเทาการ

ปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว

ใหกับเกษตรกร จึงไดทํางานรวมกับคูคาธุรกิจภายใตแนวคิด 

“คูคิด คูพัฒนา กาวหนาเคียงคูสูครัวโลก” มาโดยตลอด 

เพื่อความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงมุง

สงเสริมศักยภาพของคูคาวัตถุดิบทางการเกษตร ผานการ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่ชวยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตและ

ลดตนทุน รวมถึงสามารถปรับตัวและพึ่งพาตนเองทามกลาง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได โดยปจจุบัน บริษัทได

รวมกับหนวยงานภาครัฐจัดฝกอบรมใหกับเกษตรกรในภูมิภาค

ตางๆ ของประเทศไทย นํารองจากกลุมเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพดที่สงเปนวัตถุดิบใหโรงงานผลิตอาหารสัตวของบริษัท 

ซึ่งความรวมมือนี้จะนําไปสูการสงเสริมความสัมพันธอันดีใน

ระยะยาว การเสริมสรางความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ และ

การสนับสนุนใหธุรกิจดําเนินการไดอยางตอเนื่องและราบรื่น 

ทั้งนี้ สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกรผูปลูกขาวโพด” ไดที่หนา 104 - 105

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บรษิทัตระหนกัดถีงึการเผชญิผลกระทบทีเ่พิม่สงูข้ึนอันเนือ่งมาจาก

ความเส่ียงของเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยความม่ันคงในการ

สงมอบวัตถุดิบทางการเกษตรกําลังจะเขาสูภาวะเสี่ยงมากขึ้น 

ซึง่ถือเปนแรงกดดนัทีท่าทายการจดัหาวัตถดุบิเพ่ือปอนกระบวนการ

ผลติของบรษิทัอยางย่ิง โดยหากวตัถดุบิเกดิขาดแคลน จะสงผล

ตอราคาขายวัตถุดิบ ตนทุนการผลิตอาหารสัตว และตอเนื่อง

ไปยังการผลิตอาหาร ซึ่งในท่ีสุดอาจสงผลกระทบตอธุรกิจได 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศยังสงผลตอคณุภาพ

ของวัตถุดิบในบางกรณีไดเชนกัน 

บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธทั้งใน

ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่ปรบัตวัตอการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ ดังนี้ 

กลยุทธ์ระยะสั้น

บริษัทไดประเมินความเสี่ยงในหวงโซอุปทาน ติดตามความ

ตองการวัตถุดิบทางการเกษตรท่ัวโลก และบริหารวัตถุดิบ

คงคลัง (Stock) เพื่อตอบสนองตอสถานการณการเปลี่ยนแปลง 

โดยบริษัทติดตามความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานใน

ตลาดอยางใกลชิด ควบคูไปกับสํารวจแหลงผลิตวัตถุดิบหลัก

ที่สําคัญของบริษัท เพื่อเปนทางเลือกทดแทนในกรณีที่เกิดการ

ขาดแคลนข้ึน 

ขณะเดยีวกัน เพือ่ปองกนัความเสีย่งจากความผันผวนของราคา 

บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบลวงหนา ตลอดจนติดตาม

วัตถุดิบคงคลังสํารอง รวมถึงบริหารวัตถุดิบคงคลังเปนประจํา

ทุกวันและในทุกประเทศท่ีบริษัทดําเนินการ นอกจากน้ี บริษัท

ยงัไดนาํขอมลูจากดาวเทยีมมาใชสนบัสนนุการวเิคราะหแนวโนม 

สภาพภูมิอากาศในอดีต เพื่อชวยคาดการณปจจัยแวดลอมใน

อนาคตทีอ่าจสงผลกระทบตอการจัดหาวตัถดุบิในปจจบุนั และ

นําไปสูการวางแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินและเหตุการณที่

ไมคาดคิด

กลยุทธ์ระยะกลาง 

บรษิทัใหความสาํคญัอยางยิง่กบัการวจิยัและพฒันา เพือ่คนควา

และพฒันาวตัถดุบิทดแทนโดยเฉพาะวตัถดุบิหลักทีม่คีวามเสีย่ง

จะไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ 

การใชขาวสาลี มนัสําปะหลัง กากคาโนลา หรือธญัพืชกล่ันแหง



การพัฒนาและดูแลบุคลากร

" ส่ิงสําคัญในการดูแลบุคลากรท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกัน (Diversity) นอกจาก

จะให้คุณค่าในความแตกต่างแล้ว ยังต้องทําให้พนักงานรู้สึกได้ว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร(Inclusion) มีบรรยากาศการทํางานท่ีให้ความเคารพซ่ึงกันและกัน บนพ้ืนฐานค่านิยม

CPF Way ซ่ึงจะทําให้พนักงานสามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนได้อย่างเต็มท่ี โดยมี

ระบบบริหารผลงานท่ีสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร และมุ่งม่ันในผลการปฏิบัติงาน

ท่ีเป็นเลิศ (Performance Driven Organization) เพ่ือสนับสนุนการเติบโตอย่างย่ังยืน

ของธุรกิจต่อไป"

" ในมุมมองของผม ซีพีเอฟเปรียบเสมือนเป็น “องค์กรแห่งโอกาส” น่ันคือโอกาสในการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาศักยภาพตัวอย่างผ่านการปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเน่ือง ทําให้มีโอกาสในการแสดง

ความสามารถอย่างเต็มท่ีด้วยความท้าทายเพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลา เป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดง

ความสามารถร่วมกับคนรุ่นต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพในธุรกิจที่มี

การขยายอย่างต่อเนื่อง ทําให้พนักงานทุกคนมีโอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงาน ทั้งในสายงาน

ในปัจจุบัน หรือสายงานอื่นๆ ในอนาคต"

ปรีชา ธนสุกาญจน์ 

รองกรรมการผู้จัดการอาสุโส 

ด้านนโยบายและงานทรัพยากรบุคคลมาตรฐานโลก ซีพีเอฟ

อภินัย ศรีส่งเสริมสกุล

ผู้จัดการฝ่าย สํานักประสานการปฏิบัติงานและการจัดการองค์ความรู้ 

สายธุรกิจครบวงจรภูมิภาค
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การพัฒนาและดูแลบุคลากร

ก้าวเป็น “องค์กรแห่งผู้นำ

และมืออาชีพ”

การพัฒนา

และดูแลบุคลากร

มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่ง

ทางเลือกของคนเก่งคนดี”

เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น

“บ้านแห่งความสุข”
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ความมุ่งม่ัน

 บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย

เป็นแรงผลักดันสําคัญท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน บริษัทจึงได้พัฒนางานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 

โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วม 

ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทํางาน เพ่ือความสุขและ

ดุลยภาพระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

เป้าหมาย



สามประโยชน์ สู่ความย่ังยืน

(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)

ทำเร็วและมีคุณภาพ

ทำเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย

ยอมรับการเปล่ียนแปลง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์

และรู้จักตอบแทนบุญคุณ W
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พนักงาน คอื รากฐานและหัวใจสําคัญของการสรางความไดเปรียบทางการแขงขนัและ

การขบัเคลือ่นองคกรไปสูความยัง่ยนื บรษิทัจงึใหความสาํคญักบัการสรรหาและรกัษา

ไวซึ่ง “คนเกง คนดี” การสงเสริมโอกาสความกาวหนาและพัฒนาขีดความสามารถ

อยางเต็มศักยภาพ ตลอดจนการสรางความผูกพันระหวางพนักงานกับองคกร บนพ้ืนฐาน

คานิยม CPF WAY วัฒนธรรมการทํางานที่เคารพในความหลากหลายและยอมรับ

ในความแตกตาง เพ่ือความสุขในการทํางานของพนักงาน อันจะสงผลตอความกาวหนา

ยั่งยืนของบริษัท 

 
มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งทางเลือกของคนเก่งคนดี”

เพราะตระหนักดีวาความสําเร็จและความยั่งยืนขององคกรลวนมีจุดเริ่มตนมาจาก

พนกังาน ประกอบกบัการสรรหาและการธาํรงรักษาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพไวกบัองคกร

เปนปจจัยสําคัญย่ิงบนเสนทางสูความย่ังยืน บริษัทจึงมุงเนนการสรางและพัฒนาทีมงาน

ใหแข็งแกรงดวยบคุลากรทีม่คีวามหลากหลาย ตลอดจน สงเสรมิใหพนกังานมโีอกาส

กาวหนาในอาชีพ

• ดึงดูด “คนเก่ง คนดี มีศักยภาพ” 

บริษัทมุงมั่นท่ีจะกาวเปนองคกรแหงทางเลือกของประเทศไทยในบริบทของ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ดวยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งในระดับพนักงาน

วิชาชีพและระดับผูบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร พรอมดวย

ทักษะ ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่สอดคลองกับความตองการ 

ตลอดจนการเปดโอกาสใหบุคลากรทองถิ่นที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยูเขาเปนสวนหนึ่ง

ของการพัฒนาท่ีสะทอนถึงความหลากหลายของบุคลากรในบริษัทดวย โดยกระบวนการ

สรรหาบุคลากรและการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพของบริษทัดาํเนนิการบนพ้ืนฐาน

ความเทาเทียม ภายใตสภาพแวดลอมที่เนนการมีสวนรวม ความเคารพซึ่งกันและกัน 

และความสัมพันธอันดี 

สร้างเครือข่าย

สื่อสารความรู้วิชาชีพ

เสริมเส้นทางสู่ความสำเร็จ

การดึงดูดความสนใจ

การสรรหาและบริหาร

จัดการข้อมูลผู้สมัคร

กระบวนการคัดเลือก

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงรุกของซีพีเอฟ

บุคลากร



ร
า
ย
ง
า
น
ค
ว
า
ม
ย
ั่ง
ย
ืน
 2

5
5
7

64

-

บริษัทดําเนินงานดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรในเชิงรุก

มาอยางตอเนือ่ง โดยรวมกบัมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษา

ตางๆ ริเริ่มโครงการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูด

ความสนใจของคนรุนใหม เริม่ตัง้แตการแนะนาํบรษิทัและอาชพี 

ผานโครงการ Getting to Know โครงการ CPF Ambassador 

โครงการ CPF Future Career และโครงการ Student Journey 

“Roadmap to Success” ตลอดจนการเปดใหนักศึกษาไดมี

โอกาสเตรียมความพรอมกอนทํางานจริงผานโครงการสหกิจศึกษา 

/ ฝกภาคฤดรูอน และการเขารวมทาํงานกบับรษิทัผานโครงการ 

Campus Recruitment เปนตน

ในป 2557 ไดรับนิสิตนักศึกษาเขารวมงานจาก โครงการ 

Campus Recruitment จาํนวน 2,109 คน ซึง่ในจาํนวนนีบ้รษิทั

รับเขาทํางานจํานวน 703 คน หรือคิดเปนรอยละ 33 จากผูสมัคร

เขารวมโครงการฯ 

• บริหารผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

และแข่งขันได้ในตลาด

ดวยตระหนักวาการบริหารคาตอบแทนและสวสัดกิารของบริษทั

ที่สามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน เปนหน่ึงในปจจัยสําคัญ

ทีส่นบัสนุนใหบรษิทัสามารถดึงดดูบคุลากรท่ีมคีณุภาพ ธาํรงรกัษา

คนเกง-คนดไีว และจูงใจใหบคุลากรในบริษทัทาํงานอยางเต็ม

ประสิทธภิาพ บรษิทัจึงกาํหนดกรอบคาตอบแทนและสวัสดิการ

ของบรษิทัใหสามารถแขงขนัไดในฐานะผูนาํในแตละกลุมธรุกิจ 

โดยทีต่าํแหนงงานทีม่คีาของงานเทยีบเทากนัจะไดรบัผลตอบแทน

ระดับเดียวกัน ซึ่งระดับผลตอบแทนจะถูกกําหนดโดยคํานึง

ถงึระดับความรับผิดชอบ ทักษะความสามารถในการทํางาน

ในตาํแหนงนัน้ๆ และความทุมเททีจ่ะทาํใหวตัถปุระสงคของงาน

และเปาหมายขององคกรประสบความสําเร็จ โดยคาตอบแทน

สัดส่วนนิสิตนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจาก

กิจกรรม Campus Recruitment และเข้าร่วมงานกับบริษัทในปี 2557

สัตวศาสตร์

18%

ประมง

10%

บัญชี

31%

เศรษฐศาสตร์/

การตลาด

14%

วิศวกรรมศาสตร์

12%

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

15%

นิสิตนักศึกษาผ่านการคัดเลือก

และเข้าร่วมงานกับบริษัท

คน703

นิสิตนักศึกษาชาย นิสิตนักศึกษาหญิง

47%53%

ที่พนักงานไดรับนั้นจะสอดคลองกับผลประกอบการของบริษัท 

รวมถึงผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว

ตามมุมมองวัตถุประสงคตางๆ ทั้งสวนบุคคลและแบบกลุม 

ซึง่ครอบคลมุถึงมมุมองดานการเงนิ มมุมองดานลกูคา มมุมองดาน

ประสทิธิภาพ มมุมองดานบคุลากร และมมุมองดานความยัง่ยนื

ดังนั้น บริษัทจึงไดทําการทบทวนและประเมินคางานของ

ตาํแหนงงาน รวมถึงระบบผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

ตอเนื่องมาอยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2557 บริษัทไดทบทวนและ

ประเมินคางานของตําแหนงงานประมาณ 400 ตําแหนง จาก

ทุกสายงานธุรกิจในประเทศไทย และในป 2558 บริษัทมีแผนที่

จะทบทวนและประเมินคาของธุรกิจทั้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศอยางตอเน่ืองตอไปดวย
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 ก้าวเป็น “องค์กรแห่งผู้นําและมืออาชีพ”

การเสรมิสรางทกัษะความสามารถและพฒันาผลการปฏบิตังิาน

ของพนักงานถือเปนรากฐานนําไปสูเปาหมายการเปนองคกร

แหงผูนําและมืออาชีพ โดยบริษัทตระหนักดีวา “เสนทางความ

กาวหนาในอาชีพ” คือสวนสําคัญในชวงชีวิตการทํางานของ

พนักงาน บริษัทจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถ

ทกัษะอาชพีและความเปนมืออาชพีอยางตอเนือ่ง เพ่ือเสรมิสราง

ศักยภาพและผลักดันใหพนักงานกาวหนาในอาชีพ 

ดวยหลักการพื้นฐานที่วาทุกคนตางมีจุดแข็งและความสามารถ

เฉพาะตัวที่ควรคาแกการการยอมรับและการพัฒนา ดังนั้น 

พนักงานซึ่งถือเปนสินทรัพยอันมีคาของบริษัทจึงควรไดรับ

โอกาสความกาวหนาในอาชีพและพัฒนาตัวเองตลอดชวงชีวิต

ของการทํางาน โดยบริษัทเล็งเห็นวาการบริหารจัดการผลการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาทักษะความ

สามารถ คอื กญุแจสาํคญัทีช่วยสงเสรมิความกาวหนาในอาชพี

ของพนักงานทุกคน

G4-LA11

• บ่มเพาะคนเก่ง-คนดี 

บรษิทัสนบัสนนุใหพนกังานสามารถทาํงานไดอยางเตม็ศักยภาพ 

โดยการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบกําหนด

เปาหมาย (Target Setting) ผานระบบออนไลนมาใช ซึง่ชวยให

พนักงานสามารถกําหนดเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจนและ

สอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกร รวมท้ังม่ันใจไดถึงผลการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามเปาหมายและสนับสนุนการทํางานของ

สวนรวม เนือ่งจากพนักงานจะไดรบัการทบทวนและสะทอนกลับ

ผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ นอกเหนือจากการประเมิน

พฤติกรรมอันพึงประสงคในการปฏิบัติงานตามคานิยม “CPF Way” 

โดยพนักงานทุกคนจะไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน

ประจําทุกป 

สําหรับระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานซึ่งไดกําหนดเกณฑ

การประเมินไวอยางชัดเจนและบริษัทนํามาใชรวมกันท่ัวท้ังองคกรน้ี 

ไดเปดโอกาสใหพนักงานไดประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

กอนการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลรวมกับผูบังคับ

บัญชาอยางเปนทางการ ซึ่งการประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา 

(Supervisor-Assessment) ชวยใหพนกังานมทีศิทางทีช่ดัเจนใน

การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามท่ีคาดหวังไว 

นอกจากน้ี ยงัเปนโอกาสท่ีใหพนกังานและผูบงัคบับญัชาไดรวม

พูดคุยถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนความคาดหวัง

และแรงจูงใจในการทํางานที่จะนําไปสูการกําหนดแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ที่จะชวยให

พนักงานตระหนักถึงศักยภาพที่แทจริงของตนเองในการไปสู

เปาหมายที่ตองการ โดยบริษัทพรอมสนับสนุนอยางเต็มกําลัง

เพื่อใหพนักงานทุกคนไดรับโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ ผลจากการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งพิจารณาทั้งจาก

ผลงานและแนวทางการปฏิบัติตนที่สะทอนถึงความเปนผูนํา

และพฤติกรรมอันพงึประสงคตามคานยิมของบริษทั จะนาํมาสู

การกาํหนดผลตอบแทนซึง่สะทอนผานการขึน้เงินเดือน การปรบั

พิเศษ และการเล่ือนตําแหนง โดยพนักงานทุกคนในทุกระดับ

ไดรับการประเมินผลงานประจําปตามหลักเกณฑการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว และ / หรือ

พฤติกรรมในการทํางานตามแตละลักษณะงาน

G4-LA9, G4-LA10

• พัฒนาความเป็นมืออาชีพ 

การพฒันาบคุลากรถอืเปนองคประกอบสาํคญัทีจ่ะนาํพาบรษิทั

ไปสูวิสัยทัศน “ครัวของโลก” โดยบริษัทเปดกวางใหพนักงาน

เรียนรูและพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเสริมสราง

จุดแข็งในการทํางาน ยกระดับทักษะความรูเฉพาะทางและ

ความเปนผูนํา ตลอดจนชวยใหสามารถจัดการความทาทาย

ของแตละบุคคลซึ่งแตกตางกันออกไปได 

บริษัทไดจัดต้ัง บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จํากัด (CPF 

Training Center-CPFTC) เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากร

บคุคลในทกุระดบั ทกุสายวชิาชพีให “เกงงาน เกงคน เกงธรุกจิ” 

โดยป 2557 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จไดรับการรับรองระบบ

มาตรฐาน ISO 29990 : 2010 เปนบริษัทแรกของประเทศไทย 

ที่บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS) 

ภายใต Accredited Bodies ของ United Kingdom 

บุคลากร
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Accreditation Service (UKAS) สหราชอาณาจกัร ใหการรบัรอง

และไดประกาศใชระบบดังกลาว ซึ่งกอนหนานี้ในป 2555 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 

9001: 2008 ภายใตการใหคําปรึกษาดานการออกแบบและ

พัฒนาการเรียนรู การบริการดานการฝกอบรม และการเรียนรู

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส มาแลวเชนกัน

เพ่ือใหพนักงานไดรับการพัฒนาท่ีสนับสนุนการทํางานอยางตอเน่ือง 

และครอบคลุมคุณสมบัติหลักของผูนํา 2 ประการ คือ เปน “คนเกง” 

และ “คนดี” ท่ีสอดคลองกับคานิยมองคกร CPF Way บริษัทจึงได

กําหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถ (Competency 

Based Development) ครอบคลุม 4 ดานหลัก ประกอบดวย 

 - การพัฒนาทักษะความเปนผูนําและความสามารถในเชิงบริหาร

จัดการ (Leadership / Managerial Skills Development) 

 - การฝกอบรมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(Functional / Technical Skills Development) 

 - การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร (Computer Training)

 - การพัฒนาดานภาษา (Language Development)

Executive
(SVP/VP)

Manager
(AVP/GM)

Professional /
Supervisor (DM/SM)

Operator
(Staff)

Leading for
Change

Managing

Communication

Cooperation

Leading Business /
Managing Strategies

Leading Teams /
Business Units

Leading Others

Leading
Self

CORE VALUE / CULTURE SKILLS DEVELOPMENTBAND

Le
ad

er
sh

ip
 / 

M
an

ag
er

ia
l

Fu
nc

tio
na

l /
 T

ec
hn

ica
l

Lead

Coach / Advise

Develop Others

Follow GuidelineDOING

THINKING

ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้นำ

กรอบความสามารถ

ตามสายงาน
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สําหรับการพัฒนาบุคลากรตามกรอบ Competency Based Development บริษัท

ไดนําหลัก “Development Impact: 10-20-70” มาประยุกตใชในการดําเนินงาน 

เพ่ือใหการพัฒนาพนักงานสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมดังนี้

1) รูปแบบการศึกษา (Education Based) รอยละ 10 โดยใหความสําคัญกับการฝก

อบรม (Training) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการอาน (Reading) 

2) รูปแบบความสัมพันธ (Relationship Based) รอยละ 20 โดยสงเสริมการพัฒนา

ผานการสอนงาน(Coaching) ระบบพ่ีเล้ียง (Mentoring) และการใหขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) 

3) รูปแบบประสบการณ (Experience Based) รอยละ 70 โดยเนนการพัฒนาผาน

การสรางประสบการณความทาทาย (Challenging Experiences) การมอบหมายงาน

/ โครงการ (Assignments) และการมอบหมายงานใหม (Job Change / New Role) 

ในป 2557 บรษิทัมหีลกัสตูรการพฒันาทกัษะและการเรยีนรูตลอดชวงชวีติการทาํงาน 

ซึ่งรวมถึงหลักสูตรการเตรียมความพรอมใหกับพนักงานกอนเกษียณรวมกวา 17,500 

หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ตลอดจนรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน

เพื่อความปลอดภัยในอาหารที่จะสงตอสูผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยชั่วโมง

ฝกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด 62,209 คน อยูที่ 11 ชั่วโมงตอคนตอป คิดเปน

สัดสวนการฝกอบรมระหวางพนักงานชายและหญิงอยูที่ 13:9 ชั่วโมงตอคนตอป 

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปี 2557

34

ผู้บริหาร

ระดับสูง

32

ผู้บริหาร

ระดับกลาง
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ผู้บริหาร
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หมายเหตุ: จำนวนช่ัวโมงการฝึกอบรม ไม่นับรวมการส่งพนักงานไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทละปริญญาเอก

 ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหลักสูตรการอบรมท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างปี 2557 - 2558

10-20-70 DEVELOPMENT

IMPACT

70% 20% 10%

Experience Based

On-the job Training,

Project Assignment

Other Company Visit

(Overseas/Local)

70%

Relationship Based

Coaching &

Mentoring

20%

Education Based

Self-Study, e-Learning

Training Course

10%

บุคลากร
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สําหรับการเตรียมความพรอมใหกับพนักงานกอนเกษียณ 

บรษิทัดาํเนนิการผาน โครงการเกษยีณเกษม (Aging Employee 

Management) นํารองในสายธุรกิจอาหารแปรรูป ตั้งแตป 

2552 เปนตนมา ภายใตแนวคิด “D 4 D” ประกอบดวย D-Money 

การบริหารการเงิน D-Healthy การดูแลสุขภาพ D-Work 

การสรางอาชีพหลังเกษียณ และ D-Life การเตรียมความพรอม

กอนเกษียณ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั่วไปแกพนักงาน

ทีจ่ะเกษยีณอายทุกุคน โดยในป 2557 บรษิทัไดเปดใหพนกังาน

จากหลากหลายสายธุรกิจเขารวมโครงการ ซึ่งมีผูเขารวม

โครงการจํานวน 252 คน และจากการสํารวจหลังจากเขารวม

ฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร พบวาระดบัความพงึพอใจของพนกังาน

อยูที่รอยละ 93 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่บริษัทกําหนดไวที่

รอยละ 80 ทั้งนี้ จากการนํารองและปรับปรุงหลักสูตร

การฝกอบรมเตรียมความพรอมกอนเกษียณมาเปนระยะเวลา 6 ป 

และไดผลตอบรับเปนที่นาพึงพอใจ โดยระดับความพึงพอใจ

ของพนักงานสูงกวาเกณฑมาตรฐานทุกป จึงเปนที่มาของ

การออกแบบหลักสูตร Employee Management: Retirement 

Program เพื่อเปนหลักสูตรอบรมที่มีกิจกรรมสนับสนุน

สําหรับพนักงานทุกระดับ ทุกสายธุรกิจเมื่อใกลเกษียณอายุ 

ซึ่งคาดวาจะสามารถนํามาใชในการฝกอบรมไดในป 2558

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบจัดการองคความรู (Knowledge 

Management) ที่รวบรวมความรูดานตางๆ ที่มีคุณคาเขาไว

ดวยกันอยางเปนระบบ เพื่อใหพนักงานงายตอการเขาถึงและ

การนําไปใชในการปรับปรุงความสามารถและผลการทํางาน 

โดยปจจุบันมีขอมูล หนังสือ และเอกสารตางๆ จํานวนกวา 

30,000 ชุด ในระบบ CPF Knowledge Management และ

นวัตกรรมการเรียนรู (Learning Innovation) ที่ใหพนักงาน

สามารถเรียนรูดวยตนเองในทุกที่ทุกเวลา ผานชองทางตางๆ 

อาทิ Website, e-Learning และ Interactive Simulation 

ยิ่งไปกวานั้น บริษัทยังไดมุงเนนการเสริมศักยภาพในการ

พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ดวยการจัดตั้งศูนยการเรียนรู 

(Learning Center) ในสายธุรกิจตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะและ

ความชาํนาญเฉพาะทางใหแกบคุลากร รวมทัง้สรางผูเชีย่วชาญ

ในแตละสาขาวชิาชพี เพือ่ใหเปนอกีกลไกหนึง่ในการขบัเคลือ่น

ธุรกิจอยางยั่งยืน

Knowledge Management :
Manual & Content

Self Learning

Best Practice Sharing /
Group Discussion

Knowledge Assessment

On the job Training / Coaching

Skill Assessment

LEARNING
CENTER

ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)
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เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นํา

บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งกับการพัฒนาผูนํา โดยไดริเริ่ม

โครงการพัฒนาภาวะผูนํามากมาย อาทิ โครงการ Leadership 

Program ประกอบดวย 4 หลักสูตรตามระดับของพนักงาน

ซึ่งครอบคลุมในทุกระดับ โครงการ Global Executives 

Development Program ซึ่งมุงพัฒนาผูบริหารเพื่อใหสามารถ

นาํประสบการณความรูมาชวยเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารและ

ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทสูสากล เปนตน 

โดยในระหวางป 2555-2557 มีพนักงานกวา 1,700 คนเขารวม

โครงการดังกลาว

จำนวนผู้เข้าอบรมในโครงการ Leadership Program ระหว่างปี 2555-2557

208

ผู้บริหาร

ระดับสูง

167

ผู้บริหาร

ระดับกลาง

683

ผู้บริหาร
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บริหาร “คนเก่ง คนดี และมีศักยภาพสูง” 

บริษัทเชื่อวา “คนเกง คนดี และมีศักยภาพสูง (Talented 

Employee)” จะชวยขับเคลื่อนองคกรไปขางหนาดวยการ

ปฏิบัติงานที่เปนเลิศทั้งดานประสิทธิภาพ ภาวะความเปนผูนํา 

และการคิดเชิงนวัตกรรม โดยบริษัทมีนโยบายการบริหารและ

สืบทอดตําแหนงงานท่ีชัดเจน เพ่ือเตรียมความพรอม “คนเกง คนดี” 

และมีศักยภาพสูงสูการเปนผูบริหาร ซึ่งมีกระบวนการในการ

บริหารจัดการท่ีสําคัญใน 6 ขั้นตอน

บุคลากร
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 เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น 

“บ้านแห่งความสุข”

ดวยความมุงหวังท่ีจะเสริมสรางองคกรใหเปน “บานแหงความสุข 

(CPF Home of Happiness)” บริษทัจึงมุงมัน่บริหารงานบนหลัก

ความเสมอภาคและความสขุ ซึง่ถอืเปนพนัธกจิสาํคญัยิง่ตอการ

รกัษาความผกูพนัของพนกังาน การสรางสถานทีท่าํงานทีท่กุคน

ยอมรับในความแตกตางและเคารพสิทธิของกันและกัน ตลอดจน

การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ใหแกพนักงานทุกคน

• สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

บรษิทัปรารถนาใหพนกังานมคีวามผกูพนัตอองคกรและมคีวาม

สุขในการทํางานและการปฏิบัติตนตามคานิยม เพราะความ

ผกูพนัตอองคกรและความสุขในการทํางาน จะสงผลใหพนักงาน

พูดถึงองคกรในเชิงบวก (Say) ตั้งใจทํางานและอยูกับองคกร

นานขึ้น (Stay) ตลอดจนมุงมั่นสรางผลงานที่ดีกวา (Strive)

โดยในป 2557 พบวาสดัสวนพนกังานในประเทศไทยท่ีมอีายงุาน

มากกวา 5 ป สูงถึงรอยละ 72 และมากกวา 10 ป อยูที่รอยละ 

68 ขณะที่อัตราการลาออกของพนักงาน (ไมนับรวมคนงาน) 

อยูที่รอยละ 9.9 

เพื่อใหบรรลุความคาดหวังในการเสริมสรางความผูกพันของ

พนักงาน บริษัทพยายามอยางสุดความสามารถในการสรางให

พนักงานตระหนักถึงความสําคัญและความสัมพันธโดยตรง

ระหวางพันธกิจของบริษัทและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

แตละคน ควบคูไปกบัการสือ่สารอยางเปดเผยและโปรงใส ผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย อาทิ CEO Town Hall การประชุมเพื่อ

สื่อสารทิศทางกลยุทธและเปาหมายของบริษัทไปยังพนักงาน, 

การพูดคุยระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา (Face to 

Face), CPF Intranet ส่ือกลางในการรายงานขอมลูขาวสารและ

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท CEO Website ชองทาง

6 ตอนการบริหารจัดการ “คนเก่ง คนดี และมีศักยภาพสูง”

การประเมินความพร้อม

3

การคัดเลือกรายนามผู้สืบทอด

ตำแหน่งงาน

2

การระบุตำแหน่งและบทบาทท่ีสำคัญ

1

การวัดประเมินการบริหาร

การสืบทอดตำแหน่งงาน

6

การวางแผนพัฒนารายบุคคล

5

การทบทวนสถานะผู้ถูกเสนอช่ือ

4
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สําหรับประธานคณะผูบริหาร (CEO) ในการส่ือสารวิสัยทัศน

และนโยบาย ท้ังยังเปนชองทางสําหรับพนักงานในการสงขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนไปยัง CEO นอกจากนี้ยังมี CPF 

HR Web Portal, People Engagement Headline e-newsletter 

ที่ทําหนาที่แบงปนแนวคิดและแนวทางในการบริหารงานและ

การทํางานรวมกัน และ The Way e-Magazine ที่จัดทําขึ้น

เพื่อสื่อสารการดําเนินงานดาน CSR สูความยั่งยืนของบริษัท 

รวมถงึแนวโนมและการเปลีย่นแปลงดานความยัง่ยนืทัง้ในระดับ

อุตสาหกรรมและระดับโลก 

ในป 2557 บรษิทัยงัไดเพิม่ชองทางประชาสัมพนัธผานแอพพลิเคชัน่

บนสมารทโฟน หรอื CPF Employee Engagement Application 

เพื่อใชติดตอสื่อสารกับพนักงานใหมากข้ึนดวย

ขณะเดียวกัน บริษัทไดดําเนินการสํารวจความผูกพันและทัศนคติ

ของพนกังานตอองคกร เพือ่การปรบัปรงุและพฒันาการบรหิาร

จัดการดานทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง โดยระหวางป 2554-

2555 บริษัทไดวาจางท่ีบริษัทท่ีปรึกษาภายนอกดําเนินการสํารวจ

ความผูกพันของพนักงานผานแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน 

Leadership

Performance

The work

Company 
practices

The basics

การสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)

THE WORK
EXPERIENCE

Brand

Engagement Outcomes Business Outcomes

Say Stay Strive

Talent

Retention

Absenteeism

Wellness

Operational Customer Financial

Benefits

Leadership

Performance

The Work

The Basics

Company 

Practices

Brand

Engagement Drivers

บุคลากร
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(Employee Engagement Survey) ทัว่ทัง้องคกร โดยพจิารณา

จาก 6 ปจจัย ไดแก ผูนํา / ผูบริหาร การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานท่ีทํา สวัสดิการและความตองการพ้ืนฐาน การบริหาร

งานองคกรและช่ือเสียงองคกรดังภาพ ซ่ึงพบวาระดับความผูกพัน

ของพนักงานตอองคกรอยูที่รอยละ 64 และในป 2557 บริษัท

ไดสํารวจความผูกพันของพนักงานในรูปแบบ Employee Pulse 

Survey กับพนักงานกลุมยอย ท้ังส้ิน 17 สายธุรกิจ เพ่ือใหทราบ

ระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานหลังจากดําเนิน

โครงการอันเน่ืองมาจากผลการสํารวจ EE Survey ระหวางป 2554-

2555 ใน 3 ดาน ท่ีพนักงานระบุวาเปนปจจัยท่ีอยากใหบริษัทให

ความสําคัญมากข้ึนไดแก การยกยองชมเชย (Recognition) 

โอกาสกาวหนาในสายอาชีพ (Career Opportunity) และการ

บริการดานทรัพยากรบุคคล (HR Practice) ซึ่งผลการจัดทํา 

Employee Pulse Survey พบวาระดับความผูกพันของพนักงาน 

อยูที่รอยละ 69 

นอกจากนี้ ในป 2558 บริษัทมีแผนที่สํารวจความผูกพันของ

พนักงาน (Employee Engagement Survey) ท่ัวท้ังองคกรอีกคร้ัง 

G4-LA16, G4-HR3, G4-HR12

• เคารพสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตแรงงาน

เพราะเชื่อวาเมื่อใดที่พนักงานตระหนักรูถึงคุณคาของงานที่

ตนเองรับผิดชอบและเคารพในความแตกตางของผูอื่น เมื่อนั้น

จะนําไปสูการสรางสรรคมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ บริษัทจึงมุงมั่น

และทุมเทในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้ง 62,209 คน 

ใหไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค พรอมโอกาสในการคิดสรางสรรค 

และการเคารพในความแตกตาง ควบคูไปกับการนํามาตรฐาน

แรงงานไทย (มรท.8001-2553) และแนวปฏิบัติดานแรงงานท่ีดี 

(Good Labor Practice - GLP) มาใชในการบริหารจัดการ 

เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติตอพนักงานของบริษัทอยูบนพื้นฐาน

ความเทาเทียมและเปนธรรม ตลอดจนเปนไปตามกฎระเบียบ

และสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

ในป 2557 บริษัทยังไดประกาศใชนโยบายดานสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights Policy) ซึ่งกําหนดมาตรฐานที่บริษัทมุงหวังตอ

พนกังานและคูคาไวอยางชดัเจน ทัง้นี ้เพ่ือสนบัสนนุและเคารพ

สิทธิมนุษยชนตามท่ีระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

(United Nations Universal Declaration of Human Rights: 

UNDHR) และปฏญิญาวาดวยหลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการ

ทํางานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (The International 

Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work) โดยความมุงม่ันตอการเคารพ

สิทธิมนุษยชนของบริษัทยังไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจน ผาน

นโยบายการบริหารจัดการดานตางๆ ที่สําคัญของบริษัท ดังนี้ 

 - นโยบายกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

 - จริยธรรมสําหรับพนักงาน (Code of Conduct) 

 - นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

Responsibility Policy)

 - นโยบายดานการจางและการบริหารแรงงาน (Employment 

and Labor Management Policy)

 - นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับในความ

แตกตาง (Diversity and Inclusion Policy) 

 - นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

(Safety, Health and Environment Policy) 

 - นโยบายดานการจัดหาอยางย่ังยืนและแนวปฏิบัติสําหรับ

คูคาธุรกิจ (Sustainable Sourcing Policy and Supplier 

Guiding Principle)

สําหรับการบริหารแรงงานตางชาติจํานวนกวา 2,900 คน

ในประเทศไทย บริษัทไดดําเนินการรับแรงงานโดยตรงจาก

ตวัแทนจดัหางานท่ีถกูกฎหมายจากประเทศตนทางตามท่ีรฐับาล

ไทยไดลงนามบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับการทํางานของแรงงาน

ตางชาติในประเทศไทยในระดับทวิภาคี (MOU) เพื่อปองกัน

ปญหาดานการคามนุษย และแรงงานบังคับ รวมถึงปฏิบัติตอ

แรงงานไทยและตางชาติดวยความเทาเทียมกัน โดยให

ผลประโยชนและสวัสดิการตางๆ เหนือกวาที่กฎหมายกําหนด

ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหแรงงานตางชาติรูสึกเสมือนวาบริษัทคือ 

“บานหลังที่ 2” ของทุกคน 

และเพือ่ใหมัน่ใจวาพนกังานสามารถสงขอคดิเหน็ ขอเสนอแนะ 

หรือขอรองเรียนเกี่ยวกับขอกําหนดในการทํางานและเงื่อนไข

ในการจางงานไปยังระดับผูบริหาร บริษัทไดจัดชองทางการ

สื่อสารใหพนักงานทุกคนสามารถแจงปญหาและขอรองเรียน

ผานชองทางตางๆ อาท ิCEO Website คณะกรรมการสวัสดกิาร 

ตูรับเรื่องรองเรียน อีเมล จดหมาย บันทึก โทรศัพท หรือทาง

วาจา โดยจะไมเปดเผยชื่อพนักงานผูแจงเปนการทั่วไป ทั้งนี้ 

หลังจากไดรับขอรองเรียนแลว ผูบริหาร และ / หรือ หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ และ / หรือ คณะกรรมการจะทําหนาที่พิจารณา
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ตรวจสอบ กอนดําเนินการแกไข และ / หรือแจงผลการดําเนินการ

กลับไปยังพนักงานผูแจง (กรณีที่ทราบ) โดยในป 2557 บริษัท

ไดรบัขอคดิเหน็ ขอเสนอแนะ ผานทางคณะกรรมการสวสัดกิาร 

ประจําแตละโรงงาน จากการประชุมแตละไตรมาส จํานวน 11 เร่ือง 

ซึง่ไดดําเนินการตอบกลับและแกไขปญหาเรียบรอยในทุกๆ เร่ือง 

ทั้งนี้ ไมมีขอรองเรียนใดๆ ที่เกี ่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 

และการเลือกปฏิบัติ รวมถึงไมมีขอรองเรียนในป 2556 ที่

ดําเนินการแกไขตอเนื่องมายังปนี้

เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย

บริษทัเหน็คณุประโยชนของการนาํความคดิ ทกัษะ ประสบการณ 

และวัฒนธรรมที่แตกตางของบุคลากรมาตอยอดใหเปนพลัง

สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหกาวหนาและมุงสูความเปนเลิศ 

โดยนโยบายดานการจางและการบรหิารแรงงาน รวมถงึนโยบาย

การบริหารความหลากหลายและยอมรับในความแตกตางของ

บริษัทตางสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะเคารพในความ

แตกตางและปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกัน โดยไมเอื้อ

ประโยชนหรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอยางไมเปนธรรม อันมี

สาเหตุมาจากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผาพันธุ สีผิว ตนตระกูล 

ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อาย ุความพกิารหรอืทพุพลภาพ 

แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัใหความสาํคญักบัการเสรมิสรางวฒันธรรม

การทํางานที่เอื้อใหพนักงานซึ่งมีความแตกตางกันทั้งดานอายุ 

วฒันธรรม และบุคลกิภาพ ไดมโีอกาสกาวหนาในหนาทีก่ารงาน 

รวมถึงมุงสงเสริมบรรยากาศการทํางานที่กระตุนใหเกิดความ

คิดสรางสรรคและนวัตกรรมไปพรอมกันดวย 

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความหลากหลายและยอมรับความ

แตกตาง (Diversity and Inclusion) ของบริษัท ครอบคลุมการ

ปฏิบัติดังนี้

 - ผูนําตองพรอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางของผูอื่น

 - สงเสริมใหพนักงานกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค

 - เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานและความเคารพซึ่งกัน

และกัน สามารถอยูรวมกันบนพื้นฐานของความแตกตาง 

ไมเลือกปฏิบัติและมีความเสมอภาคในโอกาส

 - ยกยองชมเชยพนักงานอยางเหมาะสม

ส่งเสริมนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร 

บริษัทตระหนักดีวานวัตกรรม คือ ปจจัยสําคัญตอการเจริญ

เตบิโตของธรุกจิ และการมบีคุลากรทีเ่ตม็เปยมไปดวยความคดิ

สรางสรรคและกลาริเริ่มสิ่งใหมๆ จะเปนกุญแจที่นําธุรกิจไปสู

ความอยางยั่งยืน บริษัทจึงมุงสงเสริมใหพนักงานในทุกระดับ

ใชความคิดสรางสรรคและริเริ่มนวัตกรรม ดวยการดําเนินงาน

ในหลากหลายรูปแบบมาอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการและ

กิจกรรมที่โดดเดน อาทิ

56

ประเภท

สร้างใหม่

350

ประเภท

ปรับปรุง

121

ประเภทใช้

527

นวัตกรรม

2555

525869631,6012556

681,1932,0623,3232557

i1 i2 i3

ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

จำนวนนวัตกรรม ปี 2555-2557

บุคลากร
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 - กิจกรรม CPF 3i Day: สงเสริมการสรางนวัตกรรมภายใน

องคกร และสงผลงานเขาประกวดในงาน CPF CEO 

AWARDS  ซ่ึงจัดข้ึนเปนประจําทุกป โดยในป 2557 มีผลงาน

นวัตกรรมเขารวมประกวด CPF CEO AWARDS 2014 

จํานวน 3,323 ผลงาน แบงเปนประเภท i1: ประเภทรักษา

สภาพ จํานวน 2,062 ผลงาน ประเภท i2: ประเภทปรับปรุง 

จํานวน 1,193 ผลงาน และประเภท i3: ประเภทสรางใหม 

จํานวน 68 ผลงาน โดยมีผลงานอนุสิทธิบัตรรับรางวัล CPF 

CEO AWARDS 2014 จํานวน 8 ผลงาน 

 - โครงการ Food Business Innovation: มุงปลูกฝงใหนวัตกรรม

เปนคานิยมพื้นฐานของบุคลากรในสายธุรกิจอาหาร โดย

ในป 2557 มีพนักงานและคนงานเขารวมโครงการมากกวา

รอยละ 60 และมีผลงานสรางสรรคเกิดขึ้นมากกวา 8,000 

แนวคิด 

 - โครงการ TRIZ Program: เนนพัฒนาขีดความสามารถของ

กลุมผูบรหิารระดบัตนในดานการสรางสรรคและพฒันาการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ

เทคโนโลยีจนสามารถเกิดเปนนวัตกรรม โดยในป 2557 

มีพนักงานเขารวมโครงการมากกวา 90 คน 

 - โครงการ Cross BU: มุงเนนการพัฒนาพนักงานใหเปน

นวัตกร โดยในป 2557 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 75 คน 

และมีโครงการที่เกิดขึ้นจากการนําการเรียนรูมาตอยอด 

จํานวน 10 โครงการ 

ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน

นอกเหนือจากการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของ

พนักงานแลว บริษัทยังใหความสําคัญตอสิทธิมนุษยชนใน

หวงโซอุปทานท่ีซับซอนดวย โดยในป 2557 บริษัทไดจัดทํา 

“นโยบายการจดัหาอยางยัง่ยนืและแนวปฏบิตัสิาํหรบัคูคาธรุกิจ” 

เพ่ือตอกย้ําถึงความมุงม่ันในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

แรงงาน และมั่นใจวาคูคาธุรกิจของบริษัทมีการจางงานที่เปน

ธรรมและถูกตองตามกฎหมาย สําหรับเนื้อหาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

แนวทางการสงเสริมสิทธิมนุษยชนในหวงโซอุปทาน สามารถ

อานรายละเอียดไดในหัวขอ “สิทธิมนุษยชน” และ “การจัดหา

อยางยั่งยืน” และ หนา 53 และ 42 ตามลําดับ

G4-LA5, G4-LA6

• ใส่ใจความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน 

บริษัทใหความสําคัญอยางย่ิงกับการจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย

ใหแกพนักงานในสถานที่ทํางานทุกแหง ไมวาจะเปนที่ฟารม 

โรงงานผลิต พ้ืนท่ีสํานักงานสําหรับสวนงานบริหารและสนับสนุน

การผลิต รวมไปถึงสถานที่ทํางานในรานคาปลีกตางๆ เพื่อให

มั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทปลอดภัยตอผูมีสวนไดเสีย

ทั้งพนักงาน คูคาธุรกิจ และชุมชนโดยรอบ 

ตั้งแตป 2551 เปนตนมา บริษัทไดกําหนดนโยบาย พัฒนา

มาตรฐานการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

ส่ิงแวดลอม (Safety Health and Environment: SHE) ภายใตชื่อ 

CPF SHE Management System หรือ CPF SHE MS ซ่ึงสอดคลอง

ตามมาตรฐานสากล ISO 14001 และ OHSAS 18001 และมีการ

ตรวจประเมินเพื่อการรับรองประสิทธิผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐานดังกลาวจาก Certified Body ภายนอก และผูตรวจ

ประเมินจากสวนกลางของบริษัทอีกดวย โดยปจจุบันบริษัท 

ไดดําเนินการและผานการรับรองตามมาตรฐาน CPF SHE MS 

ครอบคลุมการดําเนินงานของโรงงานและฟารมประมาณรอยละ 

95 และคาดวาจะครอบคลมุทกุหนวยธุรกจิรวมสายธรุกจิการคา 

โลจิสติกส และสํานักงาน ภายในป 2558 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดทบทวนมาตรฐาน CPF SHE MS 

ตั้งแตปลายป 2557 เปนตนมา เพื่อสะทอนถึงการเติบโตของ

บริษัทในระดับโลกและความเส่ียงทีเ่กิดขึน้จากการเปล่ียนแปลง

ดงักลาว โดยมาตรฐาน CPF SHE MS ที่ไดรับการปรับปรุง

จะเพ่ิมเตมิแนวทางในการบริหารจัดการประเด็นดานความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอมทีส่าํคัญ เชน การจดัการดานพลงังาน 

การจัดการนํ้า ภาวะโลกรอน เปนตน และวางแผนท่ีจะเร่ิม

ดําเนินการตามมาตรฐาน CPF SHE MS ฉบับใหมนี้ ตั้งแตป 

2558 เปนตนไป 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลและสอดคลอง

กับมาตรฐาน CPF SHE MS ทั่วทั้งองคกร บริษัทยังไดกําหนด

โครงสรางการบริหารจัดการเปน 3 ระดับ โดยคณะกรรมการ

บริหาร (CPF SHE Management Committee) ซึ่งเปน
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ตวัแทนผูบรหิารระดับสงู ทาํหนาทีก่าํหนดและถายทอดนโยบาย

และแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนิน

งานใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงาน ขณะทีค่ณะกรรมการ

ระดับสายธุรกิจ (Business Line SHE Committee) และคณะ

กรรมการระดับหนวยงาน (Site SHE Committee) มีบทบาท

ขบัเคลือ่นใหเกดิการดาํเนนิงานดานความปลอดภยัอชวีอนามยั

และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ขณะเดียวกัน ทุกหนวยงานของบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน เพ่ือดําเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ในการทํางานอยางเปนระบบตามมาตรฐานบริษัทและตาม

กฎหมายกําหนด โดยมีสัดสวนผูแทนลูกจางตอผูแทนนายจาง

ระดับบังคับบัญชาและเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

หรอืเทคนิคชัน้สงู ในสัดสวนรอยละ 50 ตอ 50 ตามกฏกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 

2549 หมวด 2 เรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
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ผู้แทนลูกจ้าง

91

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย

ระดับวิชาชีพ

หรือเทคนิคข้ันสูง

256

ผู้แทนนายจ้าง

ระดับบังคับบัญชา

91

ผู้แทนนายจ้าง

ระดับบริหาร

คณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

เพื่อทํางานรวมกับกรรมการความปลอดภัยฯ ในระดับอื่นๆ 

ที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

จากจํานวนพนักงานท่ีเปนคณะกรรมการท้ังหมด 785 คน คดิเปน

รอยละ 4 ของพนักงานทัง้หมด 20,135 คน 

บุคลากร
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ดวยใสใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน 

บริษัทจึงให ความสําคัญตอการถ ายทอดความรู ในเ ร่ือง

สุขอนามัยและความปลอดภัย พรอมสร างความเข าใจ

ถึงนโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยภาพรวม

ใหแกพนักงานต้ังแตวันแรกท่ีเขาเร่ิมงาน ตลอดจนจัดฝกอบรม

เฉพาะในแตละสายงานเปนประจํา เพื่อเรียนรูการปองกันและ

การรับมือกับอันตรายและอาการเจ็บปวยที่อาจเกิดขึ้นใน

สถานทีท่าํงานอกีดวย โดยในป 2557 บรษิทัไดจดัอบรมหลกัสตูร

มาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

จาํนวน 28 หลกัสตูร 91 รุน และมผีูเขาอบรมรวมท้ังสิน้ 2,114 คน 

ควบคูไปกบัการใหความรูผานการฝกอบรมงานตามตําแหนงงาน 

(On the Job Training: OJT) ครบทกุหนวยงาน ครอบคลุมทกุคน 

และจัดกจิกรรม five minutes SHE talk อยางสมํา่เสมอดวย

นอกจากน้ี บริษัทไดทําการรวบรวมและรายงานขอมูลการ

เกิดอุบัติเหตุมาอยางตอเนื่อง และในป 2557 ไดเริ่มรายงาน

สถิติอัตราการบาดเจ็บทุกประเภทและอัตราการเจ็บปวยโรค

จากการทาํงาน นอกเหนอืจากอตัราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน

ดวย โดยครอบคลมุทัง้พนกังานและผูรบัเหมา และแยกรายงาน

เพศชาย-หญิง 

จากการสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน สนับสนุนการฝกอบรม 

และนําระบบมาตรฐาน CPF SHE MS มาใชในการดําเนินงาน 

สงผลใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ในป 2557 ลดลงจากป 2556 

โดยอัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงานของพนักงาน จาก 0.45 ราย / 

สองแสนช่ัวโมงการทํางาน เหลือ 0.40 ราย / สองแสนช่ัวโมง

การทํางาน และอัตราความรุนแรงการบาดเจ็บของพนักงาน

จาก 3.32 วัน / สองแสนช่ัวโมงการทํางาน เหลือ 3.01 วัน / สองแสน

ชั่วโมงการทํางาน ขณะเดียวกัน อัตราการการบาดเจ็บถึงขั้น

หยุดงานของผูรับเหมา ลดลงจาก 0.17 ราย / สองแสนชั่วโมง

การทํางาน เหลือ 0.08 ราย / สองแสนช่ัวโมงการทํางาน และอัตรา

ความรนุแรงการบาดเจบ็ของผูรบัเหมา จาก 1.78 วนั / สองแสน

ชั่วโมงการทํางาน เหลือ 0.93 วัน / สองแสนช่ัวโมงการทํางาน 

อีกท้ัง ไมมีการรายงานวาพนักงานและผูรับเหมาเจ็บปวยดวย

โรคจากการทํางาน ขณะท่ีมีพนักงานเสียชีวิต 1 คน เน่ืองมาจาก

ถูกไฟฟาช็อต ซึ่งบริษัทโดยคณะทํางาน SHE ไดตรวจสอบ

อยางละเอียดพรอมดําเนินการปองกันแกไขและปรับปรุงมาตรการ

ดานความปลอดภัยใหดีขึ้น 

และจากการดูแลสุขภาพพนักงาน และการติดตามการเกิด

โรครายแรง ในป 2557 ไมพบการรายงานพนักงานและผูรับเหมา

ท่ีมีความเส่ียงสูงตอการเกิดโรครายแรงในทุกหนวยงานของบริษัท 

ประเภท
ปี 2557

พนักงาน ผู้รับเหมา

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

(ต่อชั่วโมงการปฏิบัติงาน 200,000 ชั่วโมง)

0.40 0.08

ชาย : 0.41

หญิง : 0.39

ชาย : 0.09

หญิง : 0.04

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ

(ต่อชั่วโมงการปฏิบัติงาน 200,000 ชั่วโมง)

3.01 0.93

ชาย : 4.36

หญิง : 1.89

ชาย : 1.11

หญิง : 0.45
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ประเภท
ปี 2557

พนักงาน ผู้รับเหมา

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท

(ต่อชั่วโมงการปฏิบัติงาน 200,000 ชั่วโมง)

4.16 0.71

ชาย : 3.15

หญิง : 5.01

ชาย : 0.63

หญิง : 0.94

อัตราการขาดงาน

(ร้อยละ)

2.92 4.30

ชาย : 3.29 

หญิง : 2.62

ชาย : 3.80

หญิง : 5.71

อัตราการเจ็บป่วยโรคจากการทํางาน

(ต่อชั่วโมงการปฏิบัติงาน 200,000 ชั่วโมง)

0 0

(อา้งองิจากการรายงานกองทนุเงนิทดแทนกรณเีจบ็ปว่ยดว้ยโรค

จาการทํางาน หรือตามใบรับรองจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์)

หมายเหตุ:

จํานวนวัน (Day) คือ Scheduled Work Day 

การบาดเจ็บ (Injury) คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการทํางาน ตั้งแตเล็กนอย (First Aid) และหยุดงานตั้งแต 1 วันขึ้นไป

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือ การบาดเจ็บที่ทําใหหยุดตั้งแต 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)

ความรุนแรงการบาดเจ็บ คือ นับจากจํานวนวันทํางานที่หยุดจริง

อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR) 

= จํานวน (ราย) ของการบาดเจ็บทุกระดับ (ในชวงเวลาที่รายงาน) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาที่รายงานผล)

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR)

= จํานวน (ราย) ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในชวงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาที่รายงานผล)

อัตราความความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR) 

= จํานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ในชวงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาที่รายงานผล)

อัตราการเจ็บปวย/โรคจากการทํางาน (Occupational Disease Rate :ODR)

= จํานวน (ราย) การเจ็บปวยจากการทํางาน (ในชวงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในชวงเวลาที่รายงานผล )

อัตราการขาดงาน ( Absentee Rate: AR)

= จํานวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางานรวมอื่นๆ ที่ไมใชการลาที่ไดรับอนุญาตในชวงเวลาที่รายงาน X 100

จํานวนวันทํางานทั้งหมดในรอบป

บุคลากร
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ข้อมูลบุคลากรระหว่างปี 2554-2557

G4-9, G4-10

จํานวนบุคลากรในประเทศไทย แบ่งตามสัญญาจ้าง ระดับ อายุ และเพศ

ผลการดําเนินงาน หน่วย 2554 2555 2556 2557

จํานวนพนักงานรวม 57,080 62,968 62,713 62,209

แยกตามประเภทสัญญาจ้าง 

- พนักงาน คน 18,246 19,443 19,962 20,135

- คนงาน คน 38,834 43,525 42,751 42,074

แยกตามระดับ 

- ผู้บริหารระดับสูง คน 336 389 407 410

- ผู้บริหารระดับกลาง คน 1,540 1,740 1,853 1,850

- ผู้บริหาร คน 2,447 2,745 2,886 2,914

- เจ้าหน้าที่ คน 13,923 14,569 14,816 14,961

- คนงาน คน 38,834 43,525 42,751 42,074

มากกว่าสถานที่ทํางานถูกสุขอนามัยและปลอดภัย

ไมเพียงแคการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานใหถูกสุขอนามัยและปลอดภัย หากบริษัทยังเสริมสรางความสุขทางใจ 

ความสมบูรณทางการเงิน และสุขภาพกายท่ีแข็งแรงรวมกับพนักงานดวย โดยแตละกลุมธุรกิจไดดําเนินกิจกรรมและ

โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมความสุขและดุลยภาพระหวางชีวิตการทางานและชีวิตสวนตัวของพนักงานมาอยางตอเน่ือง

ดังตัวอยางโครงการ "Happy Workplace" ของกลุมธุรกิจอาหารสัตวบก ซึ่งเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตป 2553 จนถึงปจจุบัน 

เพื่อสนับสนุนใหพนักงานริเริ่มกิจกรรมที่ชวยสงเสริมความสุขในสถานที่ทางาน โดยสามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม ไดแก

1. ชมรมครอบครัว เพื่อความสุขของครอบครัว (Happy Family)

2. ชมรมสุขภาพ เพื่อความสุขสดช่ืนของรางกาย (Happy Body-Relax)

3. ชมรมออมทรัพย เพื่อความสุขทางการเงิน (Happy Money)

4. ชมรมศาสนา เพื่อความสุขสงบทางจิตใจ (Happy Soul) 

5. ชมรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อความสุขใจในสังคมดี มนีํ้าใจ ใฝรู (Happy Society-Heart-Brain)
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ผลการดําเนินงาน หน่วย 2554 2555 2556 2557

แยกตามอายุ 

- อายุ 18-35 ปี คน  32,195  35,321  32,927   30,186

- อายุ 36-50 ปี คน  21,868  24,015  25,618  26,453

- อายุมากกว่า 50 ปี คน  3,017  3,632  4,168  5,570

แยกตามเพศ (พนักงาน)

- ชาย คน 12,031 12,512 12,598 12,706

- หญิง คน 6,215 6,931 7,364 7,429

แยกตามเพศ (คนงาน)

- ชาย คน 15,475 17,207 16,877 16,246

- หญิง คน 23,359 26,318 25,874  25,828

G4-LA1

จํานวนและอัตราการจ้างงานใหม่ (พนักงาน) 

ผลการดําเนินงาน
2554 2555 2556 2557

คน % คน % คน % คน %

รวม 1,442 8% 1,553 8% 1,521 8% 1,468 7%

แยกตามอายุ

- อายุ 18-35 ปี 1,378 7.55% 1,483 7.63% 1,455 7.23% 1,367 6.79%

- อายุ 36-50 ปี 59 0.32% 66 0.34% 58 0.29% 94 0.47%

- อายุมากกว่า 50 ปี 5 0.03% 4 0.02% 8 0.04% 7 0.03%

แยกตามเพศ  

- ชาย 975 5% 980 5% 913 5% 839 4%

- หญิง 467 3% 573 3% 608 3% 629 7%

บุคลากร
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G4-LA1

จํานวนและอัตราการจ้างงานใหม่ (คนงาน) 

ผลการดําเนินงาน
2554 2555 2556 2557

คน % คน % คน % คน %

รวม 8,152 21% 9,673 22% 27,226 64% 25,557 61%

แยกตามอายุ

- อายุ 18-35 ปี 4,299 11.07% 4,133 9.50% 22,727 53.16% 21,325 50.68%

- อายุ 36-50 ปี 3,797 9.78% 5,470 12.57% 4,413 10.32% 4,145 9.85%

- อายุมากกว่า 50 ปี 56 0.14% 70 0.16% 86 0.20% 87 0.21%

แยกตามเพศ  

- ชาย 3,778 10% 4,338 10% 11,498 27% 11,815 28%

- หญิง 4,374 11% 5,335 12% 15,728 37% 13,742 33%

G4-LA1

จํานวนและอัตราการลาออก (พนักงาน)

ผลการดําเนินงาน
2554 2555 2556 2557

คน % คน % คน % คน %

รวม 1,322 7% 1,553 8% 1,806 9% 2,021 10%

แยกตามอายุ

- อายุ 18-35 ปี 1,116 6.12% 1,204 6.19% 1,343 6.73% 1,407 6.99%

- อายุ 36-50 ปี 144 0.79% 167 0.86% 206 1.03% 308 1.53%

- อายุมากกว่า 50 ปี 62 0.34% 182 0.94% 257 1.29% 306 1.52%

แยกตามเพศ  

- ชาย 924 5% 980 5% 1,153 6% 1,222 6%

- หญิง 398 2% 573 3% 653 3% 799 4%
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G4-LA1

จํานวนและอัตราการลาออก (คนงาน)

ผลการดําเนินงาน
2554 2555 2556 2557

คน % คน % คน % คน %

รวม 3,398 9% 9,673 22% 26,375 62% 24,653 59%

แยกตามอายุ

- อายุ 18-35 ปี 2,692 6.93% 8,123 18.66% 21,332 49.90% 18,668 44.37%

- อายุ 36-50 ปี 659 1.7% 1,458 3.35% 4,631 10.83% 5,239 12.45%

- อายุมากกว่า 50 ปี 47 0.12% 92 0.21% 412 0.96% 746 1.77%

แยกตามเพศ  

- ชาย 1,508 4% 4,338 10% 10,825 25% 10,120 24%

- หญิง 1,890 5% 5,335 12% 15,550 37% 14,533 35%

หมายเหตุ: 

เนื่องดวยสภาวะธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากโรคระบาด หรือ EMS ในกุงระหวางป 2556-2557 บริษัทจึงปรับเปลี่ยนสายการผลิตใหเหมาะสมและสอดคลอง

กับสภาวะที่เกิดขึ้น จึงสงผลกระทบตออัตราการลาออกของคนงานที่สูงขึ้นกวาปกอนหนา

บุคลากร



" เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์ซีพี ก็นึกถึงความน่าเชื่อถือ ความสะอาด มีคุณภาพ 

เพราะเป็นลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ซีพีมาอย่างยาวนาน ยิ่งปัจจุบันมีร้านซีพี เฟรชมาร์ท 

มาเปิดสาขาใกล้บ้านก็ยิ่งสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย

เพื่อนําไปปรุงอาหารรับประทานกันในครอบครัว"

" การดําเนินงานกิจกรรมในโครงการเล้ียงไก่ไข่เพ่ืออาหารกลางวันนักเรียน

ทําให้นักเรียนได้รับประโยชน์หลายอย่าง เช่น ได้รับโปรตีนจากไข่ไก่ท่ีนํามาปรุงอาหาร 

มีรายได้ระหว่างเรียน โดยครูได้แบ่งรายได้ให้นักเรียนท่ีเป็นผู้ดําเนินงาน ตลอดจน

ได้ฝึกฝนความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความช่างสังเกต สามารถนําไปใช้

ในชีวิตประจําวันเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต"

อุไร ศรไชย

ผู้บริโภค

ด.ญ.จ่ิง ลุงซอ

นักเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ไลออนส์มหาจักร 8 

จ.เชียงใหม่

อาหารมั่นคง
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SECURITY



อาหารมั่นคง

ความมุ่งม่ัน

 บริษัทตระหนักดีว่าทุกวินาทีของการดําเนินงาน คือ ความปลอดภัยในชีวิตและ 

การมีสขุภาพดีของทุกคน บรษิทัจงึมุง่มัน่นาํเสนอผลิตภัณฑค์ณุภาพท่ีมคีณุคา่ทาง

โภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในราคา

ท่ีเหมาะสม ไปยังลูกค้า ผู้บริโภค และผู้คนในสังคม ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยบุคลากร

ทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามเปน็มอือาชพี จากวตัถดุบิทีผ่า่นการตรวจสอบคณุภาพ

และมาจากแหล่งท่ีมาท่ีจัดการด้วยความรับผิดชอบ ด้วยกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน

สากล ควบคู่ไปกับการส่ือสารและกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างปลอดภัย

และได้คุณค่าทางโภชนาการ

เป้าหมาย

การส่งเสริม

ความปลอดภัย

อาหารและ

สุขอนามัยผู้บริโภค

ส่งเสริม

การเข้าถึงอาหาร

ยกระดับคุณภาพและ

ความปลอดภัย

ตลอดกระบวนการ
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ในฐานะผูนาํธรุกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร บรษิทัตระหนักดีถงึบทบาท

และหนาทีใ่นการมสีวนรวมสรางความมัน่คงทางอาหาร (Food Security) ทีเ่อือ้ใหผูคน

สามารถเขาถึงอาหารคุณภาพไดอยางพอเพียง ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ 

ดวยการวิจยัและพัฒนา “นวัตกรรม” อยางไมสิน้สดุ การพัฒนาศักยภาพ “บคุลากร” 

อยางไรขีดจํากัด และการปกปองดูแล “สิ่งแวดลอม” อยางตอเน่ือง เพื่อใหมั่นใจถึง

ความสามารถในระยะยาวท่ีจะสรางสรรคอาหารคุณภาพและปลอดภัยไดอยางเพียงพอ 

และเอื้อใหผูคนในสังคมสามารถเขาถึงไดอยางตอเนื่อง 

เพื่อรวมสรางเสริมสุขอนามัยของผูบริโภคและผูคนในสังคม บนพื้นฐานขอจํากัด

ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทจึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการในเชิง

บูรณาการทั้งดานการผลิตและการเขาถึงอาหารคุณภาพและปลอดภัย ควบคูไปกับ

การใหความรูดานโภชนาการที่เปนประโยชนและการบริโภคอยางพอเพียง

 ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ

บริษัทใหความสําคัญสูงสุดตอคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ 

ตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนา การผลิตอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว 

การผลิตอาหาร การบรรจุและการขนสงจนถึงมือผูบริโภคเพราะถือเปนพันธกิจและกลยุทธ

ธุรกิจสูความย่ังยืน โดยบริษัทใหความสําคัญยิ่งกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหไดมา

ซึง่นวตักรรมทีส่รางเสรมิมลูคาและคุณคาเพ่ิมควบคูไปกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมถึงการนํามาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติและระบบประกันคุณภาพมาใชในตลอดกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือให

มัน่ใจวาผลิตภณัฑทีส่งมอบไปยังลกูคาและผูบรโิภคท่ีกระจายอยูในทุกภมูภิาคท่ัวโลก

มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อสนับสนุนสุขภาพที่ดีของทุกชวงชีวิต

G4-FP5

• สร้างคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยมาตรการเชิงรุกและมาตรฐานสากล

ดวยลกัษณะการดาํเนนิธรุกจิแบบครบวงจรครอบคลมุธรุกจิอาหารสตัว ธรุกจิเลีย้งสตัว

และธุรกิจอาหาร บริษัทจึงมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอด

กระบวนการผลิตไดอยางเปนระบบ ดวยมาตรการเชิงรุกผานการประเมินความเสี่ยง

ในทุกข้ันตอน การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทอยางเครงครัด การตรวจ

ประเมินและการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ตั้งแตคูคาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ 

โรงงานอาหารสัตว ฟารมเล้ียงสัตว โรงงานแปรรูปอาหาร ตลอดจนระบบหวงโซความเย็น 

นอกเหนือจากมาตรการเชิงตั้งรับที่มีประสิทธิภาพดวยระบบการตรวจสอบยอนกลับ

ในทุกข้ันตอน มาตรการเรียกคืนสินคา และการจัดการขอรองเรียนท่ีมีการกําหนดข้ันตอน

การทํางานที่ชัดเจน 

ขณะเดียวกัน บริษัทยังไดนําระบบมาตรฐานสากลและมาตรฐานของกลุมลูกคามา

ประยุกตใชในการผลิตอาหารสัตว การเล้ียงสัตว และการผลติอาหารซึง่ไดรบัการรบัรอง

จากหนวยงานอิสระ (Third Party) ตั้งแตป 2539 เปนตนมา 

โรงงานผลิตอาหารของซีพีเอฟ

โรงงานอาหารสัตว์น้ำของซีพีเอฟ

100%

GMP

HACCP

ISO 9001:2008

โรงงานผลิตอาหารของซีพีเอฟได้รับ

การรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร

100%

โรงงานผลิตอาหารส่งออกของซีพีเอฟ 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีการันตีความสามารถ

การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย

อาหารระดับสูง และเป็นใบเบิกทางการ

ส่งออกอาหารของซีพีเอฟไปยังประเทศ

ต่างๆ ท่ัวโลก

British Retail
Consortium (BRC)

100%

โรงงานอาหารสัตว์น้ำของซีพีเอฟ 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

Best Aquaculture
Practices (BAP)
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และเปนทีท่ราบดวีา จดุทีม่กีารโอนยายสนิคา (Transfer Points) 

ถอืเปนจดุทีม่โีอกาสเกดิปญหาการขาดชวงการควบคมุอณุหภมูิ

อยางตอเนือ่ง (Breaking out the Cold Chain) ซึง่สงผลโดยตรง

ตอคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร บรษิทัจงึไดพฒันา “คูมอื

การปฏิบัติงานสําหรับธุรกิจบริหารซัพพลายเชนและโลจิสติกส: 

การจัดการหวงโซความเย็น (Cold Chain Management)” 

เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานสําหรับโรงงานผลิตสินคาแชเย็น 

แชแข็ง หองเย็นจัดเก็บ การขนสงกระจายสินคา และจุดจําหนาย

สนิคาของบรษิทัและลกูคา ในการตรวจวดัและควบคมุอณุหภมูิ

ตลอดหวงโซความเย็น เพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัย

ของสินคากอนถึงมือผูบริโภค โดยบริษัทไดรวมมือกับลูกคา

ซ่ึงดําเนินธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในการปรับปรุงกระบวนการควบคุม

คุณภาพอยางตอเนื่องอีกดวย

นอกจากน้ี บริษัทยังติดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

ที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ

เพ่ือใหการดําเนนิงานของบริษัทสอดคลองกับขอกําหนดตางๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปควบคูไปกับฝกอบรมใหความรูแกพนักงาน

เกี่ยวกับความสําคัญและแนวปฏิบัติดานการบริหารจัดการ

คุณภาพและความปลอดภัยอาหารอยางตอเนื่อง 

• ประกันคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ

บริษัทมีนโยบายการจัดหาท่ีใหความสําคัญกับวัตถุดิบคุณภาพสูง 

จึงมีมาตรการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตั้งแตตนทางอาหารสัตว

ไปจนถึงธุรกิจอาหาร ผานกระบวนการประเมินความเสี่ยง

ทั้งดานวัตถุดิบ คูคาวัตถุดิบ และโรงงานที่นําวัตถุดิบไปใช

 

สําหรับการประเมินและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่นํามาใช

ผลิตอาหารสัตวและประกอบเปนสวนผสมในอาหารน้ัน บริษัท

ไดคํานึงถึงความเสี่ยงทั้งทางกายภาพ (Physical) ซึ่งเปนสิ่ง

แปลกปลอมปนเปอนและกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค ทางชีวภาพ 

(Biological) อันหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่กอใหเกิดโรคหรือเปน

อนัตรายตอสขุภาพ เชน จลุนิทรยีกอโรคอยางซาโมเนลลา ไวรสั 

อีโคไล เปนตน และทางเคมี (Chemical) อันเกิดจากสารเคมี

ปนเปอนในสภาพแวดลอม จากกระบวนการผลิตหรือจัดเก็บ 

หรือเปนองคประกอบท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติของวัตถุดิบ

บางชนิด โดยวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตอาหารสัตวและ

อาหารเพ่ือการบริโภคไดผานการทดสอบทางจุลชีววิทยาและ

ทางเคมี ณ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่มีนักวิเคราะห

ชํานาญการและเคร่ืองมือที่ทันสมัยและผานการรับรองความ

สามารถหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025 

จงึมัน่ใจไดวาวตัถดุบิทกุชนดิไดผานขัน้ตอนการควบคมุคณุภาพ

และความปลอดภัยอยางเขมงวดกอนจะนําเขาสูกระบวนการ

ผลิตอาหารสัตวหรือแปรรูปอาหาร และบรรจุในบรรจุภัณฑ

ที่ผานการรับรองความปลอดภัยสําหรับอาหาร (Food Grade 

Certification and Migration Test) ตามกฎหมายบรรจุภัณฑ

อาหารของประเทศไทยและขอกําหนดของสหภาพยุโรปท่ีเปนสากล 

ขณะที่การตรวจประเมินคูคาวัตถุดิบถือเปนอีกหนึ่งขั้นตอน

สําคัญในการจัดหา คัดสรร และประกันคุณภาพวัตถุดิบ โดยบริษัท

พิจารณาหลักเกณฑการประเมินที่มีสวนเก่ียวเน่ืองกับคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหารหลายประการ อาทิ สถานท่ีตั้ง 

โครงสรางอาคาร ระบบการผลิตและการควบคุมคณุภาพ ระบบ

การจัดการดานสุขาภิบาล การประเมินความเส่ียง การขนสง 

เปนตน ซึง่อางองิตามมาตรฐานหลักเกณฑทีด่ใีนการผลิตอาหาร 

(Good Manufacturing Practice: GMP) มาตรฐานการ

วเิคราะหอนัตรายและจุดวกิฤตทิีต่องควบคุมในการผลิตอาหาร 

(Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) และ 

British Retail Consortium (BRC) บางขอที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการผลิต ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของการควบคุม

คุณภาพ ตลอดจนความพึงพอใจและความปลอดภัยสูงสุดของ

ผูบริโภค อยางไรก็ดี หากพบขอบกพรองจากการตรวจประเมิน 

บริษัทจะรวมกับคูคาธุรกิจกําหนดวิธีการหรือแผนแกไข รวมถึง

จดัโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมขดีความสามารถใหกบั

คูคาธุรกิจเพื่อใหสามารถกาวเติบโตไปพรอมกันดวย (สามารถ

อานตัวอยางการพัฒนาคูคาใหเติบโตไปดวยกันไดที่หัวขอ 

“สังคมพึ่งตน” หนา 103)
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• ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากระบบและมาตรฐานการควบคมุคณุภาพตัง้แตวตัถดุบิตนทางไปจนถงึผลผลติ

ปลายทาง บริษัทยังใหความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนางานดานสวัสดิภาพสัตวและ

ความปลอดภยัทางชวีภาพ เพราะเปนอกีหนึง่ปจจยัสาํคญัทีจ่ะไดมาซึง่อาหารคณุภาพ

และความปลอดภัย 

สวัสดิภาพสัตว์

ดวยตระหนักดีวาการจัดการสวัสดิภาพสัตวที่ดีครอบคลุมการดูแลความเปนอยูของ

สัตวทั้งทางกายและทางใจ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพเนื้อสัตวและ

ความปลอดภัยอาหาร บริษัทจึงมุงพัฒนาและยกระดับแนวทางการดําเนินธุรกิจคํานึงถึง

สวัสดิภาพสัตว และบมเพาะจิตสํานึกบุคลากรในการสงเสริมสวัสดิภาพสัตว โดยได

จัดทํานโยบาย คูมือ และมาตรฐานสําหรับการดําเนินงานดานสวัสดิภาพสัตวอยางชัดเจน 

ท้ังยังนําแนวปฏิบัติสากล หรือ “หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)” มาประยุกตใช

ในการจัดการฟารมของบริษัท ดังนี้

1. ปราศจากความหิว กระหาย และการใหอาหารท่ีไมถูกตอง 

2. ปราศจากความไมสะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดลอม 

3. ปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และโรคภัย 

4. ปราศจากความกลัวและความทุกขทรมาน 

5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว

จากการปฏิบัติตามกระบวนการและมาตรฐานของประเทศไทย เงื่อนไขขอบังคับของ

สหภาพยโุรป ซึง่เปนประเทศคูคาสาํคญั ตลอดจนมาตรฐานสากลดานสวสัดภิาพสตัว 

ซึ่งมีหลักเกณฑครอบคลุมตั้งแตการเลือกสถานที่ การจัดการเลี้ยงสัตว การจัดการ

อาหารสัตวและวิธีการใหอาหาร การจัดการสุขภาพและการปองกันโรค สุขอนามัย

ท่ีฟารม การเคล่ือนยายสัตวสูโรงงานแปรรูป การขนสง การจดบันทึกขอมูล และการฝก

อบรมพนักงานนั้น บริษัทจึงมั่นใจและรับรองไดวาผลิตภัณฑอาหารสด ทั้งเนื้อไก 

ไขสด เนื้อหมู เนื้อเปด กุง และปลา จนไปถึงผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว

ทัง้หมด มาจากฟารมทีม่คีณุภาพ ถกูสขุอนามยั ไมใชฮอรโมนเพือ่เรงการเจรญิเตบิโต 

และไมใชยาปฏชิวีนะซึง่เปนสารตองหาม ปลอดภยัตอผูบรโิภคดวยมาตรฐานการผลติ

สากลเพื่อการบริโภคทั้งในประเทศและสงออก

ฟาร์มไก่-เป็ดเน้ือได้รับรองมาตรฐาน

ฟาร์มสุกรได้รับรองมาตรฐาน

100%

GAP

Compartment

RTA: Red Tractor Assurance

ADP: Assure Duck Production

ISO 9001:2008

HACCP

100%

GAP

ISO 9001:2008

ISO 14001
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สวัสดิภาพสัตว์

“หลักอิสระ 5 ประการ” (Five Freedoms)

ปราศจากความหิว

และกระหาย

1

ปราศจากความ

ไม่สะดวกสบาย

2

ปราศจากความเจ็บปวด

บาดเจ็บ และโรคภัย

3

มีอิสระท่ีจะแสดงออก

ตามพฤติกรรม

ของธรรมชาติ

4

ปราศจากความกลัว

และความทุกข์ทรมาณ

5

ฟาร์ม การขนส่ง โรงงานแปรรูป

ปราศจากความหิวและกระหาย

• ระบบการใหอาหารและน้ําอัตโนมัติ

ที่เหมาะกับความตองการของสัตว

ปราศจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ 

และโรคภัย

• เทคโนโลยีภายในโรงเรือนชวยปองกัน

การติดตอหรือแพรระบาดโรคจากสัตว

และพาหะตางๆ จากภายนอก 

• ดูแลรักษาดวยสัตวแพทย

มีอิสระในการแสดงพฤติกรรม

• จัดสถานท่ีและอุปกรณการเลี้ยง

ที่เหมาะสมเพื่อใหสัตวไดแสดง

พฤติกรรมตามธรรมชาติ

ปราศจากความไม่สะดวกสบาย

• โรงเรอืนปดปรับอากาศ (Evaporative 

Cooling System) มั่นใจไดถึงการ

ระบายอากาศและการควบคุม

อณุหภมูทิี่เหมาะสมตอการเจริญ

เติบโตในแตละชวงอายุ

• ระบบการจัดการแสงสวางและมชีัว่โมง

มืดเพื่อการพักผอนที่เหมาะสม

• ควบคุมความหนาแนน ปองกัน

ความแออัด 

• จัดสถานท่ีพักสัตวที่ขนสงมาจาก

ฟารม โดยควบคุมอุณหภูมิของลาน

พักจนถึงการลําเลียงเขาสูสายพาน

การผลิตที่มีความเย็นสบายตลอด

เวลา 

• มรีะบบระบายอากาศท่ีด ีปลอดภัย

และสะดวกสบายดวยอุปกรณเสริม

ในการขนสงสัตว 

• มี GPS Tracking system เพื่อมั่นใจ

วาเสนทางขนสงถูกตอง ปลอดภัย 

และไปถึงที่หมายไดตรงเวลา

ปราศจากความกลัวและความทุกข์

ทรมาน

• จับสัตวอยางนิ่มนวลโดยผูเชี่ยวชาญ

ตลอดการขนสง เพื่อชวยใหสัตว

ไมไดรับความบาดเจ็บ และเครียด

นอยที่สุด

• อบรมพนักงานดานสวัสดิภาพสัตว 

เพื่อสามารถปฏิบัติตอสัตวดวย

ความเอาใจใส และระมัดระวัง
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บรษิทัยงัใหความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากรเพือ่ยกระดบังาน

สวัสดิภาพสัตว โดยไดริเริ่ม “โครงการสรางผูเชี่ยวชาญซีพีเอฟ

ดานสวัสดิภาพสัตวและคุณภาพเนื้อสัตวปก (Poultry Welfare 

Trainers)” ซึ่งดําเนินการรวมกับ Bristol University ประเทศ

องักฤษ ระหวางป 2550-2552 เพือ่ฝกอบรมใหบคุลากรสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีท้ังในบทบาทผูเช่ียวชาญ บทบาทผูสอน และบทบาท

ผูตรวจสอบระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตวปก สงผลใหบริษัท

มีผูเชี่ยวชาญดานสวัสดิภาพสัตวถึง 40 คน ที่รวมพัฒนาระบบ

สวัสดิภาพสัตวมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังไดพัฒนา

และสานตอ “โครงการตอยอดสรางเจาหนาที่ดานสวัสดิภาพ

สัตวปกประจําหนวยงาน (Poultry Welfare Officer)” ซึ่ง

ดําเนินการมาตั้งแตป 2552 จนถึงปจจุบัน เพื่อใหผูปฏิบัติงาน

เกิดความรูความเขาใจอยางแทจริง และสามารถนําเอาหลักปฏิบัติ

มาใชกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ตลอดกระบวนการเล้ียงไกของบริษทั โดยในป 2557 มผีูผานการ

ฝกอบรมจาํนวน 31 คน และจากการการฝกอบรมอยางตอเนือ่ง

เปนปท่ี 6 สงผลใหบริษัทมี PWO รวมท้ังส้ิน 108 คน ทั้งนี้ ในป 

2558 บริษัทยังมีเปาหมายท่ีจะฝกอบรมบุคลากรเพ่ิมอีกอยางนอย 

40 คน 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

บริษัทดําเนินมาตรการเขมงวดในการปองกันการปนเปอนเช้ือโรค

เขาสูฟารมและพื้นที่การเลี้ยง โดยไดกําหนดนโยบาย แนวทาง 

และวิธีการปฎิบัติดานการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ

ซ่ึงสอดคลองตามกฏหมายท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึง

ขอกาํหนดของลูกคา และพนักงานทกุคนตองไดรบัการฝกอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับหลักปฏิบัติดานการจัดการความปลอดภัย

ทางชีวภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคา

และผูบริโภคมั่นใจไดวาผลิตภัณฑของบริษัทผานการควบคุม

คุณภาพและความปลอดภัยอยางดีที่สุด 

บริษัทมีแนวทางการจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือลด

ความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดภายในฟารมใหนอยที่สุด 

และลดความเจบ็ปวยทีเ่กดิจากอาหารใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได

จากจุลนิทรียกอโรคท่ีตดิตอมาจากสัตวสูคน และปนเปอนเขาสู

อาหาร ซึง่ถอืเปนความรบัผดิชอบของบรษิทัดานความปลอดภยั

ของอาหาร ดวยการวิเคราะหหาความเส่ียงของเช้ือกอโรคท่ีสําคัญ

ท่ีสามารถเขาสูฟารมไดท้ังทางตรงและทางออม พรอมจัดทํา

มาตรการการปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคเพื่อลดความเสี่ยง

ของเชื้อกอโรคดังกลาวใหนอยที่สุดหรือเปนศูนย โดยมาตรการ

การปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคของบริษัทจะครอบคลุมทุกเสนทาง

ที่เชื้อกอโรคสามารถเขาสูฟารมได เชน มาตรการการปฏิบัติ

สําหรับบุคคล ยานพาหนะ อุปกรณตลอดจนสิ่งของขนาดเล็ก 

และสัตวพาหะ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก

บริษัทได้รับการยอมรับในเร่ืองแนวทางการป้องกันโรคไข้หวัดนก

โดยนำระบบคอมพาร์ทเมนต์มาใช้ในการเล้ียงสัตว์ปีก ครอบคลุม

วงจรการผลิตต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระท่ังส้ินสุด ปัจจัยความสำเร็จ

ท่ีสำคัญ ได้แก่:

1
การบูรณาการตลอดกระบวนการผลิตสัตว์ปีก

2
การใช้อาหารสัตว์คุณภาพสูงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสัตว์

3
การป้องกันโรคในสัตว์ปีกอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการเล้ียงสัตว์

ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และการมีระบบการจัดการฟาร์มท่ีดี

4
การพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ในการเล้ียงสัตว์ปีกในฟาร์มปิด

5
ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน
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นอกจากนี้ ธุรกิจการเลี้ยงสัตวปกของบริษัทยังไดปฏิบัติตาม

ประกาศของกรมปศุสัตว เรื่องระบบคอมพารทเมนตใน

อุตสาหกรรมสัตวปก 2554 ซึ่งถือเปนระบบความปลอดภัย

ทางชีวภาพขั้นสูงสุดโดยใหความสําคัญดานการจัดการ

ดานความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีเช่ือมโยงภายในหนวยงานและ

สถานประกอบการอ่ืนที่เกี่ยวของ ตลอดจนมาตรการเฝาระวัง

และควบคุมโรคเพ่ือใหสตัวปกมสีถานะปลอดจากโรคไขหวดันก 

จากการบรหิารจดัการความปลอดภยัทางชวีภาพตามมาตรการ

อยางเครงครัด ทําใหบริษัทเปนรายแรกในประเทศไทยที่ไดรับ

การรับรองจากหนวยงาน Agri-Food and Veterinary 

Authority of Singapore (AVA) ใหสงออกเนื้อไกดิบสูประเทศ

สิงคโปรไดตั้งแตตนป 2556 ซึ่งไดชื่อวาเปนประเทศที่เขมงวด

เรื่องการตรวจสอบดานอาหารปลอดภัยมากที่สุดประเทศหนึ่ง

ขณะที่ธุรกิจการเลี้ยงสุกรไดประเมินความเสี่ยงและปองกันโรค

ดวยการนําระบบ Biosecurity Matrix มาใชเมื่อป 2556 โดย

กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงรายไตรมาสเพื่อหาทาง

ปองกันโรคไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ บริษัทยังไดถายทอด

ความรูและนําระบบ Biosecurity matrix ไปใชประเมินความเส่ียง

ดานการปองกันโรคของฟารมสุกรคูคา ดวย โดยระหวางป 

2555 - 2557 มคีูคา 40 ราย เชน หมูบานเกษตรกรรมกาํแพงเพชร 

หมูบานเกษตรกรรมหนองหวา และโครงการสงเสริมการเล้ียงสุกรขุน 

และในป 2558 ไดวางแผนถายทอดความรูนี้ไปยังฟารมลูกคา

อาหารสัตว จํานวน 10 ฟารม ใหไดรับประโยชนจากการใช

ระบบ Biosecurity Matrix 

• ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในธุรกิจค้าปลีก

และร้านอาหาร 

บริษทัตระหนกัดวีาการสงมอบผลติภณัฑคณุภาพและความปลอดภยั

ถอืเปนความสําคญัสงูสดุ ขอบเขตการประกันคณุภาพของบรษิทั

จงึครอบคลุมตลอดหวงโซคณุคาไปจนถึงมอืผูบรโิภค โดยบริษทั

ไดนาํระบบประกันคณุภาพมาใชในชองทางการจัดจาํหนาย อาทิ 

รานคาปลีกซีพ ีเฟรชมารทและซีพ ีเฟรชมารท พลสั รานอาหาร

เชสเตอรกริลล จุดขายหาดาว เปนตน รวมถึงระบบการดูแล

หลงัการขายในเร่ืองการรับและจัดการขอรองเรยีน เพือ่สรางความม่ันใจ

ใหกบัลกูคาในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑและบริการ ขณะเดียวกนั 

บคุลากรของบรษิทัยงัไดรบัการฝกอบรมเรือ่งความปลอดภัยและ

สขุอนามยัของอาหารอยางสมํา่เสมอ เพ่ือใหมัน่ใจวาการดาํเนนิงาน

ทุกขั้นตอนเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

อยางแทจริง 

สาํหรบัการบรหิารคณุภาพของรานคาปลกี ซพี ีเฟรชมารท และ

ซีพี เฟรชมารท พลัส บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกผลิตภัณฑ เพื่อกํากับดูแลการคัดเลือกผลิตภัณฑจาก

โรงงานที่ไดรับรองมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัย 

อาทิ GMP และ HACCP โดยคูคาทุกรายจะตองผานการตรวจ

ประเมินดานคณุภาพและความปลอดภัยตามเกณฑและขอตกลง

ทีก่าํหนด นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดจดัทาํมาตรฐานการขนสงและ

การกระจายสินคา ซึ่งไดกําหนดวิธีการควบคุมและติดตาม

ตรวจสอบตลอด Supply Chain ตั้งแตรถขนสงสินคาจาก

โรงงานผลิตจนถึงรานซีพี เฟรชมารท โดยใชเทคโนโลยี RFID 

(Radio-Frequency Identification) และ GPS (Global Positioning 

System) เพ่ือควบคุมอุณหภูมิใหอยูในเกณฑมาตรฐาน ตลอดจน

วิธีการจัดและจัดเรียงผลิตภัณฑเพื่อการขนสงที่เหมาะสม

ดานการควบคุมคุณภาพในรานอาหาร บริษัทไดดําเนินการ

ตรวจประเมินใน 3 รายการ ประกอบดวย

1. Stores Audit Program1. Stores Audit Program ทําการตรวจสอบรานอาหารโดย

พนักงานประกันคุณภาพของบริษัท ครอบคลุมการตรวจ

สอบในเร่ือง “คณุภาพ” ของการทํางาน การควบคุมอณุหภมูิ

และเวลา เรื่อง “ความสะอาด” ของอุปกรณ สถานที่ 

ตลอดจนสุขอนามัยของพนักงานและรานอาหาร รวมถึงเร่ือง 

“การดูแลและบํารุงรักษา” อุปกรณและเครื่องมือตางๆ 

2. Mystery Shopper Program (MS Audit)2. Mystery Shopper Program (MS Audit) ทําการตรวจ

คณุภาพรานอาหารโดยตวัแทนของลกูคาซึง่เปนผูตรวจสอบ
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อิสระ โดยตรวจสอบคุณภาพรานทั้งการใหบริการภายในราน (Eat In) และการ

ใหบริการจัดสงนอกสถานที่ (Delivery) 

3. Factory Audit 3. Factory Audit ทําการตรวจสอบคุณภาพโรงงานผูผลิตสินคา โดยฝายประกันคุณภาพ 

ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D) และฝายจัดซื้อ

นอกจากนี้ รานอาหารของบริษัทยังไดรับใบประกาศนียบัตรและเครื่องหมาย 

“อาหารปลอดภัย” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงดําเนินการตรวจประเมิน

ทกุปตามโครงการอาหารปลอดภยัของกระทรวงสาธารณสขุ ทัง้นีร้านอาหารของบรษิทั

ผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองอาหารปลอดภัยครบ 100% 

ขณะที่ธุรกิจ 5 ดาว จะมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ณ จุดกระจายสินคา

ดวยการตรวจรับสินคาเขาและตรวจสินคากอนจาย รวมถึงดูแลการเก็บรักษาสินคา 

ควบคูไปกับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ณ จุดขาย ดวยการตรวจจุดขาย

และรถขนสง ตลอดจนตรวจประเมนิคูคา ซึง่การสุมตรวจคณุภาพจดุขาย ดาํเนนิการ

อยางนอย 1 ครั้ง / จุด / ป ภายใตหลักเกณฑคุณภาพ การขาย และความสะอาด 

(Quality Sale and Cleanliness: QSC Checklist) โดยพิจารณาครอบคลุม

1) คุณภาพวัตถุดิบ การผลิต ลักษณะสินคาสําเร็จรูป 2) การแสดงสินคา การบริการ

ลูกคา รายการสงเสริมการขาย และ 3) ความสะอาดของบุคลากรและอุปกรณ 

ตลอดจนการจัดการสัตวพาหะและขยะของเสียตางๆ 

• รับฟัง เรียนรู้ สู่เครือข่ายผู้บริโภค 

บริษัทเล็งเห็นถึงคุณคาของเสียงสะทอนจากลูกคาและผูบริโภคท่ีมีสวนสําคัญยิ่งตอ

การสนับสนุนและผลักดนัใหบรษิทัสามารถพัฒนาผลิตภณัฑทีม่คีณุภาพเพ่ือตอบสนอง

ความตองการและความพึงพอใจสูงสุดของผูบริโภค บริษัทจึงมีนโยบายการจัดการ

ขอรองเรียนจากผูบริโภค นโยบายการจัดการขอรองเรียนดานการคาและการสงออก 

และนโยบายดานการเรียกคนืผลิตภณัฑ รวมถงึจดัใหมชีองทางรับฟงความคิดเห็นของ

ลูกคาและผูบริโภคตอผลิตภัณฑอาหารของบริษัทในหลากหลายรูปแบบ อาทิ อีเมล 

เครือขายสังคมออนไลน ศนูยผูบริโภคซีพีเอฟ (CPF Consumer Center) Call Center 

ของธุรกิจคาปลีกและรานอาหาร โดยบริษัทใหความสําคัญกับการเก็บรักษาความลบั

ของผูบริโภคเปนอยางดี ซึ่งศูนยผูบริโภคซีพีเอฟและศูนยจัดการเร่ืองรองเรียน

จะประสานการทํางานอยางใกลชิดรวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบของบริษัท เพ่ือใหลูกคา

ไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็วบนแนวทางการจัดการที่นาพอใจ โดยในป 2557 

บรษิทัไดรบัขอรองเรยีนประมาณ 700 กรณ ีและไดตดิตอประสานงานกลบัไปทกุกรณ ี

เพื่อใหมั่นใจวาผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและขอรองเรียนไดรับการแกไข

ในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม

นอกจากนี ้บรษิทัยงัไดพฒันาเครอืขายลกูคาและผูบรโิภค ผานการเขารวมเปนสมาชกิ 

CP Surprise เพื่อเปดโอกาสใหลูกคาและผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและ

กิจกรรมตางๆ ของบริษัทไดอยางตอเนื่อง โดยปจจุบัน CP Surprise มีสมาชิกแลว

กวา 250,000 ราย 

อาหารปลอดภัย

100%

ร้านอาหารผ่านการตรวจสอบและ

ได้รับการรับรองอาหารปลอดภัย

(Food Safety) จาก อย.
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• ส่งเสริมวิถีสุขภาพดี

การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการท่ีดี ถูกสุขอนามัย ในเวลาและปริมาณท่ีเหมาะสม 

ลวนเปนปจจัยสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี บริษัทจึงมุงมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ดานผลิตภัณฑอาหารท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของตลาด อีกท้ังยัง

ใสใจในการเพ่ิมคุณคาเพ่ือสุขภาพท่ีดีของผูบริโภค ควบคูไปกับการส่ือสารและสงเสริม

ความรูดานสุขโภชนาการ เพื่อใหเกิดการบริโภคที่เหมาะสมและสมดุล โดยบริษัท

พยายามอยางเต็มที่อยางตอเนื่องในการสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรภายใน

ทั้งในเชิงความคิดและกระบวนการทํางาน เพื่อรวมสรางสรรคนวัตกรรมที่จะมีสวน

สนับสนุนวิถีสุขภาพดีของผูบริโภคทั่วทุกมุมโลก ขณะเดียวกัน ยังสามารถตอบสนอง

ตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรและกระแสโลกดวย 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ หลากหลาย ห่วงใยสุขภาพ

จากความทุมเทในงานวิจัยและพัฒนามาอยางตอเน่ือง นํามาซ่ึงการสรางสรรคผลิตภัณฑ

ท่ีหลากหลาย พรอมดวยคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณคาทางโภชนาการ โดยปจจุบัน 

บริษัทมีผลิตภัณฑอาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารปรุงสุก ภายใตแบรนด 

    ท่ีสรางทางเลือกหลากหลายใหกับผูบริโภคท้ังดานรูปแบบ รสชาติ ขนาด 

และคุณคาทางโภชนาการ รวมกวา 2,500 รายการ 

ในป 2557 บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมรวม 98 รายการในประเทศ (Domestics) 

พรอมไดนําซอฟทแวรระบบการบริหารจัดการวงจรผลิตภัณฑ (Product Lifecycle 

Management: PLM) ทีใ่ชในธรุกจิผลติอาหารระดบัโลก มาประยกุตใชในการพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารใหมและสูตรการผลิตในโรงงานท้ัง 14 แหงของบริษัท 

โดยระบบ PLM ชวยบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมตลอดกระบวนการ

ทางธุรกิจ ต้ังแตการริเร่ิมแนวความคิด ข้ันตอนการพัฒนา ไปจนถึงการเปดตัวผลิตภัณฑ 

อีกทั้งยังสามารถชวยบริหารจัดการขอมูลที่มีทั้งหมดโดยอัตโนมัติและเชื่อมโยงขอมูล

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของตลอดกระบวนการ อาทิ การจัดซ้ือจัดจาง การวางแผนการผลิต 

และการตลาดไดโดยอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์

2,500
รายการ

ผลิตภัณฑ์กว่า

อาหารสด

กว่า 1,700 รายการ

อาหารแปรรูป

กว่า 400 รายการ

อาหารปรุงสุก

กว่า 390 รายการ

• ส่งเสริมวิถีสขภาพดี
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นอกจากน้ี บริษัทยังใชระบบ PLM ในการติดตามขอมูลสวนประกอบอาหาร วัตถุเจือปน

อาหาร และสารกอภูมิแพในผลิตภัณฑใหมแตละชนิด เพื่อใหมั่นใจวาสูตรอาหารของ

บรษิทัเปนไปตามกฎเกณฑในเรือ่งวตัถเุจอืปนอาหารและสารอาหารทีก่อภมูแิพ (Food 

Addictive and Allergy) ทั้งนี้ ดวยศักยภาพของระบบ PLM ชวยใหหนวยงานตางๆ 

ที่แมอยูตางพื้นที่ สามารถเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑในรูปแบบ real-time และประสาน

ความรวมมือกันไดตลอดเวลา รวมถึงชวยยนระยะเวลาของวงจรผลิตภัณฑจาก

จุดเร่ิมตนจนถึงการนําผลิตภัณฑออกสสูตลาด เน่ืองจากผูบริหารสามารถติดตามขอมูล

และตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมไดงายในทุกท่ีและทุกเวลา 

โดยมผีูใชงานทีไ่ดรบัอนญุาตใหเขาถงึขอมลูกวา 700 คน โดยระบบ PLM มกีารควบคมุ

สิทธิ์การเขาถึงขอมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

ข้าวกล้องแกงส้ม

ปลาแพนกาเซียส ดอร์รี่

ข้าวกล้องปลาแพนกาเซียส 

ดอร์รี่ ผัดพริกทรงเคร่ือง

สปาเก็ตต้ีโฮลวีตผัดข้ีเมา

(ให้พลังงาน 210 กิโลแคลอร่ี)

ไฟเบอร์สูงจากข้าวกล้อง 2 สี

และผักหลากสีพร้อมด้วยเน้ือปลาดอร์รี่

ไขมันต่ำ

ข้าวกล้องต้มทรงเคร่ือง

(ให้พลังงาน 220 กิโลแคลอร่ี)

ไฟเบอร์สูงจากข้าวกล้อง 2 สี

และผักหลากสีพร้อมด้วยเน้ือปลาดอร์รี่

ไขมันต่ำ

(ให้พลังงาน 210 กิโลแคลอร่ี)

ไฟเบอร์สูงจากเส้นสปาเก็ตต้ีโฮลวีต

เสริมโปรตีนไขมันต่ำจากเน้ืออกไก่

และเห็ดแชมปิญอง

(ให้พลังงาน 150 กิโลแคลอร่ี)

อิ่มสบายซุปรสชาติกลมกล่อม

ไฟเบอร์สูงจากข้าว 3 สี เสริมโปรตีน

แต่ไขมันต่ำจากเน้ืออกไก่และเห็ดหอม

ใ โ

ใ ้ ั โ

ใ ้ ั โ

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

(New Product Development: New)

ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

ริเร่ิม

สร้างสรรค์

แนวคิด

ผลิตภัณฑ์

ค้นคว้าวิจัย

ประเมินโอกาส

ท่ีเป็นไปได้

ออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

และแนวทาง

การทำตลาด

อนุมัติ

ดำเนินการ

และได้รับการ

รับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์

วางแผน

และเตรียม

การจัดจำหน่าย
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เราห่วงใยสุขภาพ

การมีภาวะโภชนาการท่ีดจีะตองประกอบดวยการไดรบัอาหารท่ีมปีระโยชน บรษิทั

จงึไดรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่พัฒนาผลิตภณัฑอาหารสุขภาพ ภายใตคอนเซ็ปต 

“CP Balance”“CP Balance” โดยมุงสรางสรรคผลิตภัณฑสุขภาพทางเลือกท่ีคํานึงถึงปจจัย

สาคัญ 5 ประการ ไดแก มีปริมาณนํ้าตาล ไขมันอิ่มตัว และไขมันรวมตํ่า รวมทั้ง

มีใยอาหารและโปรตีนในปริมาณท่ีเพียงพอ เพ่ือสงเสริมการบริโภคอาหารท่ีมี

สารอาหารครบถวน และใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีเหมาะสมและเพียงพอ

ตอความตองการของรางกายในทุกๆ มื้อ โดยในป 2558 บริษัทมีแผนพัฒนา

ผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคอยางตอเนื่อง

อาหาร

มั่นคง



ส่ือสารข้อมูลและส่งเสริมความรู้ด้านสุขโภชนาการแก่ผู้บริโภค

บริษัทใหความสําคัญกับการส่ือสารขอมูลผลิตภัณฑและ

บริการท่ีถูกตอง ชัดเจน และเพียงพอตอการนําไปใชประกอบ

การตดัสนิใจเลือกซือ้ โดยการเขาถงึผลติภัณฑดวยฉลากผลิตภัณฑ 

ภายใตแบรนด  ทั้งหมดไดแสดงขอมูลสวนประกอบสําคัญ 

วิธีการใชและการเก็บรักษา และคุณคาทางโภชนาการตามที่

กฎหมายกําหนด เพ่ือชวยใหผูบริโภคทราบคุณคาทางโภชนาการ 

ไข่ไก่

เรื่อง ไข่ ไข่ ทางเลือกของผู้รักสุขภาพ

2556

Omega 3

ไม่ใส่สีผสมอาหารและวัตถุกันเสีย

แครอท บล็อคโคล่ี 

โปรตีน

จากไข่ไก่

ฟักทอง

ครั้งแรกท่ี “ผัก”

อยู่ในเต้าหู้ไข่

ใ

2557

จากน้ำผัก 100%

หลกีเล่ียงสารอาหารท่ีอาจกอใหเกดิภมูแิพ รวมถึงการเก็บรกัษา

หรือคงคณุคาทางอาหารของผลิตภณัฑไดอยางถกูตองเหมาะสม

ดวยตระหนักถึงปญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไมติดตอ

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย บริษัทจึงมีแนวทางในการแสดงขอมูล

สวนประกอบและคุณคาทางโภชนาการเพิ่มเติมจากทีก่ฎหมาย

กําหนด โดยเพิ่มเติมขอมูลดังนี้ 
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การเพิ่มคุณคาทางโภชนาการและสรางคุณคาเพิ่มใหกับ

ผลิตภัณฑ คือ หนึ่งในพันธกิจของการพัฒนาผลิตภัณฑ 

เพื่อตอบสนองวิถีการบริโภคยุคใหมและใสใจกับการมี

สุขภาพที่ดีของผูบริโภค โดยเล็งเห็นวาผลิตภัณฑ “ไขไก” 

คือ แหลงโปรตีนคุณภาพสูงและมีราคาที่เขาถึงไดงายกวา

โปรตีนชนิดอื่นๆ บริษัทจึงไดนําเสนอนวัตกรรมจากไข

สูตลาดผูบริโภคอยางตอเนื่อง ลาสุด ในป 2557 บริษัท

ไดออกผลิตภัณฑ “เตาหูไขไก โอเมกา ผสมผัก”“เตาหูไขไก โอเมกา ผสมผัก” ซ่ึงอุดมดวย

โอเมกา 3 วิตามินจากผัก และโปรตีนจากไขในหลอดเดียว 

โดยสามารถเขาถึงผูบริโภคดวยการจําหนายผลิตภัณฑ

แลวกวา 5,000,000 ชิ้น และในป 2558 มีเปาหมายที่จะ

สงเสริมการเขาถึงเตาหูไขไก โอเมกา ผสมผักใหไดราว 

17,000,000 ชิ้น หรือเพิ่มขึ้นกวา 3 เทา เพื่อสุขภาพที่ดีกวา

ของผูบริโภค

จาก “ไข่” แหล่งโปรตีนคุณภาพสูง สู่ เต้าหู้ไข่ไก่ โอเมก้า ผสมผัก

G4-PR3



 - การแสดงสวน Allergen Statement หรือขอมลูสารกอภมูแิพ

ตางๆ

 - การแสดงฉลาก GDA (Guideline Daily Amounts: GDA 

หรือ ฉลาก หวาน มัน เค็ม) เพ่ือนําไปสูการลดหวานมันเค็ม

จากการบริโภคอาหาร

 - การแสดงฉลากโภชนาการ (Nutrition Information) 

 - การแสดงขอมูลดานบรรจุภัณฑวาสามารถเขาไมโครเวฟได

หรือไม เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค

 - การแสดงเครื่องหมายฮาลาล (Halal)

ในป 2557 บริษัทไดนําระบบคิวอารโคด (Quick Response 

Code) มาใชกับผลิตภัณฑไกสดตราซีพี จํานวน 38 รายการ 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการตรวจสอบยอนกลับ

ขอมูลผลิตภณัฑ ตัง้แตลอ็ตการผลิต ทีต่ัง้ของฟารมและโรงงาน 

รวมถึงการรับรองมาตรฐานคุณภาพตางๆ จากภาครัฐและ

เอกชนของฟารมและโรงงาน ซึ่งบริษัทดําเนินการพัฒนาและ

เพิม่ขอมลูทีเ่ปนประโยชนอยางตอเนือ่ง เชน คารบอนฟุตพริน้ท

ของผลิตภณัฑ และเคล็ดลบัเมนูอาหาร 365 เมนจูากผลิตภณัฑ

อาหารสด ตรา  ซ่ึงผลิตภัณฑอาหารสดท่ีมี QR Code ไดนํารอง

ในซีพี เฟรชมารท และแม็กซแวลูทันใจรวมกวา 144 สาขา 

QR Code ตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลผลิตภัณฑ์

การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์

และบริการบนฉลากผลิตภัณฑ์

ตราผลิตภัณฑ์

ชื่อและท่ีอยู่

บริษัทผู้ผลิต

คุณภาพและ

ความปลอดภัย

อาหาร

วิธีการเก็บรักษา

ศูนย์ผู้บริโภค

ซีพีเอฟ

ฉลากคาร์บอน

ฟุตพร้ินต์

ร่วม

รณรงค์

ลดภาวะ

โลกร้อน

QR Code 

และวันผลิต

เพื่อการสอบ

ย้อนกลับ

ชื่อผลิตภัณฑ์

น้ำหนักสุทธิ

วันหมดอายุ
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นอกเหนือจากการใหขอมูลผานฉลากผลิตภัณฑแลว บริษัทยังไดจัดทําและเผยแพร

ภาพยนตรโฆษณา สารคดีทางโทรทัศน บทความทางสื่อสิ่งพิมพ รวมถึงจัดกิจกรรม

การตลาดตางๆ เพือ่แนะนาํวธิกีารเลอืกซือ้วตัถดุบิอาหารสดคณุภาพ การผลติอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะและไดคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ ตลอดจนสงเสริมการ

บริโภคอยางชาญฉลาดแกผูบริโภคมาอยางตอเนื่องดวย 

เกี๊ยว Morning @ CP Mobile Cuisine

แคมเปญสรางสรรคที่มุงสงเสริมการรับประทานอาหารเชาในกลุมคนวัยทํางาน

ในยานธุรกิจตางๆ ผานรานอาหารเชาเคลื่อนที่ (CP Mobile Cuisine) ภายใต

แคมเปญ “เกี๊ยว Morning”“เกี๊ยว Morning” โดยความเปนมาของแคมเปญนี้เริ่มจากไลฟสไตล

ของคนรุนใหมในปจจุบันที่เรงรีบและไมมีเวลาเตรียมอาหารเชา ในขณะที่มื้อเชา

เปนม้ือท่ีสําคัญท่ีสุด กิจกรรมน้ีจึงกระตุนใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของอาหารม้ือเชา

และสงเสริมใหคนทํางานไดบริโภคอาหารที่มีโปรตีนสูงและเบาสบายทองในชวง

เร่ิมตนของทุกวัน เพ่ือสุขภาพท่ีดีของทุกคน ซ่ึงแคมเปญน้ีไดรับการตอบรับเปนอยางดี

จากผูเขารวมกจิกรรมกวา 20,000 คน และบรษิทัมแีผนจะรณรงคการรบัประทาน

อาหารเชาอยางตอเนื่องตอไป

โครงการ “กิน เปลี่ยน ชีวิต”

การส่ือสารครบวงจร โครงการ “กิน เปลี่ยน ชีวิต”“กิน เปล่ียน ชีวิต” เพื่อใหความรูความเขาใจ

ทีถ่กูตองเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและการรับประทานอาหารที่ถูกตอง ผานแพทย

ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ พรอมแนะนําการทําอาหารอยางถูกหลัก เพื่อใหได

สารอาหารครบถวนผานเชฟช่ือดัง และสอนการออกกําลังกายงายๆ แบบทําไดทุกวัน

ผานเทรนเนอรดานการออกกําลังกาย โดยไดเผยแพรผานรายการทีวีวาไรต้ี “กิน เปล่ียน “กิน เปล่ียน 

ชีวิต”ชีวิต” ความยาว 30 นาท ีทางชอง True4U ทกุวนัเสาร ตลอดจน www.facebook.

com/kinpliencheewit ที่มี fanpage กวา 124,000 คน www.youtube.com/

user/kinpliencheewit และInstagram: kinpliencheewit ซึ่งบริษัทมีแผนดําเนิน

โครงการอยางตอเนื่องตอไปในป 2558

“CP Easy Snack กินเรียนเกรียนเล่นเน้นคุณภาพ”

แคมเปญพเิศษ “CP Easy Snack กนิเรยีนเกรยีนเลนเนนคณุภาพ”“CP Easy Snack กนิเรยีนเกรยีนเลนเนนคณุภาพ” ซึง่เปนกจิกรรม 

Road Show ในรูปแบบสาระบันเทิง รวมกับโรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลรวม 30 แหง โดยกิจกรรมไดสอดแทรกเคล็ดลับและเกร็ดความรูตางๆ 

ในการบรโิภค เพือ่สรางความเขาใจทีถ่กูตองเกีย่วกบัการบรโิภคอยางถกูหลกั และ

มีคุณภาพใหแกนองๆ ในโรงเรียนโดยจะเจาะลึกถึงการเลือกบริโภคอาหารที่ผลิต

จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีโปรตีนสูง ไมใสสารที่เปนอันตรายพื่อใหกลุมเด็กและ

เยาวชนรูจักการเลือกบริโภคอยางเหมาะสมกับวัยและวิถีชีวิตของแตละคน ซ่ึงถือเปน

การปลูกฝงการรับประทานอาหารอยางถูกหลักโภชนาการต้ังแตวัยเด็ก เพ่ือจะนําไป

สูการบริโภคอยางมีคุณภาพและคุณคาทางโภชนาการในอนาคต
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ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

บริษัทเชื่อในพลังการมีสวนรวมบรรเทาความทาทายในการเขา

ถึงอาหารในสังคมไทย จึงไดริเริ่มและขยายการดําเนินงาน

การสงเสริมการเขาถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคา

ทางโภชนาการของผูบริโภคและคนในสังคมมาอยางตอเนื่อง 

โดยมีแนวทางการมีสวนรวมของบริษทัในการบรรเทาปญหาและ

ผลกระทบอันเกิดจากขอจํากัดในการเขาถึงอาหารครอบคลุม

การดําเนินงานใน 3 ดานหลัก ไดแก 1) นําเสนอผลิตภัณฑคุณภาพ

และปลอดภัยในราคาพิเศษแกผูบริโภคผานกิจกรรมรณรงคและ

รายการสงเสริมการขายตางๆ 2) สรางเสริมกระบวนการเรียนรู

เพื่อการเขาถึงอาหารและการบริโภคอยางพอเพียงแกเยาวชน 

และ 3) สนับสนุนผลิตภัณฑเพ่ือบรรเทาขอจํากัดในการเขาถึง

อาหารแกผูประสบภัย 

จากความมุ งมั่นของบริษัท ประกอบกับความรวมมือ

ขององคกร / เครือขายในการรวมผลักดันการดําเนินงานท่ียาวนาน

กวา 2 ทศวรรษ ชวยใหเสนทางการพัฒนาอยางมีสวนรวม

เพื่อบรรเทาความทาทายในการเขาถึงอาหารมีพัฒนาการ

ความกาวหนาทีช่วยสรางสรรคประโยชนตอประเทศ ประชาชน 

และบริษัทไดอยางแทจริง 

• นาํเสนอผลติภณัฑ์คณุภาพและปลอดภยัในราคาพเิศษ

แก่ผู้บริโภค 

กาวเขาสูปที่ 6 หลังจากจุดเริ่มตนในป 2552 ของการดําเนิน

โครงการ “คาราวานสินคาราคาพิเศษ ยืนเคียงขางประชาชน 

ชวยลดคาครองชีพ” โดยบริษัทไดนําเสนอผลิตภัณฑอาหาร

มากกวา 100 รายการในราคาพิเศษกวาปกติใหแกผูบริโภคใน

ภูมิภาคตางๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเสริมสรางโอกาส

เขาถึงอาหารคุณภาพและปลอดภัยในราคาพิเศษ นอกจากนี้ 

ยังจัดรายการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ณ จุดจําหนาย

ผลิตภัณฑอาหารของบริษัท อาทิ รานคาปลีก ซีพี เฟรชมารท

และซีพี เฟรชมารทพลัส รานอาหารเชสเตอรกริลล รวมถึงจุด

ขายหาดาวที่มีกระจายอยูทั่วประเทศ 

จากการจัดงานคาราวานสินคาราคาพิเศษและรายการสงเสริม

การขายในจุดจําหนายผลิตภัณฑอาหารของบริษัท คาดวา

สามารถเขาถึงผูบริโภคและประชาชนกวา 2 ลานคน ใน 17 จังหวัด 

โดยในป 2558 บริษัทตั้งขยายโครงการครอบคลุม 20 จังหวัด 

ซึ่งคาดวาจะสามารถเขาถึงผูบริโภคและประชาชนไดกวา 2.5 

ลานคน 

• สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้เพือ่การเข้าถงึอาหารและ

การบริโภคอย่างพอเพียง 

โภชนาการและการบริโภคอาหารเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหเด็ก

และเยาวชนมีพัฒนาการการเรียนรูทั้งทางดานสติปญญา

และการเจรญิเตบิโตสมวยัตามเกณฑในทกุดาน บรษิทัจงึมุงมัน่

ในการสรางกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการเขาถงึอาหารท่ีมี

คุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดีดวย

การไดรับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการ

ของรางกาย เพื่อใหเยาวชนและนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

นับตั้งแตป 2532 บริษัทรวมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 

สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑและเหลาพนักงานรวมกับ

ภาคีเครือขายตางๆ ดําเนิน “โครงการเล้ียงไกไขเพ่ืออาหารกลางวัน

นักเรียน” เพื่อใหเด็กนักเรียนในพื้นที่หางไกลมีโภชนาการที่ดี

จากการเขาถึงแหลงโปรตีนคุณภาพสูงอยางไขไก ตลอดจน

มีโอกาสเรียนรูกระบวนการการบริหารจัดการตางๆ ซึ่งผลจาก

การดําเนินโครงการมาอยางตอเนื่องจนถึงป 2557 พบวามี

โรงเรียนทั่วประเทศดําเนินการรวมกวา 460 โรงเรียน ซึ่งมีสวน

ชวยสงเสริมใหเด็กนักเรียนเขาถึงอาหารและบริโภคอยางพอเพียง

รวมกวา 110,000 คน และมแีผนทีจ่ะดาํเนนิการอกีกวา 80 แหง 
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รวมกว่า

โรงเรียน ในปี 2557

460 

โครงการเลี้ยงไก่ไข่

เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ตาก 20 โรงเรียน

กาญจนบุรี 26 โรงเรียน

ราชบุรี 4 โรงเรียน

ประจวบคีรีขันธ์ 16 โรงเรียน

เพชรบุรี 17 โรงเรียน

ภาคตะวันตก

83
โรงเรียน

กระบ่ี 1 โรงเรียน

ชุมพร 7 โรงเรียน

ตรัง 4 โรงเรียน

นครศรีธรรมราช 5 โรงเรียน

นราธิวาส 9 โรงเรียน

ปัตตานี 4 โรงเรียน

พังงา 4 โรงเรียน

พัทลุง 1 โรงเรียน

ระนอง 2 โรงเรียน

สตูล 2 โรงเรียน

สงขลา 12 โรงเรียน

สุราษฎร์ธานี 4 โรงเรียน

ยะลา 1 โรงเรียน

ภาคใค้

56
โรงเรียน

จันทบุรี 4 โรงเรียน

ฉะเชิงเทรา 4 โรงเรียน

ตราด 3 โรงเรียน

ปราจีนบุรี 2 โรงเรียน

ระยอง 2 โรงเรียน

สระแก้ว 16 โรงเรียน

ภาคตะวันออก

31
โรงเรียน

กาฬสินธุ์ 4 โรงเรียน

ขอนแก่น 9 โรงเรียน

ชัยภูมิ 4 โรงเรียน

นครพนม 8 โรงเรียน

นครราชสีมา 12 โรงเรียน

บึงกาฬ 4 โรงเรียน

บุรีรัมย์ 17 โรงเรียน

มหาสารคาม 6 โรงเรียน

มุกดาหาร 4 โรงเรียน

ยโสธร 10 โรงเรียน

ร้อยเอ็ด 6 โรงเรียน

เลย 6 โรงเรียน

สกลนคร 8 โรงเรียน

สุรินทร์ 15 โรงเรียน

ศรีสะเกษ 13 โรงเรียน

หนองคาย 3 โรงเรียน

หนองบัวลำภู 5 โรงเรียน

อุดรธานี 10 โรงเรียน

อุบลราชธานี 26 โรงเรียน

อำนาจเจริญ 5 โรงเรียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

175
โรงเรียน

กำแพงเพชร 5 โรงเรียน

ชัยนาท 2 โรงเรียน

นครปฐม 3 โรงเรียน

นครสวรรค 7 โรงเรียน

พระนครศรีอยุธยา 6 โรงเรียน

พิษณุโลก 4 โรงเรียน

เพชรบูรณ์ 8 โรงเรียน

ลพบุรี 3 โรงเรียน

ปทุมธานี 1 โรงเรียน

สมุทรปราการ 2 โรงเรียน

สมุทรสงคราม 2 โรงเรียน

สมุทรสาคร 2 โรงเรียน

สิงห์บุรี 3 โรงเรียน

สุโขทัย 1 โรงเรียน

สุพรรณบุรี 6 โรงเรียน

สระบุรี 3 โรงเรียน

อุทัยธานี 2 โรงเรียน

ภาคกลาง

60
โรงเรียน

เชียงราย 14 โรงเรียน

เชียงใหม่ 17 โรงเรียน

น่าน 11 โรงเรียน

พะเยา 4 โรงเรียน

แพร่ 2 โรงเรียน

ลำปาง 2 โรงเรียน

ลำพูน 7 โรงเรียน

อุตรดิตถ์ 1 โรงเรียน

แม่ฮ่องสอน 1 โรงเรียน

ภาคเหนือ

59
โรงเรียน
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ปลูกความรู้และจิตสำนึก

ประกาศเครือข่ายความร่วมมือ กำหนดและถ่ายทอดแนวทาง

การผลิตอาหารในโรงเรียน

2558

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส่งเสริมและจัดการผลผลิตอย่างย่ังยืน การแลกเปล่ียนเรียนรู้

2559-60

พัฒนาสู่เครือข่าย

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน

2561-62

แหล่งเรียนรู้การผลิตอาหาร

ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน

กวา 2 ทศวรรษที่ไดมีสวนรวมสงเสริมภาวะโภชนาการใหกับเด็กและเยาวชนในสังคม

ไทย สงผลใหโรงเรยีนสามารถพฒันาเปนแหลงเรียนรู และตอยอดเปนโรงเรยีนตนแบบ

นวัตกรรมการสรางอาหารในชมุชน โดยสามารถเปนแหลงอาหารหลอเลีย้งใหกบัชุมชน

ในพืน้ทีแ่ละมกีองทนุหมนุเวยีนกวา 50,000 - 80,000 บาทตอโรงเรยีนในการดาํเนินการ 

นอกจากนี้ จากความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีผานมา ในป 2558 บริษัทจึงมีแผน

ขยายการดําเนินงานดานการสงเสริมการเขาถึงอาหารและการบริโภคอยางพอเพียง

ไปยังในกลุมเยาวชนในพ้ืนท่ีรอบโรงงานและฟารมของบริษัท ภายใต “โครงการซีพีเอฟ 

อิ่มสุข ปลูกอนาคต” ซึ่งมีเปาหมายการดําเนินการ 5 ป พัฒนาสูแหลงเรียนรูการผลิต

อาหารตนแบบในโรงเรียนและชุมชน
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" ซีพีเอฟมีการส่งเสริม พัฒนา และให้การสนับสนุนด้านการจัดหาอย่างย่ังยืนแก่ทางโรงงาน

เป็นอย่างดีเสมอมา ท้ังความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร และเวลา ทางบริษัทจึงมีการจัดต้ัง

หน่วยงานท่ีจะเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เพ่ือการทําประมงท่ีถูกต้องตามกฎหมายและสนับสนุน

การประมงท่ีเหมาะสม โดยการไม่รับซ้ือวัตถุดิบท่ีขนาดเล็กเกินกว่าท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให้

ธุรกิจพัฒนาไปอย่างย่ังยืน พ่ึงพาตนเองได้ และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับระดับสากล"

" การหันมาเป็นเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มเล้ียงหมูกับซีพีเอฟ เพราะมองเห็นถึงความม่ันคง

ด้านอาชีพ จึงเริ่มต้นด้วยการเป็นเกษตรกรในรูปแบบประกันรายได้ วันนี้ผมมีรายได้

จากการเล้ียงหมูรุ่นละประมาณ 1 ล้านบาท ในหน่ึงปีเล้ียงหมูขุนได้ 2 รุ่น เท่ากับเราได้รายได้

ถึง 2 ล้านบาท แม้ว่าวันน้ี ยังต้องจ่ายเงินกู้ให้ธนาคาร แต่อีก 2 ปีข้างหน้า เม่ือหมดภาระ

ตรงน้ีเราก็จะมีเงินเดือนถึงกว่า 160,000 บาท ซ่ึงถือว่าสูงมากเม่ือเทียบกับการทําอาชีพ

อื่นๆ ทั่วไป วันนี้ผมภูมิใจที่สร้างฐานะและครอบครัวที่มั่นคงได้ด้วยอาชีพเลี้ยงหมู"

วรวิทย์ ศิริแสงอารําพี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ศิริแสงอารําพี จํากัด

นพฉัตร ปัญญาวชิโรภาส

เจ้าของ "ศศิธรฟาร์ม" จ.ฉะเชิงเทรา

สังคมพึ่งตน

ร
า
ย
ง
า
น
ค
ว
า
ม
ย
ั่ง
ย
ืน
 2

5
5
7

100

-

G4-SO1



SELF-SUFFICIENT
SOCIETY



ร
า
ย
ง
า
น
ค
ว
า
ม
ย
ั่ง
ย
ืน
 2

5
5
7

102

-

สังคมพึ่งตน

ความมุ่งม่ัน

บริษัทตระหนักดีว่า “คู่ค้าธุรกิจ” และ “ชุมชน” คือ ห่วงโซ่สําคัญของความสําเร็จ

ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และสังคม 

ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต เพ่ือยกระดับ

ขีดความสามารถและเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน อันจะนําไปสู่การพ่ึงพา

ตนเองอย่างเข้มแข็งในที่สุด

เป้าหมาย

ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน

การพัฒนา

สังคมให้เข้มแข็ง

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ

ให้เติบโตไปด้วยกัน

G4-SO1
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ธรุกจิไมสามารถดาํเนนิการไดในภาวะสญูญากาศทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืง รวมถงึความไมแนนอนตางๆ แมวาองคกร

ธุรกิจตางมีแนวทางและกลยุทธการดําเนินธุรกิจของตัวเอง 

แตไมอาจปฏิเสธไดวาสภาพเศรษฐกิจและสังคมตางมีบทบาท

สาํคญัตอความสาํเรจ็หรอืความลมเหลว ไมวาจะเปนการเตบิโต

แบบกาวกระโดด การเตบิโตแบบถดถอย หรอืการขาดทนุอยาง

ตอเนื่อง ดังนั้น การตระหนักและมีสวนรวมในการจัดการ

ประเด็นทางสังคมของภาคสวนธุรกิจจึงถือเปนปจจัยสนับสนุน

ที่สําคัญอยางยิ่ง

 

บริษัทในฐานะผูนําธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบ

วงจร ตระหนักดีถึงบทบาทการมีสวนรวมสรางเสริมผลกระทบ

เชิงบวกใหกับผูคนในสังคม บริษัทจึงมุงมั่น “พัฒนาคูคาธุรกิจ

ใหเตบิโตไปดวยกนั” ควบคูไปกบั “สงเสรมิคณุภาพชวีติชมุชน” 

ทั้งบริเวณรอบรั้วสถานประกอบการและในพื้นที่หางไกลมา

อยางตอเนือ่ง ดวยการผสานขดีความสามารถของบรษิทัเขากบั

การมีสวนรวมของคูคาธุรกิจและชุมชน ตลอดจนผนึกกําลังกับ

เครือขายตางๆ เพื่อพัฒนา “คูคาธุรกิจและชุมชน” ไปสูสิ่งที่ดี

กวาและเตรียมพรอมรับมือกับความทาทายทางสังคม 

การเตบิโตอยางมัน่คงและยัง่ยนืภายใตวสิยัทศัน “ครวัของโลก” 

จาํเปนตองกาวไปพรอมกบัความสาํเรจ็และความเปนอยูทีด่ขีอง 

“คูคาธุรกิจและชุมชน” เพราะถือเปนหวงโซสังคมที่สําคัญที่มี

สวนสนับสนุนพันธกิจของบริษัทที่มุงเนน “นําเสนอผลิตภัณฑ

และบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบยอน

กลับได ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” โดย

บรษิทัไมสามารถปกปองดแูลสงัคมและสิง่แวดลอมตลอดหวงโซ

คุณคาอยางมีประสิทธิภาพไดโดยลําพัง หากปราศจากความรวมมือ

จากคูคาธุรกิจและชุมชน 

 พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

เปนที่รับทราบและตระหนักกันดีวา แนวโนมประชากรโลกที่

คาดวาปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 9 พันลานคนภายในป 2593 นั้นเปน

ความทาทายที่ทุกภาคสวนตางรวมแสวงหามาตรการปองกัน

ภาวะการผลิตอาหารไมเพียงพอ หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ความ

มั่นคงทางอาหาร” นั่นเอง โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความจําเปนใน

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการทั้งดานการผลิตและการตลาด

ท่ีมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการเขาถึงอาหารอยางท่ัวถึง รวมไปถึง

การสงเสรมิความรูและนวตักรรมตลอดหวงโซคณุคา โดยเฉพาะ

การบริหารจัดการรวมกับเกษตรคูคาและเกษตรกรรายยอย เพ่ือให

มั่นใจวาเกษตรกรมีความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตอยางมี

ประสทิธิภาพสําหรับเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

ไดมากขึ้น 

และเพ่ือเปนการสนับสนุนความย่ังยืนของเศรษฐกิจภายในทองถ่ิน 

บริษัทจึงมีนโยบายจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ใชในการผลิต

อาหารสัตว ดวยการพิจารณาจัดซื้อจากผูผลิตและเกษตรกร

ในประเทศเปนลําดับแรก โดยเฉพาะในบริเวณทองที่ที่โรงงาน

อาหารสัตวตั้งอยู ทั้งนี้ กรณีที่ปริมาณการจัดซื้อในประเทศ

ไมเพียงพอตอความตองการใชในการผลิต อันเน่ืองมาจากปริมาณ

ผลผลิตไมเพียงพอหรือคุณภาพไมไดตามมาตรฐาน จึงจะมี

การนําเขาจากตางประเทศ

• พัฒนาศักยภาพของคู่ค้าและเกษตรกรรายย่อย...

เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอาหารสัตว์

ความสําเร็จของธุรกิจอาหารสัตวสวนหนึ่งมาจากวัตถุดิบ

ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตามความ

ตองการที่เกษตรกรผลิตและสงมอบทั้งทางตรงและทางออมให

กบับรษิทั การพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรภายใตยทุธศาสตร 

“การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตวไปพรอมๆ กับผูผลิตวัตถุดิบ” 

จึงเปนหนึ่งในแนวทางการดําเนินงานรวมกันระหวางบริษัท

และเกษตรกรมาอยางตอเนื่อง 

ร่วมบริหารจัดการความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานปลาป่น

นอกเหนือจากการสงเสริมคุณภาพผูผลิตปลาปนมาอยางตอเน่ือง 

ต้ังแตป 2552 ผาน “โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพปลาปน” 

โดยใหความรูแกผูผลติเพือ่รกัษาความสดของปลาสด โครงการ

สงเสริมการผลิตปลาปนอยางปลอดภัย โดยรณรงคการเลิกใช

สารกันหืน Ethoxyquin และ “โครงการสงเสริมการผลิตปลาปน

ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP” 

ในป 2557 บริษัทยังไดเสริมสรางความรูและผลักดันผูผลิตปลา

ปนใหปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานความย่ังยืนในการผลิต

ปลาปนหรือ IFFO Responsible Supply Chain of Custody 

Standard (IFFO RS CoC) ดวย โดยการสนับสนุนบริษัท 

Southeast Asian Packaging & Canning Limited ซึ่งเปน

โรงงานผลิตปลาปนคูคาของบริษัท ทําใหโรงงานผลิตอาหาร

สังคม
พึ่งตน
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สัตวนํ้าบานบึงซึ่งใชวัตถุดิบปลาปนจากบริษัทดังกลาว เปนโรงงานผลิตอาหารสัตว

แหงแรกในโลกท่ีผานการรับรองมาตรฐาน IFFO RS CoC ขณะเดียวกัน ไดรวม

สนบัสนุนการดาํเนนิงานของ 8 สมาคมในหวงโซการประมงตัง้แตตนนํา้จนถึงปลายนํา้ 

ซึง่ทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐ และเครือขายการพัฒนา เพือ่จดัทาํแผนปรับปรุง / 

พัฒนาการประมง (Fishery Improvement Plan - FIP) สําหรับอาวไทยและทะเล

อันดามันดวย (สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ In Focus: สนับสนุนหวง

โซการผลิตกุงยั่งยืน หนา 45 - 46) 

ส่งเสริมความยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แมวาบริษัทจะไมไดจัดหาขาวโพดซึ่งเปนหนึ่งในวัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตอาหาร

สตัวมาจากเกษตรกรโดยตรง แตบรษิทัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรวมพฒันาศกัยภาพเกษตรกร

ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอยางยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและ

ลดตนทุน ควบคูไปกับการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระยะยาว ดวยการริเริ่ม 

“โครงการเกษตรพ่ึงตน ขาวโพดย่ังยืน” โดยนํารองในพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพด 

อาํเภอปากชอง จงัหวัดนครราชสีมา ซึง่มแีนวทางในการดําเนินงานท่ีสาํคญั 6 ประการ 

ไดแก การถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ

การผลติตัง้แตการเพาะปลูกและการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว การรวมปรบัปรงุอปุกรณ

และเครื่องมือเพาะปลูก การจัดทํา Environmental Footprint การจัดทําแปลงเรียนรู 

การวิเคราะหผลและปรับปรุงอยางตอเน่ือง ตลอดจนการขยายผลไปยังเกษตรกรในพ้ืนท่ี

อื่นๆ รวมกับหนวยงานตางๆ อาทิ ภาครัฐ คูคา และ NGOs 

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เช่น 

การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน / มาตรฐานสินค้า

เกษตร มกษ. 4402-2553 / การบำรุงดิน /

การจัดการของเสีย / และการทำบันทึก เป็นต้น

1

ร่วมปรับปรุงอุปกรณ์ / 

เครื่องมือสำหรับการเพาะปลูก
2

โครงการ Environmental Footprint3

จัดทำแปลงเรียนรู้4

วิเคราะห์ผล / ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง5

แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน

ขยายผลสู่เกษตรในพื้นที่อื่นๆ

และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการขยายผล
6

2

3

6

5

1

4
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ในป 2557 มีเกษตรกรเขารวมโครงการรวม 271 คน ทั้งนี้ จาก

การวัดผลการดําเนินโครงการนํารองดวยการจัดทําแปลงเรียน

รูรวมกับเกษตรกรที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา พบวา

แนวทางการดําเนินงานมีสวนชวยใหเกษตรกรสวนใหญมผีลผลิต

เพ่ิมขึ้นกวารอยละ 60 และลดตนทุนการผลิตเฉลี่ยรอยละ 29 

อีกทั้งลดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก

กระบวนการจัดการของเสียระหวางการเพาะปลูกและหลังเก็บเก่ียว

ที่เหมาะสม ซึ่งโครงการดังกลาวไมเพียงสงผลดีตอสขุภาพของ

เกษตรกรเน่ืองจากการใชสารเคมีที่ถูกวิธี หากยังเกิดประโยชน

ในเชิงเศรษฐกิจตอเกษตรกรอีกดวย 

สําหรับในป 2558 บริษัทมีแผนขยายโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆ 

คาดวาจะครอบคลุมเกษตรกรกวา 1,900 คน คิดเปนพื้นที่

เพาะปลูกกวา 27,000 ไร

• ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรคู่ค้า...

เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

บรษิทัยงัคงเดนิหนาถายทอดความรูดานอาหารสตัวและเทคนิค

ในการใหอาหารสัตวแกเกษตรกรและฟารมปศสุตัว เพ่ือใหสามารถ

เลือกใชอาหารสัตวไดถูกตองตรงตามชนิดและสายพันธุ ใหได

ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีในตนทุนที่เหมาะสม และมีคุณภาพ

ตรงตามความตองการของผูบริโภค 

จำนวนเกษตรกรและพนักงานฟาร์ม เข้าอบรมวิชาการด้านอาหารสัตว์ (คน)

ด้านสุกร

953 คน

ด้านจ้ิงหรีด

274คน

ด้านไก่ไข่

190คน

ในป 2557 บริษัทไดจัดสัมมนาดานอาหารสัตวสําหรับการเลี้ยง

สุกร ไกไข และจิ้งหรีดใหแกเกษตรกรและพนักงานฟารม 

จํานวนกวา 1,400 คน รวมท้ังส้ิน 169 คร้ัง และมุงม่ันท่ีจะถายทอด

ความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีดานอาหารสัตวตอไปในอนาคต 

เพื่อชวยใหเกษตรกรกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง และเพื่อความ

ยั่งยืนของปศุสัตวไทย 

โครงการนําร่องการจัดทําแปลงเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สังคม
พึ่งตน
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ขณะเดียวกัน บริษัทยังทํางานอยางใกลชิดและตอเนื่องกับ

เกษตรกรราว 5,000 ราย ในโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวแก

เกษตรกรรายยอยหรือ Contract Farming ซึ่งเปนโครงการที่

รเิริม่มาตัง้แตป 2518 เพือ่สงเสรมิอาชพีและรายไดแกเกษตรกร

ไทย ผานการสนับสนุนดานเทคโนโลยีทางการเกษตร ดานการ

ตลาดโดยมีแหลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ดานองคความรู

โดยทีมนกัวชิาการของบริษทั และดานแหลงเงนิทนุโดยพันธมติร

สถาบันการเงิน ซึ่งการดําเนินงานระหวางบริษัทและเกษตรกร

อยูบนพ้ืนฐานความเปนธรรมและรายละเอียดของสัญญาเปนท่ี

เปดเผยและรับรูทุกฝาย

จากการสํารวจเกษตรกรในโครงการราว 5,000 คน ณ เดือน

ธันวาคม 2557 พบวารอยละ 98 ประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินกิจการ โดยตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการพิจารณา

จากความสามารถในการคืนหนี้ภายในระยะเวลา 8 - 9 ป และ

ระยะเวลาในการเขารวมโครงการนานกวา 10 ป โดยผลการ

สํารวจพบวามีเกษตรกรในโครงการเพียงรอยละ 2 ที่มีหนี้สิน

4

ดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

ของเกษตรกร

ประสบความสำเร็จ98%

3

ถ่ายทอดความรู้

เทคโนโลยีและ

ส่งเสริมนวัตกรรม

นวัตกรรม

วิธีการ

เครื่องมือ

เทคโนโลยี

2

จัดทำข้อตกลง

โดยเป็นท่ีเปิดเผยและ

รับรู้ของ 3 ฝ่าย

บริษัท สถาบัน
การเงิน

เกษตรกร

ข้อตกลง

1

ต่ำ

ต
่ำ

สูง

ส
ูง

ความเส่ียง

ผ
ล
ต

อ
บ
แท

น

ให้ข้อมูล

รูปแบบการดำเนินการ

ความเส่ียงและผลตอบแทน

ทั้งนี้ หัวใจของระบบ Contract Farming คือ การทําธุรกิจที่

เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตที่แนนอน ซึ่งชวยลดความเสี่ยง

ใหกับเกษตรกร และการบริหารจัดการฟารมภายใตมาตรฐานเดียว

กับฟารมบริษัท ซ่ึงสามารถตรวจสอบยอนกลับไดทุกข้ันตอน ทัง้นี ้

เพือ่ประโยชนโดยตรงตอเกษตรกรในดานการมีรายไดทีแ่นนอน 

และเพื่อผูบริโภคจะไดบริโภคอาหารคุณภาพและปลอดภัย 

เกินระยะเวลาการคืนเงินกูกับสถาบันการเงิน ซึ่งสวนใหญเปน

ปญหาของเกษตรกรเฉพาะราย หรือมีเร่ืองจําเปนสุดวิสัย ขณะท่ี

มเีกษตรกรเขารวมโครงการนานกวา 10 ป สงูถงึรอยละ 69 โดย

แบงเปน ระหวาง 10 - 19 ป รอยละ 53 ระหวาง 20 - 29 ป รอยละ 

13 และมากกวา 30 ป รอยละ 3 นอกจากน้ี ยังพบวาเกษตรกร

ในโครงการสงตอกิจการไปยังรุนลูก - หลาน ประมาณรอยละ 7
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• ส่งเสริมการบริหารคุณภาพแก่คู่ค้า...พัฒนาความเป็นเลิศในธุรกิจอาหาร 

กาญจนา มิ่งสกุล

มิ่งสกุลฟาร์ม จังหวัดลพบุรี

“กอนหนาที่จะเปนหนึ่งในสมาชิกคอนแทรคฟารมกับซีพีเอฟ พอแมของฉันไดวางรากฐานอาชีพเลี้ยงหมูขุนมากอน 

ตอนนัน้เราเลีย้งหมหูลงับาน ใหอาหารท่ีผสมเอง และทาํตลาดในชุมชน ดวยภาระทีต่องเลีย้งหมเูอง และหาตลาดเอง 

ทําใหพบกับอุปสรรคท้ังดานตนทุนคาใชจายในการจัดการตางๆ คอนขางสูง ซึ่งทําใหฉันเครียดมากในชวงน้ัน 

ตอนน้ันพี่ๆ นองๆ ที่เลี้ยงหมูอยูกับซีพีเอฟมากวา 10 ปแลว ไดใหคําปรึกษา เราจึงมาศึกษาระบบคอนแทรคฟารม

เพื่อใหรูจักและเขาใจในระบบนี้จริงๆ จนกลางป 2555 เร่ิมเปลี่ยนจากการทําฟารมเลี้ยงหมูขุนในรูปแบบโรงเรือน

ระบบเปดที่ทํามากวา 25 ป มาเปนโรงเรือนระบบปดหรืออีแวปและการทําไบโอแกส ดวยเงินลงทุนรวม 6 ลานบาท 

โดยบรษิทัรบัผดิชอบในดานการจัดหาวัตถดุบิในการผลติ รวมถึงการดูแลและใหคาํปรกึษาอยางใกลชดิของผูชาํนาญการ 

รวมท้ังสตัวบาลและสัตวแพทยตลอดการเล้ียงดวย นอกจากรายไดจากการขายหมูขนุใหซพีเีอฟแลว การผลิตไบโอแกส

เองสามารถลดตนทุนคาไฟฟา จาก 8 หมื่นบาทตอเดือน เหลือเพียง 2 หมื่นบาทตอเดือน ชวยลดคาไฟฟาไดถึง 

75% ทีส่าํคญัไบโอแกสยงัชวยตดัปญหาเรือ่งกลิน่รบกวนชมุชนได 100% ทาํใหทกุวนันีอ้ยูรวมกบัชมุชนไดอยางไรปญหา 

ปจจุบันเลี้ยงหมูขุนรวม 5 โรงเรือน ความจุ 3,750 ตัว สามารถสรางรายไดหลังหักคาใชจายแลวปละ 1 ลานบาท 

มั่นใจวาไมเกิน 4 ปสามารถคืนทุนแนนอน”

ในป 2557 ผูสงมอบน้ํามันงาใหแกบริษัทตองเผชิญกับความ

ทาทายในการควบคุมดูแลคุณภาพของเมล็ดงา โดยน้ํามนังานับ

เปนหน่ึงในเคร่ืองปรุงหลักของเก๊ียวกุง ซึ่งเปนหน่ึงในสินคา

ที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในตลาดท้ังในและตางประเทศ 

บริษัทเช่ือวาการทํางานรวมกับคูคาธุรกิจอยางใกลชิดเปนสวน

สําคัญท่ีทําให มั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยตลอด

กระบวนการ กอนสงมอบผลิตภณัฑคณุภาพดีเยีย่มไปยังลูกคา

และผูบริโภค โดยบริษัทไดรวมกับคูคาธุรกิจพัฒนาขีดความ

สามารถมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลิตภัณฑและบริการ

คุณภาพตรงตามมาตรฐานของบริษัท

สังคม
พึ่งตน
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รานอาหารของบริษัททั้งหมด เพื่อใหลูกคาและผูบริโภคไดรับ

ผลติภณัฑตรงตามความตองการและเปนไปตามมาตรฐานทีไ่ด

รับการยอมรับในระดับสากล ควบคูไปกับการประสานความ

รวมมือกับซุปเปอรมารเก็ตและกิจการคาปลีกในหวงโซธุรกิจ

ของบริษทั เพือ่ใหมัน่ใจวาทกุจดุเช่ือมโยงสามารถสงตอคณุภาพ

และความปลอดภัยจนถึงมือผูบริโภค

บริษัทยังไดรวมกับเถาแกเล็ก “ธุรกิจหาดาว” พัฒนาขีดความ

สามารถในการบรหิารจดัการจดุขายหาดาวในรปูแบบแฟรนไชส 

ซึ่งปจจุบันมีจุดขายรวมทั้งสิ้นกวา 5,000 จุดขายทั่วประเทศ 

และยังขยายฐานการเติบโตในตางประเทศอยางรวดเร็วดวย 

โดยในป 2557 บริษัทไดจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อชวยสงเสริม

รายไดใหเถาแกหาดาว ดวยการปรับภาพลักษณใหมใหกับ

จุดจําหนายโดยเพ่ิมความทันสมัยและเสริมเอกลักษณใหดูโดดเดน

ยิ่งขึ้น ซึ่งนํารองใน 150 จุดขาย และสงผลใหแตละจุดขาย

มียอดจําหนายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30 - 40 จากยอดขายเดิม 

 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน 

บรษิทัมุงมัน่สงเสรมิการพฒันาทางดานเศรษฐกจิและสงัคมของ

ชุมชนในทุกพื้นที่ที่ดําเนินการ ดวยตระหนักวา “การสราง

รากฐานทางธรุกจิใหแขง็แกรงตองควบคูไปกบัการสรางรากฐาน

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม”

สาํหรบัการดาํเนนิการรวมกบัชมุชนและสงัคม พนกังานถอืเปน

กลไกการขับเคลื่อนที่สําคัญในการผสานความรวมมือและการ

ทํางานรวมกับคนในชุมชน ตั้งแตจุดเริ่มตนดวยการรวมสํารวจ

ปญหาหรอืความตองการ สูการดาํเนนิโครงการ / กจิกรรม และ

การติดตามผล ตามกลยุทธ “4 ผสานสูความยั่งยืน ขีด + คิด 

+ รวม + (ขาย)” โดยบริษัทมุงใชขีดความสามารถที่สอดคลอง

กับความตองการ “รวมคิด รวมพัฒนาความเปนอยูที่ดีของ

ชุมชน” 

ในป 2557 โรงงานและฟารมไดดําเนินโครงการ / กิจกรรม รวม

กบัชมุชนกวา 300 โครงการ / กจิกรรม ดวยการสงเสรมิคณุภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน ประกอบดวย การพัฒนาชุมชนสงเสริม

ดานอาชีพ เสริมรายได สงเสริมดานสาธารณประโยชน 

สาธารณสมบตั ิสงเสรมิดานการศกึษา ประเพณแีละวฒันธรรม 

และการสงเสริมกีฬาและสาธารณสุข 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาและปองกันผลกระทบตอรสชาติของเกี๊ยวกุง 

บรษิทัจงึไดดาํเนินการเชิงรุกในการพัฒนาขดีความสามารถของ

คูคาผานการฝกอบรมและการประชุมเชิงปฏบิตักิารอยางตอเนือ่ง 

โดยบริษัทไดใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ ฝกอบรม

เทคนิคการผลิตนํ้ามันงาใหมีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ตลอดจน

ใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการควบคุมคุณภาพ 

จากการฝกอบรมเต็มรูปแบบของผูสงมอบน้ํามันงารายสําคัญ

ที่สุดรายหนึ่งของบริษัท สงผลใหงานมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอซึ่ง

เหมาะสําหรับเกี๊ยวกุงในสูตรเฉพาะของบริษัท โดยในป 2558 

บรษิทัวางแผนท่ีขยายการดําเนินงานในลักษณะเดียวกันนีไ้ปยัง

ผูสงมอบนํ้ามันงารายอื่น รวมถึงขยายไปยังผูสงมอบเครื่องปรุง

ชนิดอ่ืนๆ ตอไปในอนาคตอีกดวย 

• ร่วมกันส่งมอบอาหารคุณภาพผ่านธุรกิจค้าปลีก

ในทุกๆ วัน ผลิตภัณฑของบริษัทไดสงผานไปยังรานคาปลีก 

รานอาหาร ซปุเปอรมารเกต็ และตวัแทนจาํหนายทัง้ของบรษิทั

และคูคา ซึ่งชองทางจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดนี้ลวนมีสวน

ผลักดันความสําเร็จของการสรางแบรนด บริษัทจึงใหความ

สําคัญอยางยิ่งกับการทํางานรวมกับพันธมิตรในธุรกิจคาปลีก 

ดวยการนําระบบการประกันคุณภาพมาใชกับรานคาปลีกและ

อดีต ปัจจุบัน
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ขีด

ความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน

ข่าย

ขีดความสามารถซีพีเอฟและ

สอดคล้องต่อความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสีย

คิด

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

กับผู้มีส่วนได้เสีย

ร่วม

แนวคิดนวัตกรรม

สู่ความย่ังยืน

นอกจากน้ี บริษัทยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลผูสูงอายุจากขอมูลสถิติประชากร

ท่ีสะทอนวาประเทศไทยกําลังเปล่ียนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงประเมินวาจะเปนสังคม

ผูสูงอายุโดยสมบูรณราวป 2567 จึงไดริเร่ิมโครงการ “ซีพีเอฟคืนสุขผูสูงวัย” เม่ือป 2554 

และสานตอการดําเนินโครงการดวยการจัดต้ัง “กองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผูสูงวัย” ในป 

2555 เพ่ือจัดทําแนวทางและดําเนินการใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุรอบโรงงานและ

ฟารมอยางตอเน่ือง 

ในป 2557 มีผูสูงอายุที่อยูในการสนับสนุนของกองทุน จํานวน 549 คน โดยบริษัทได

สนับสนุนความชวยเหลือทั้งในรูปแบบของเงิน เคร่ืองอุปโภคบริโภค การออกเย่ียม

และตรวจสุขภาพ รวมถึงการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย ดวยงบสนับสนุนรวมมูลคากวา 13.4 

ลานบาท

จากความร่วมมือ สู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ณ บานดอนววั ต.ลาดบวัขาว อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา บรษิทัดาํเนนิโครงการพฒันา

ชมุชนตามกลยุทธ “4 ผสานสูความย่ังยืน ขดี + คดิ + รวม + (ขาย)” โดยใชประโยชน

จากขีดความสามารถขององคกร เริ่มจากการสานเสวนาหาความตองการรวมกัน

กับคนในชุมชน คนหาภูมิปญญาทองถิ่น เสริมความรู และรวมสรางศูนยเรียนรู

เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหเปนตนแบบการเรยีนรูวถิชีวีติชมุชนบนพืน้ฐานของความ

พอเพียง ซึ่งทําใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดี 

ผานฐานการเรียนรูตางๆ อาทิ การเล้ียงเปดไข การเล้ียงปลา การปลูกผกัสวนครัว

ปลอดสารพิษ การปลูกหญาเนเปยสําหรับเลี้ยงสัตว 

2554

โครงการซีพีเอฟคืนสุขผู้สูงวัย

2555

กองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย

569ปี 2555 คน

532ปี 2556 คน

549ปี 2557 คน

สังคม
พึ่งตน
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เสริมสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกรพึ่งตน 

ในฐานะผูนําธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร 

บรษิทัตระหนกัดวีา ประสบการณและความรูทางดานนวตักรรม

การเกษตรสามารถนําไปถายทอดเพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับ

เกษตรกรได บริษัทมุงมั่นลงทุนในโครงการพัฒนาศักยภาพ

ตางๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา พนักงานมีสวนสําคัญ

อยางยิ่งในการถายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคในการดําเนิน

กจิกรรมทางการเกษตร นอกจากนี ้บรษิทัยงัใหความสาํคญักบั

การพฒันาเกษตรกรใหสามารถสรางอาชพีเสรมินอกภาคเกษตร 

ผานโครงการฝกอบรมอาชีพ

ยิ่งไปกวานั้น บริษัทยังมุงมั่นสงเสริมการสรางสรรคความดี 3 

ประการ ไดแก “คนดี พลเมืองดี อาชีพดี” เพื่อการพัฒนาคน

และสงเสริมอาชพีเพือ่สรางรายได การพัฒนาชมุชนใหพึง่ตนเอง

ไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปลูกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม

และรวมกันฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ อันจะนําไปสูความ

เขมแข็งและความย่ังยืนของสังคม โดยตลอดระยะเวลากวา 26 ป

ท่ีผานมา บริษัทรวมมือกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดย

เครือเจริญโภคภัณฑและเหลาพนักงานรวมกับภาคีเครือขายตางๆ 

ในการดําเนินโครงการดานการพัฒนาสังคมที่สอดคลองกับ

แนวพระราชดําริ ท้ังน้ี การดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางความดี  3 ประการ

ดังกลาวในป 2557 สามารถสรุปไดดังน้ี

2522 2531

หมู่บ้านเกษตรกรรม

หนองหว้า

โครงการห้วยองคต

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

หมู่บ้านเกษตรกรรม

กำแพงเพชร

หมู่บ้านเกษตร

สันติราษฎร์

โครงการพระราชดำริ

หมู่บ้านสหกรณ์

ศูนย์ฝึกอาชีพ

เยาวชนเกษตร ห้วยทราย  ตามแนวพระราชดำริ

 “7 อาชีพ 7 รายได้”

พัฒนาการการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

2520 2536 2540 2549

ด้านคนดี

เยาวชนกวา 150 คน และเกษตรกรกวา 2,150 ครอบครวั เรยีนรู

ถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงคุณคา พรอมรวมกัน

อนุรกัษและรณรงคประหยัดพลงังาน รวมถงึจดัต้ังชมรม / กลุม

ในโรงเรียน

ด้านพลเมืองดี

เกษตรกรกวา 200 ชุมชน สามารถรวมกลุมเพื่อรวมบริหาร

จัดการดานอาชีพ หรือแกไขปญหารวมกันท้ังสวนตนและสวนรวม 

เปนแบบอยางที่สามารถถายทอดความรูแกคนทั้งภายในชุมชน 

ภายนอกชุมชนอยางตอเนื่อง

ด้านอาชีพด ี

เกษตรกรสามารถบริหารจัดการอาชีพที่สุจริต รูจักวางแผน

การลงทุน การผลิต การตลาดไดอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนฐานรองรับสูการพัฒนาตน

เปนพลเมืองที่ดี โดยเกษตรกรที่รวมโครงการกับมูลนิธิฯ กวา 

5,000 คน มีอาชีพที่มั่นคง มีรายไดพอเพียง และสามารถสราง

มูลคาเศรษฐกิจจากโครงการสงเสริมอาชีพตลอดป รวมกวา 

1,930 ลานบาท
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ตัน / ปี

มูลค่าประมาณ

ผลผลิตกว่า

3,390

11 ล้านบาท

การปลูกพืชไร่ 

พืชสวนและพืชผัก

ตัน / ปี

มูลค่าประมาณ

จำนวนกว่า

11,260

134 ล้านบาท

การเล้ียงปลา

ตัน / ปี

มูลค่าประมาณ

ผลผลิตกว่า

52,560

894 ล้านบาท

การผลิตข้าว

ตัว / ปี

มูลค่าประมาณ

ผลผลิตกว่า

309,200

850 ล้านบาท

การเล้ียงสัตว์

มูลค่าประมาณ

20 ล้านบาท

กองทุนหมุนเวียน

มูลค่าประมาณ

1 แสนบาท

หัตถอุตสาหกรรม

มูลค่าประมาณ

2 ล้านบาท

การผลิตแก๊สชีวภาพ

ลดการซ้ือพลังงาน

มูลค่าประมาณ

22 ล้านบาท

กลุ่มออมทรัพย์ 

/ ร้านค้า

สังคม
พึ่งตน



ดินนํ้าป่าคงอยู่

" ซีพีเอฟ เป็นองค์กรตัวอย่างท่ีดีองค์กรหน่ึง ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศท่ีดําเนินธุรกิจ

ด้วยหลักการของการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมของชุมชนและประเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ความสําคัญกับการนําองค์ความรู้

และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ส่งผลดีต่อการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ของซีพีเอฟและของประเทศ จึงช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนของประเทศ และท่ีสําคัญ 

คือ ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต"

" โครงการ ปลูก - ปัน - ป้อง ป่าชายเลน มีรูปแบบการทํางานท่ีชัดเจน เป็นข้ันตอน ก่อให้เกิด

ความร่วมมือของหลายฝ่ายที่เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ โดยซีพีเอฟสนับสนุน

ด้านยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ รวมท้ังกําลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมาร่วมงานในทุกกิจกรรม 

ท้ังการปลูกป่าและฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน การร่วมประชุมติดตามงาน การสร้างเครือข่าย 

และการสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยมีกลุ่มชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ที่ให้การยอมรับและสนับสนุน"

ประเสริฐสุข จามรมาน

ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

สมบัติ กาญจนไพหาร

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร

ป่าชายเลนท่ี 2 จ.สมุทรสาคร
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ดินนํ้าป่าคงอยู่

ความมุ่งม่ัน

บรษิทัตระหนกัถึงคณุคา่ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซึง่เป็น

ปัจจัยต้นทางและพื้นฐานของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริษัทจึงมุ่ง

ดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ธุรกิจสีเขียว (Green Business)” เพ่ือร่วมบรรเทา

ผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เป้าหมาย

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ปกป้องความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

บรรเทาผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม
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ความย่ังยนืดานสิง่แวดลอมยงัคงเปนประเด็นความทาทายระดับโลก ในฐานะท่ีบรษิทั

เปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร จึงตระหนักดีถึงศักยภาพใน

การริเริม่และดําเนินการใดๆ เพ่ือรวมบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท้ังนี้ ความมุงมั่นในการสนับสนุนความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของบริษัทไดผนวกเขา

ไวกับการปฏิบัติงานในแตละวันและสะทอนผานแผนกลยุทธ โครงการ และกิจกรรม

ตางๆ ที่บริษัทไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยบริษัทใหความสําคัญ

กบัการบรหิารจัดการใน 2 เปาหมายหลกั กลาวคอื การบรรเทาผลกระทบตอสิง่แวดลอม

และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

 G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6, G4-15, G4-16, G4-18

 บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความพยายามในการลดผลกระทบตอสิง่แวดลอมอนัเน่ืองมาจากการดาํเนนิธุรกิจของ

บริษัทไดดําเนินการผานการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาตอยอดใน 2 สวนหลัก 

ไดแก กระบวนการ (Process) และผลติภณัฑ (Product) โดยบรหิารจดัการในเชงิบรูณาการ

ทัง้ดานพลังงาน นํา้ ของเสยี และอากาศ ดวยหลกั 4Rs ไดแก การลด (Reduce) การใชซํา้ 

(Reuse) การนาํกลบัมาใชใหม (Recycle) และการฟนฟหูรอืนาํทางเลือกใหมทีส่งผลกระทบ

ตอสิง่แวดลอมนอยกวาเดมิ (Replenish) มาประยกุตใช 

เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

บรษิทัไดนาํมาตรฐานและกระบวนการบรหิารจดัการดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสิ่งแวดลอม (Safety, Health and Environment: SHE) ภายใตชื่อ CPF SHE 

Management System หรือ CPF SHE MS ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานสากล ISO 

14001 และ OHSAS 18001 มาใช 

ขณะเดียวกัน เพ่ือแสดงถึงความมุงม่ันที่จะลดผลกระทบเชิงลบในแตละขั้นตอนของ

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ บริษัทยังไดนําหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

(Product Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO14040 และ ISO14044 

มาใชในการพัฒนา “ผลติภณัฑทีย่ัง่ยนื (Product Sustainability)” และจดัทาํ “วอเตอร

ฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ” (Product Water Footprint) ดวย 

G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6, G4-15, G4-16, G4-18

• ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ...ส่งเสริมพลังงานทดแทน

บริษัทมุงมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน

มาอยางตอเนื่อง รวมถึงการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชแทนพลังงานฟอสซิล เพื่อลด

ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยบรษิทัไดบริหารจดัการดานพลังงาน

ตามมาตรฐาน ISO 50001

1 ใน 7 บริษัทในภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

1 ใน 7 บริษัทในภูมิภาคเอเซียตะวันออก

เฉียงใต้ท่ีได้รับรางวัล CDP Hong Kong

and South East Asia Climate

Leadership Awards 2014 สาขา Best

Year-on-Year Disclosure Change

จาก CDP ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีผลักดันให้บริษัท

ทั่วโลกลดการลดก๊าซเรือนกระจกผ่าน

การเปิดเผยปริมาณคาร์บอน โดยผลการ

ดำเนินงานของบริษัทแสดงถึงพัฒนาการ

ด้านก๊าซเรือนกระจกท่ียอดเย่ียม

ดินนํ้าป่า
คงอยู่
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ในป 2557 บริษัทประสบความสําเร็จตามเปาหมายในการขยาย

ผลการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐาน

สงัคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEMAS) ไปยงัโรงงานผลติอาหารสตัว 

ฟารมเลี้ยงสัตว และโรงงานอาหาร จํานวน 14 แหงดวย โดย

มาตรฐาน AEMAS มีวัตถุประสงคเพื่อลดการใชพลังงานจาก

ภาคอุตสาหกรรมและการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศ

สมาชกิอาเซยีน ขณะเดยีวกนั พนกังานของบริษทัจาํนวน 58 คน 

ยงัไดผานการฝกอบรมหลักสตูรผูจดัการพลังงานมืออาชีพ หรือ 

Certified Energy Manager (CEM)

สําหรับในปนี้ บริษัทมีการใชพลังงานภายในธุรกิจอาหารสัตว 

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว และธุรกิจอาหาร รวม 9.67 ลานกิกะจูล 

โดยคิดเปนพลังงานท่ีใชแลวหมดไป (Non-Renewable Energy) 

ไดแก ถานหิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา LPG กาซ

ธรรมชาติ ประมาณ 3.56 ลานกิกะจูล และพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Energy) ไดแก กาซชวีภาพ ชวีมวล (อาท ิเศษไม 

ซงัขาวโพด กะลาปาลม ขีเ้ลือ่ย) ไบโอดเีซล ประมาณ 1.78 ลาน

กิกะจูล ขณะที่พลังงานไฟฟา อยูประมาณ 4.33 ลานกิกะจูล 

ทั้งนี้ คาความเขมขนการใชพลังงานภายในธุรกิจอาหารสัตว 

ธรุกจิการเลีย้งสตัว และธุรกจิอาหารโดยรวมคิดเปน 1.37 กกิะจลู

ตอตนัการผลติ อยางไรกด็ ีในชวงปทีผ่านมา บรษิทัยงัคงเขมงวด

กับมาตรการการบริหารจัดการโรค EMS ที่เกิดกับการเลี้ยงกุง 

ซึง่จาํเปนตองใชไฟฟาในกระบวนการเลีย้งเพือ่รกัษาประสทิธภิาพ

การผลติและลดความเส่ียงตางๆ จงึสงผลใหปริมาณการใชไฟฟา

โดยรวม และการปลอยกาซเรอืนกระจกในธุรกจิฟารมเพิม่ขึน้ 

การใช้พลังงาน (Energy Consumption)
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หมายเหตุ: 

1. การคํานวณเป็นไปตามดัชนีวัดประสิทธิผลการดําเนินงานด้านความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมของบริษัท (CPF SHE KPI)(EN3)

• ปริมาณพลังงานเช้ือเพลิงที่ใช้ = ผลรวมของ (ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้

แต่ละประเภทใน 1 เดือน X ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท*) 

หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน (ค่า CONVERSION FACTORS มาจาก 

รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอนุรักษ์พลังงาน)

• ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

ใน 1 เดือน (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6 

 หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน

• ปริมาณพลังงานรวมท่ีใช้ทั้งหมด = ปริมาณพลังงานเช้ือเพลิงที่ใช้ + 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด

 หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน

2. ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต ครอบคลุมการใช้

พลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ถ่านหิน น้ํามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา 

LPG ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล (อาทิ

เศษไม้ ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม ข้ีเลื่อย) ไบโอดีเซล และพลังงานไฟฟ้า 

ที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น (EN5)
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โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำให้สามารถใช้เชื้อ

เพลิงชีวมวล (Biomass) แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงงาน

อาหารสัตว์ ซึ่งริเร่ิมมาต้ังแต่ปี 2530 เป็นต้นมา โดยในปี 2557

บริษัทได้ใช้เช้ือเพลิงชีวมวลประมาณ 86,400 ตัน ซ่ึงช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 123,900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี และลดการใช้น้ำมันเตาได้มากกว่า 40.26 ล้านลิตร

จากน้ำมันพืชใช้แล้วในโรงงาน

อาหารแปรรูป 3 แห่ง ได้กลายเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

เพื่อช่วยตัดวงจรการนำน้ำมันเก่าเสื่อมสภาพกลับไปสู่ผู้บริโภค

โดยในปี 2557 สามารถป้องกันน้ำมันพืชเก่ากลับเข้าสู่วงจรอาหาร

กว่า 1.93 ล้านลิตรต่อปี และผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้กว่า 1.85

ล้านลิตรต่อปี ซ่ึงช่วยลดการพ่ึงพาการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้กว่า

1.15 ล้านลิตรต่อปี ขณะเดียวกัน ยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สู่ช้ันบรรยากาศได้ถึง 125 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนในโรงงานแปรรูปอาหาร 3 แห่ง ซ่ึง

ริเร่ิมในปี 2551 โดยในปี 2557 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับ

กระบวนการผลิตได้กว่า 76 ล้านหน่วยต่อปี (kWh/year) หรือ

ประมาณ 272,400 กิกะจูลต่อปี และผลิตไอน้ำจ่ายได้กว่า 98,900 ตัน

ไอน้ำต่อปี

Year
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นอกจากน้ี บริษัทยังไดดําเนินโครงการดานประหยัดพลังงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพมากกวา 30 โครงการ ซึ่งโครงการตางๆ 

ดังกลาวชวยลดปริมาณการใชพลังงานไดกวา 16,400 กิกะจูล 

จากกรณฐีาน (Baseline Scenario) กอนจะมีการดาํเนนิโครงการ 

หรือชวยประหยัดตนทุนการดําเนินงานไดกวา 39.6 ลานบาท

บริษัทไดจัดทําขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร

โดยอางอิงวธิกีารคํานวณตาม The Greenhouse Gas Protocol: 

A Corporate Accounting and Reporting Standard, 

มาตรฐาน ISO 14064-1: 2006 และองคการบริหารจัดการกาซ

เรือนกระจก (องคการมหาชน) ซึ่งในป 2557 ภายในธุรกิจ

อาหารสัตว ธุรกิจการเล้ียงสัตว และธุรกิจอาหารปลอยกาซ

เรือนกระจกทางตรงและทางออม ( Scope 1 และ Scope 2) 

โดยรวมกวา 0.88 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป 

ดินนํ้าป่า
คงอยู่
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• ใช้นํ้าอย่างคุ้มค่า...เพ่ิมการนํากลับมาใช้ใหม่

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าเปนหน่ึงในกลยุทธการบริหาร

จัดการดานสิ่งแวดลอมของบริษัท โดยบริษัทไดกําหนดปริมาณ

การใชนํา้อยางเหมาะสมในทกุขัน้ตอนการผลติ ควบคูไปกบัการ

วิจัยและพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ตลอดนจนการนํา

เทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาสนับสนุนตลอดกระบวนการผลิต 

เพื่อลดปริมาณการใชนํ้า หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าให

คุมคามากที่สุด โดยเฉพาะธุรกิจการเลี้ยงสัตวนํ้า ธุรกิจการ

เลี้ยงสุกร และธุรกิจอาหาร ซึ่งมีการใชนํ้าในปริมาณที่มากกวา

ธุรกิจอ่ืนๆ 

บรษิทัยังใหความสําคัญและถือเปนความรับผิดชอบสูงสดุในการ

บําบัดนํ้าเสียตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตั้งแตแหลงกําเนิด 

โดยการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพสูง พรอม

ติดตามและวัดผลคุณภาพน้ําทิ้งในรูปบีโอดี (Biochemical 

Oxygen Demand; BOD) กอนปลอยออกสูภายนอกตามเกณฑ

ทีก่ฏหมายกาํหนด โดยในป 2548-2555 ไดนาํระบบการตดิตาม

คุณภาพนํ้าแบบ Real Time (BOD Online) มาใชในโรงงาน

ผลิตอาหารจํานวน 9 แหง เพ่ือการรายงานผลโดยตรงไปยัง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากน้ี บริษัทไดพยามยามอยางเต็มความสามารถท่ีจะนํา

นํ้าเสียจากกระบวนการเล้ียงสัตวและการผลิตอาหารสัตวเขาสู

กระบวนการหมุนเวยีนกลบัมาใชใหม (Water Reuse) เชน นาํไป

รดนํ้าตนไม หรือพัฒนาตอยอดใหเกิดมูลคาและคุณคาทาง

เศรษฐกิจ เชน เปลี่ยนนํ้าเสียเปนพลังงาน (Biogas) เปนตน

• จัดการของเสียและมลพิษ...สู่การเพิ่มมูลค่า 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกําจัดของเสียที่จะไมให

สงผลกระทบตอชมุชนและสิง่แวดลอม จงึมุงเนนการใชทรพัยากร

อยางมปีระสทิธภิาพและใหเกดิประโยชนสงูสดุ ควบคูไปกบัการ

บรหิารจดัการตามมาตรฐานและการเพิม่มลูคาของกากของเสยี

จากกระบวนการผลิต เชน ระบบกาซชีวภาพจากมูลสุกรและ

กากตะกอนระบบบําบดันํา้เสีย เปนตน ซึง่ถอืเปนการลดของเสีย

ในขณะเดียวกัน 

 นำน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ ด้วย

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจากท่ีเป็นระบบบ่อหมักไร้อากาศแบบ

เปิดเป็นระบบบ่อหมักไร้อากาศแบบปิด ทำให้สามารถนำก๊าซมีเทนท่ี

เกิดข้ึนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียมาใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนน้ำมัน

เตาและพลังงาน LPG ของหม้อไอน้ำ (Steam Boiler) ณ โรงงาน

แปรรูปอาหาร 6 แห่ง โดยในปี 2557 สามารถลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศได้กว่า 25,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

จากนวัตกรรมฟาร์มสุกรรักษ์โลกสู่การ

บริหารจัดการของเสียและมลพิษทางอากาศแบบเต็มรูปแบบ ด้วย

ระบบโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System)

พร้อมส้วมน้ำภายในโรงเรือน ซ่ึงช่วยลดกล่ินและสามารถนำน้ำ

จากส้วมไปใช้บำบัดในระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) แบบพลาสติก

คลุมบ่อ ขณะท่ีน้ำเสียจากกระบวนการเข้าสู่การบำบัดและนำกลับมา

ใช้รดน้ำต้นไม้ นอกจากน้ี ยังมีระบบฟอกอากาศ 3 ช้ัน ซ่ึงทำจาก

ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนชุมชนด้วย โดย

ในปี 2557 สามารถนำก๊าซชีวภาพมาผลิตไฟฟ้าทดแทนการซื้อ

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าได้ร้อยละ 31 หรือประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 93

ล้านบาทต่อปี รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศ

ได้กว่า 100,800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

370
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22%
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ของเสีย 

บริษัทจัดการของเสียโดยแยกตามประเภทตามที่กฎหมาย

กําหนด และมีระบบปองกันการปนเปอนสิ่งแวดลอมตั้งแตการ

จัดเก็บ การขนสง และการกําจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการ

ของเสียอันตราย ซึ่งรวมถึงการจัดทําระบบการจัดการภายใน 

การจัดทําบัญชีปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในแตละเดือน การรวบรวม

จดัเก็บอยางถูกวธิ ีการสงไปกําจดัโดยผูทีไ่ดรบัอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับไดทั้งระบบงาน

มลพิษทางอากาศ 

บรษิทัมรีะบบกาํจดัมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอกโรงงานและ

มกีารตดิตามเฝาระวงัผลการตรวจวดัคาทีป่ลอยออกสูภายนอก

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยทําการตรวจวัดปละ 2 ครัง้ 

โดยในป 2557 ผลการตรวจวัดปริมาณการปลอยสารเจือปนใน

อากาศท้ังปริมาณฝุน ไนโตรเจนออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซต 

คารบอนมอนอกไซต และคาความทบึแสงของทุกสายงาน พบวา

มีปริมาณตํ่ากวาคามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดไวทั้งหมด

ภาพรวมการจัดการของเสียและมลพิษของบริษัท

ฟาร์มเลี้ยงระบบโรงเรือนปิด ปรับอากาศ

ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

โดยได้รับรองตามมาตรฐาน

ISO 14001 และ CPF SHE MS

ผลิตจาก

น้ำมันพืชใช้แล้ว

ทดแทนน้ำมันเตา

และ LPG

เปลี่ยนน้ำเสีย
เป็นพลังงาน

ไบโอดีเซล

ผลิตจาก

มูลสุกร

3 ชั้น ทำจาก

กะลามะพร้าว

ไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน

บำบัดแล้ว

นำไปรดน้ำต้นไม้

ในฟาร์ม

มูลไก่-เป็ดนำไปทำปุ๋ย เพื่อใช้ในฟาร์ม

และจำหน่ายออกภายนอก

ฟาร์มเลี้ยงระบบโรงเรือนปิด ปรับอากาศ

ฟาร์มเลี้ยงระบบเทคโนโลยีชีวภาพ

ปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม

โดยได้รับรองตามมาตรฐาน

ISO 14001 และ CPF SHE MS

เทคโนโลยี

ozone

ลดกลิ่น

ก๊าซ
ชีวภาพ

ระบบ
ฟอกอากาศ

การนำน้ำเสีย
กลับมาใช้ใหม่

FEED ธุรกิจอาหารสัตว์ FARM ธุรกิจการเล้ียงสัตว์ FOOD  ธุุรกิจอาหาร

ดินนํ้าป่า
คงอยู่
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• บริหารจัดการผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ

การสรางสรรคผลติภณัฑทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม รบัผดิชอบตอ

สงัคม และปลอดภัยตอผูบรโิภคเปนหน่ึงในภารกิจสาํคญัในการ

สนบัสนนุเปาหมายของบรษิทัทีจ่ะลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ของกจิการในประเทศไทยผานโครงการ “คารบอนฟตุพร้ินทองคกร 

(Carbon Footprint for Organization: CFO)” ซึ่งมีแผนการ

ดําเนินงานระหวางป 2557-2559

พัฒนาผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน

โครงการ “ผลิตภัณฑซีพีเอฟที่ยั่งยืน” ซึ่งริเริ่มขึ้นในป 2555 

ถือเปนอีกหน่ึงกาวยางสําคัญท่ีมีสวนนําพาบริษัทไปสูเปาหมาย 

โดยไดนําหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product 

Life Cycle Assessment) เพื่อนําไปสูการตัดสินใจหรือการ

กําหนดแนวทางดําเนินการพัฒนาตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ

ตัง้แตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ซึง่เร่ิมตัง้แตการผลิตอาหารสัตว การ

เลี้ยงสัตว การแปรรูปเนื้อสัตว การผลิตอาหารแปรรูป ไปจนถึง

การจัดจําหนาย

ที่สําคัญ การออกแบบและพัฒนา “ผลิตภัณฑซีพีเอฟที่ยั่งยืน” 

ยังคํานึงถึงมิติสําคัญ 4 ดาน ประกอบดวย คุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหาร (Quality / Food Safety) สิง่แวดลอม (Environmental) 

สังคม (Social) และเศรษฐกิจ (Economic) อีกทั้งยังมุงลด

ผลกระทบท่ีสาํคญั 6 ดาน ไดแก พลงังาน (Energy) การปลดปลอย

มลพิษ (Emissions) ศักยภาพในการกอใหเกิดความเปนพิษ 

(Toxicity Potential) อบุตัเิหตุและความเจ็บปวยจากการทํางาน 

(Occupational Illness and Accidents) ทรพัยากร (Resources) 

และการใชทีด่นิ (Land Use) โดยประยกุตใชวธิกีารทางวทิยาศาสตร

ในการวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency 

Analysis) ตลอดวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ซึ่งเปนการวิเคราะห

ประสิทธิภาพดานตนทุนการผลิตควบคูไปกับผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม โดยวิธีการและผลการประเมินดังกลาวนี้ไดรับการ

รับรองจากหนวยงานรับรองระดับโลก ไดแก The US National 

Sanitation Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ TUV 

Rheinland ประเทศเยอรมนี ผลิตภัณฑซีพีเอฟที่ยั่งยืนจึงเปน

กาวท่ีสําคัญในการผลิตอาหารเพ่ือสงมอบคุณคาทั้ง 4 มิติไปยัง

ผูบริโภคเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน ภายใตกรอบแนวคิดของการผลิต

ที่ยั่งยืน (Sustainable Production) ที่สงเสริมการบริโภคอยาง

ยั่งยืน (Sustainable Consumption) 

บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไก่รายแรก

ของประเทศไทยและของโลกที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุต

พร้ินท์ (Carbon Footprint Labeling) จากองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

จนถึงปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนรวม

ท้ังส้ิน 145 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมท้ังผลิตภัณฑ์เน้ือสด อาหาร

แปรรูป ผลิตภัณฑ์นม อาหารสัตว์ และขนมขบเค้ียวสำหรับสุนัข

ซึ่งช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากการบริหาร

กระบวนการผลิตทุกข้ันตอนต้ังแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ



CONTINUOUS

IMPROVEMENT

ระหว่างปี 2550-2557 ช่วยลดพลาสติก

และกระดาษในการผลิตบรรจุภัณฑ์

รวมกว่า

ตัน1,700

ส่วนหน่ึงของนวัตกรรม “ด้านผลิตภัณฑ์” เพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดีกว่า

วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ : บริษัทได้เข้าร่วมโครงการนำร่อง “ฟุตพร้ินต์

น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (Water Footprint)” จัดโดย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซ่ึง

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ต่ำ

แสดงว่าใช้น้ำปริมาณน้อยในกระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์ 

ในปี 2556 มีโรงงานของบริษัทเข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง ได้แก่

โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 2 โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแกลง และ

โรงคัดไข่นครหลวง ด้วยผลิตภัณฑ์นำร่อง 3 รายการ ได้แก่

Roasted Chicken Strip เก๊ียวกุ้งซีพี และไข่สดซีพี ท้ังน้ีจากผลการ

ประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์พบว่าผลิตภัณฑ์ไก่สดซีพีมีค่าน้อยกว่าค่า

เฉล่ียของโลกร้อยละ 26 โดยไก่สดซีพีมีค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์อยู่ที่

3,200 ลิตรต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของโลกอยู่ท่ี 4,325 ลิตร

ต่อกิโลกรัม (ท่ีมา: www.waterfootprint.org)

และในปี 2557 บริษัทยังขยายการดำเนินโครงการไปยังโรงงาน

อาหารแปรรูปสัตว์น้ำระโนด เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันของบริษัท

ที่ไม่หยุดน่ิงในการพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น
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จากความสําเร็จของการดําเนินโครงการนํารองเมื่อป 2556 ซึ่งเร่ิมดําเนินโครงการใน

ผลิตภัณฑไกสดและไกปรุงสุก และไดรับการรบัรองมาตรฐาน ProSustain ® จาก DNV 

GL ประเทศนอรเวย หนวยงานรับรองระดับโลกน้ัน ในป 2557 บริษัทจึงไดขยาย

ขอบเขตการดําเนินงานใหครอบคลุมสายธุรกิจไกในประเทศไทยทั้งหมด นอกจากนี้ 

บริษัทมีเปาหมายที่จะขยายโครงการครอบคลุมผลิตภัณฑที่หลากหลายทั้งในกลุม

สัตวปก สุกร และสัตวนํ้าตามลําดับดวย

คิดสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ร่วมดูแลโลก

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบรรจุภัณฑที่ชวยปกปองและรักษาคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ขณะเดียวกัน ยังคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

อันเกิดจากทรัพยากรท่ีนาํมาใชในการผลติบรรจุภณัฑไปจนถงึการแปรเปลีย่นเปนขยะ

ในที่สุด จึงเปนท่ีมาของการคิดคนและพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง ภายใตความทาทายที่ตองคงไวหรือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

ทั้งในดานรูปลักษณ รวมถึงมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัย 

ตั้งแตป 2547 เปนตนมา บริษัทดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(Continuous Improvement) เพือ่ใหไดบรรจภุณัฑทีช่วยบรรเทาผลกระทบดานสิง่แวดลอม

เปนผลใหบริษัทสามารถลดการใชพลาสติกและกระดาษรวมกวา 1,700 ตัน ซึ่งใน

จํานวนนี้เปนผลมาจากป 2557 ประมาณ 170 ตัน ซึ่งชวยใหบริษัทประหยัดตนทุนได

มากกวา 230 ลานบาท ระหวางป 2550-2557 จากการลดใชทรัพยากรในการผลิต 

รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพการบรรจ ุ/ บรรทกุสนิคาตอคร้ัง ซึง่ไมเพยีงแตบรษิทัทีไ่ดรบั

ประโยชน หากลูกคายังประหยัดตนทุนจากการเพิ่มปริมาณการโหลด / บรรทุกสินคา

ตอครั้งอีกดวย 

ดินนํ้าป่า
คงอยู่
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ปริมาณพลาสติกและกระดาษที่ลดได้ (ตัน/ปี) จากนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ระหว่างปี 2550-2557
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กระดาษแข็ง
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จิตอาสาในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่สีเขียวและทรัพยากร

ธรรมชาตปิาไมทัง้ภายในและรอบรัว้สถานประกอบการ ตลอดจน

พื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ

• โครงการรักษ์นิเวศ 

ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเช่ือมโยงขอมูลตนไมที่มี

ผลตอบแทนเชิงนิเวศ ในป 2557 บริษัทจึงไดริเริ่มและตอยอด

การอนุรักษและฟ นฟูพื้นที่สีเขียวภายในและรอบรั้วสถาน

ประกอบการภายใตชื่อ “โครงการรักษนิเวศ” ขึ้น โดยรวมกับ

คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินโครงการ

นํารองใน 4 แหง ประกอบดวยโรงงานอาหารสัตว ฟารมสุกร 

ฟารมไก และโรงงานแปรรูปอาหาร ซึ่งมีกระบวนการทํางาน 

2 สวนสําคัญ ไดแก 1. การเก็บรวบรวมขอมูลและการออกแบบ

ระบบการจัดเกบ็ขอมลู 2. การพฒันาเครือ่งมอืการประเมนิมลูคา

ของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Service: PES) ทั้งนี้ 

ผลจากการดําเนินโครงการชวยใหบริษัททราบถึงคุณคาและ

มูลคาของบริการที่ระบบนิเวศของตนไมและสวนปาที่ปลูกและ

สรางขึ้น อันไดแก 

 ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

บรษิทัตระหนกัถงึการอนรุกัษสิง่แวดลอมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพควบคูกับการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด จึงใหความ

สําคัญตั้งแตเรื่องสถานที่ตั้งสถานประกอบท่ีตองไมอยูในแหลง

อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมตามระเบยีบ ขอบงัคบั 

มาตรฐาน และกฎกระทรวงท่ีกําหนดไว และมีการประเมิน

ผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากการดําเนนิธรุกจิอยางสมํา่เสมอ ทัง้นี้ 

เพื่อความมั่นคงของระบบนิเวศและฐานทรัพยากรของประเทศ 

อนัเปนทุนในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางยัง่ยนื 

และดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของตนไมและปาไม ซึ่งมีความ

สัมพันธใกลชิดกับดินและน้ํา อันเปนองคประกอบสําคัญของ

ระบบนเิวศท่ีเอือ้ประโยชนโดยตรง (Provisioning Services) ไมวา

จะเปนอาหาร นํ้า เชื้อเพลิง ฯลฯ ประโยชนจากการทําหนาที่ 

(Regulating Services) เชน ภมูอิากาศ คณุภาพน้ํา การกดัเซาะ

ของดนิ หรอืประโยชนทางวฒันธรรม (Cultural Services) ทีช่วย

สนับสนุนการพักผอนหยอนใจ ทองเท่ียว คุณคาทางจิตใจ 

เปนตน บรษิทัจึงสนบัสนนุพนกังานและชุมชนรวมเปนเครอืขาย

G4-EN13
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• มูลคาของธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

• มูลคาการลดลงของอุณหภูมิอากาศ 

• มูลคาของการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด

• มูลคาของผลผลิตในรูปของเนื้อไม 

โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําขอมูลจากการวิเคราะหและประเมินความหลากหลายทาง

ชวีภาพไปพฒันาเปนแผนยทุธศาสตรการอนรัุกษและฟนฟคูวามหลากหลายทางชวีภาพ

ของบริษัทในอนาคต 

เพื่อใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในป 2557 บริษัทจึงได

ดําเนินการฝกอบรมพนักงานมากกวา 200 คน เพื่อเสริมสรางความรูเก่ียวกับการปลูก

ตนไม การดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนวิธกีารประเมิน

การใหบริการของระบบนิเวศ ควบคูไปกับการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ (PES) ใน

พืน้ทีน่าํรอง 4 แหง ซึง่พบวามมีลูคาทางสิง่แวดลอมรวมกวา 4.4 ลานบาท นอกจากน้ี 

ในป 2558 บริษัทมีแผนที่จะขยายโครงการใหครอบคลุมรอยละ 50 ของโรงงานและ

ฟารมทั้งหมดของบริษัท 

• โครงการปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน 

ดวยความสําคัญของปาชายเลนท่ีเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางบกและทะเล เปนศูนย

รวมความหลากหลายท่ีเอื้อตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิต อันนํามาซ่ึงการรักษาสมดุล

ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บริษัทจึงไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษา 

ชุมชนในพ้ืนที่ดําเนินการปลูกปาชายเลนมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2536 จนถึงปจจบุนั 

โดยไดปลกูปาชายเลน รวมกวา 5,600 ไร ณ พื้นที่ปาชายเลน 17 จังหวัดในภาคใต 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก

เพื่อตอยอดความมุงมั่นของบริษัทในการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลน ตลอดจน

รวมสนับสนุนแผนแมบทการจัดการปาชายเลนประเทศไทย ซึ่งมีเปาหมายในการ

บริหารจัดการพื้นที่ปาชายเลนไมนอยกวา 1.52 ลานไร ควบคูไปกับการสรางเสริม

เครือขายในการอนุรักษคุมครอง และปองกันปาชายเลน จึงเปนที่มาของยุทธศาสตร

ความรวมมือระหวางบริษัท กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) และเครือขายภาคประชาสังคม ในการ

ริเริ่มและดําเนินโครงการ “ปลูก - ปน - ปอง ปาชายเลน” โดยกําหนดนํารองในพ้ืนที่

ยุทธศาสตร 5 แหงของจังหวัดชุมพร จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

สุราษฎรธานี และจังหวัดพังงา ระหวางป 2557-2561 ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษและ

ฟนฟูรวมกวา 2,000 ไร 

ดินนํ้าป่า
คงอยู่
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เพาะกล้า

ด้วยเมล็ดไม้พันธ์ุดีมีคุณภาพ บนพ้ืนท่ีเพาะชำ

ที่มีสภาพแวดล้อม ท้ังความช้ืน ออกซิเจน อุณหภูมิ

และแสงสว่างท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 

ผ่านการบำรุงรักษาก่อนนำไปปลูก

ลงปลูก

โดยคำนึงถึงระบบนิเวศ อาทิ ความลึกของน้ำ

กระแสน้ำ พันธ์ุไม้มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เป็นต้น

วัดผล

โดยการติดตามและรายงานผล ท้ังปริมาณพ้ืนท่ี

ป่าชายเลนท่ีได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงจำนวนและ

ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ

ดูแล

ด้วยการปลูกซ้ำหากมีต้นไม้เสียหาย การขูดเพรียงซ่ึงเป็น

อุปสรรคสำคัญท่ีจะยับย้ังการเจริญเติบโต การกำจัด

วัชพืชต่างๆ เพ่ือลดการแก่งแย่งอาหาร และการดูแลอ่ืนๆ

ที่เหมาะสม

แบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์

ด้านการปลูกและการดูแลป่าชายแลน 

ตลอดจนกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม

ปกป้องป่าชายเลนด้วยการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่ายและภาคประชาสังคม บนพ้ืนฐานความรู้

ความเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าชายเลน

ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ผ่านการส่งเสริมกระบวนการเข้าถึงความรู้ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของป่าชายเลน

และระบบนิเวศชายฝ่ังควบคู่ไปกับปลูกป่าชายเลนในพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ผ่าน 4 ข้ันตอนสำคัญ
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สําหรับในป 2557 บริษัทไดดําเนินการใน 3 พื้นที่ไดแก จังหวัด

ชมุพร จงัหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร โดยแบงเปนพืน้ที่

ปลูกใหม 47 ไร และพื้นที่อนุรักษกวา 1,396 ไร ทั้งนี้ การ

ติดตามผลการเจริญเติบโตของตนไมในพ้ืนที่ปลูกใหม ดําเนิน

การสุมตัวอยางโดยวัด 1 แถว เวน 5 แถว จนครบแปลงท่ีปลูก

ทั้งหมด เพ่ือวัดอัตราการรอดตาย ซึ่งผลจากการสํารวจพบวา

พืน้ท่ีจงัหวดัชมุพรมีอตัราการรอดตายรอยละ 85 ของตนไมทีป่ลกู

ทัง้หมด ขณะทีพ่ืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสาครมอีตัราการรอดตายรอยละ 

26.4 โดยสาเหตุที่มีอัตราการรอดตายต่ํา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี

วกิฤตของชาตดิานการกดัเซาะชายฝง มคีลืน่แรง และเปนพืน้ที่

ปากอาว อยางไรก็ดี บริษัทไดรวมกับเครือขายความรวมมือ

วางแผนดําเนินการดูแลและติดตามผลอยางใกลชดิและตอเนือ่ง 

เพือ่สงเสริมใหมอีตัราการรอดตายท่ีสงูขึน้ และในป 2558 บริษทั

มีแผนที่จะดําเนินการในพื้นที่ปลูกใหมประมาณ 100 ไร และ

พื้นที่อนุรักษ 2,000 ไร

จากความพยายามและความรวมมือในการดําเนินโครงการ 

ไมเพียงอนุรักษและเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน หากยังมีสวนชวยเพ่ิม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งวัดไดจากการเพ่ิมขึ้นของ

ผลผลิตสัตวนํ้าและสายพันธุสัตวที่อาศัยอยูในปาชายเลน 

ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูระบบนเิวศปาชายเลนสําหรบัเยาวชน 

บุคคลและหนวยงานตางๆ ที่สนใจอีกดวย 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างปี 2555-2557

 ผลการดําเนินงาน หน่วย 2555 2556 2557

พลังงานและก๊าซเรือนกระจก

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด ล้านกิกะจูล 9.17 9.23 9.67

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ล้านกิกะจูล 2.67 3.14 3.56

- ถ่านหิน ล้านกิกะจูล 0.66 0.76 0.78

- น้ํามันเตา ล้านกิกะจูล 0.44 0.49 0.56

- น้ํามันดีเซล ล้านกิกะจูล 0.30 0.20 0.36

- น้ํามันเบนซิน ล้านกิกะจูล 0.02 0.04 0.02

- เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว ล้านกิกะจูล 0.29 0.30 0.33

- ก๊าซธรรมชาติ ล้านกิกะจูล 0.96 1.36 1.51

พลังงานหมุนเวียน ล้านกิกะจูล 2.21 2.07 1.78

ไฟฟ้าที่ซื้อเข้า ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

ล้านกิกะจูล

1,193

4.30

1,117

4.02

1,203

4.33

ค่าการใช้พลังงาน

ต่อหน่วยการผลิต

กิกะจูลต่อตันการผลิต 1.31 1.34 1.37

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(scope 1)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

0.16 0.17 0.19

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(scope 2)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

0.67 0.65 0.70

ดินนํ้าป่า
คงอยู่
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 ผลการดําเนินงาน หน่วย 2555 2556 2557

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

(scope 1+2)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

0.82 0.81 0.88

ค่าก๊าซเรือนกระจก

ต่อหน่วยการผลิต

กก.คาร์บอนไดออกไซด์

ต่อตันผลผลิต

118.16 118.34 125.63

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล 

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

0.21 0.19 0.16

น้ํา

ปริมาณการนําน้ํามาใช้ ล้านลูกบาศก์เมตร 186.78 207.62 370.07

- น้ําประปา ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 16.74

- ทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 70.61

- แม่น้ํา ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 13.24

- คลอง ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 166.53

- น้ําบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 16.59

- น้ําฝน ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 55.44

- แหล่งน้ําผิวดินอื่นๆ ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 8.24

- น้ําซื้ออื่นๆ (ที่ไม่ใช่น้ําดื่ม) ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 22.65

- น้ําเสียจากภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 0

ปริมาณน้ําที่ถูกนํากลับมาใช้ใหม่ ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 82.69

น้ําที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 115.35

- ทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 34.07

- แม่น้ํา ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 6.67

- คลอง ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 68.38

- ลํารางสาธารณะ ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 3.59

- อื่นๆ ล้านลูกบาศก์เมตร n / a n / a 2.62

คุณภาพน้ําทิ้ง

ค่า BOD มิลลิกรัมต่อลิตร n / a n / a 19.81

ค่าไนโตรเจน มิลลิกรัมต่อลิตร n / a n / a 41.31

ปริมาณ BOD พันตัน n / a n / a 2.28
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 ผลการดําเนินงาน หน่วย 2555 2556 2557

ปริมาณค่าไนโตรเจน พันตัน n / a n / a 4.76

ของเสีย

ปริมาณของเสียทั้งหมด ล้านตัน 0.34 0.39 0.44

ปริมาณของเสียทั่วไป ล้านตัน 0.34 0.39 0.44

ปริมาณของเสียทั่วไปที่นําไปกําจัด

- ฝังกลบในหน่วยงาน พันตัน n / a n / a 3.08

- ทําปุ๋ยหมักในหน่วยงาน พันตัน n / a n / a 1.63

- เผาด้วยเตาเผาของหน่วยงาน พันตัน n / a n / a 4.96

- นํากลับไปใช้ซ้ํา พันตัน n / a n / a 0.04

- นํากลับไปใช้ใหม่ พันตัน n / a n / a 1.14

- ส่งหน่วยงานราชการท้องถิ่น พันตัน n / a n / a 13.96

- ส่งหน่วยงานภายนอก พันตัน n / a n / a 17.36

- จําหน่ายภายนอก พันตัน n / a n / a 345.04

- กําจัดด้วยวิธีอื่นๆ พันตัน n / a n / a 30.34

ปริมาณที่เก็บไว้ภายในบริษัท พันตัน n / a n / a 32.23

ปริมาณของเสียอันตรายท่ีส่ง

กําจัดโดยหน่วยงานภายนอก

พันตัน n / a n / a 0.44

ปริมาณของเสียอันตราย

ที่เก็บไว้ภายในบริษัท

พันตัน n / a n / a 0.25

หมายเหตุ : 

• ปริมาณการนํานํ้ามาใชทั้งหมด รวบรวมขอมูลจากมิเตอร ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน คํานวณจากอัตราไหลของปม และปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียของกรม

อุตุนิยมวิทยา (EN 8)

• ปริมาณนํ้า reuse / recycle รวบรวมขอมูลจากมิเตอร และการคํานวณจากอัตราไหลของปม (EN 10)

• ปรมิาณน้ําทิง้ ไมไดรายงานแยกน้ําทิง้ตามแผนกับนํา้ทิง้ทีเ่กดิขึน้นอกแผน เนือ่งดวยระบบการรวบรวมขอมลูไมไดออกแบบไว ซึง่ทางบรษิทัจะดาํเนนิการ

เก็บแยกในปถัดไป (EN 22)

• คา BOD และไนโตรเจน คํานวณจากคาเฉลี่ยของการตรวจคุณภาพนํ้าท้ิง BOD และไนโตรเจนของทุกหนวยงานท่ีตรวจวิเคราะหโดยบริษัทภายนอก

ที่ไดรับรอง (EN 22)

• ปริมาณ BOD คํานวณจาก ปริมาณของน้ําทิ้ง x ความเขมขนเฉลี่ยของบีโอดี (EN 22)

• ปริมาณไนโตรเจน คํานวณจาก ปริมาณของน้ําทิ้ง x ความเขมขนเฉลี่ยของไนโตรเจน (EN 22) 

• ปริมาณของเสียที่จัดเก็บภายในบริษัท เปนของเสียที่เกิดขึ้นในป 2557 เทานั้น ไมรวมปที่ผานมา และปริมาณของเสียที่สงกําจัดภายนอกยังไมไดระบุวิธี

การกําจัดปลายทาง เนื่องดวยระบบการรวบรวมขอมูลไมไดออกแบบไว ซึ่งทางบริษัทจะดําเนินการเก็บแยกในปถัดไป (EN 23)

ดินนํ้าป่า
คงอยู่



G4-32

GRI Content Index for ‘In accordance’- CORE

General Standard Disclosures

General Standard Disclosures Page External Assurance

Strategy and Analysis

G4-1 Pages 14-17 -

Organizational Profi le

G4-3 Page 18-19 -

G4-4 Page 18-19 -

G4-5 Page 40 -

G4-6 Page 20-21 -

G4-7 Annual Report, page 86-105 -

G4-8 Page 20-21 -

G4-9 Pages 20-23, 78, 92 ,Annual Report, 

page 20-29, 86-105 and Annual Review, 

page 28-43

www.cpbrandsite.com/product.php 

www.cpfworldwide.com/th/product 

-

G4-10 Page 78-81

The Company does not have temporary 

contract employee

All employees are full-time employees

All work is performed mainly by employees 

and workers

There was no signifi cant variation in employment 

numbers during the reporting period

-

G4-11 Zero percent of our employees are covered 

by collective bargaining agreements.

-

G4-12 Page 18-19 -

G4-13 Annual Report, page 9 -

G4-14 Page 31, 43 -

G4-15 Page 31 -

G4-16 Page 32-34 -
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General Standard Disclosures Page External Assurance

Identifi ed Material Aspects and Boundaries

G4-17 Page 35 and Annual Report, page 86-105 -

G4-18 Page 36-37 -

G4-19 Page 37 -

G4-20 Page 38 -

G4-21 Page 38 -

G4-22 Page 35 -

G4-23 There is no signifi cant change in the scope 

and aspect boundary

-

Stakeholder Engagement

G4-24 Page 39-40 -

G4-25 Page 39-40 -

G4-26 Page 39-40 -

G4-27 Page 39-40 -

Report Profi le

G4-28 Page 35 -

G4-29 Page 35 -

G4-30 Page 35 -

G4-31 Page 40 -

G4-32 Page 128-138 -

G4-33 Page 35, 128-138 -

Governance

G4-34 Page 26-29 and Annual Report, page 63-73 -
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General Standard Disclosures Page External Assurance

Ethics and Integrity

G4-56 Annual Report, page 63-73, website:
http://www.cpfworldwide.com/th/investor/
http://www.cpfworldwide.com/th/investor/
corporate-governance 

-

Specific Standard Disclosures

Material Aspects DMA and 
Indicators

Page Omission External Assurance

Economic 
Performance

G4-DMA Annual Report, 
page 8-9, and 
Annual Review, 
page 4-5

- -

G4-EC1 Page 22-23 and 
Annual Report, 
page 20-29

- -

Energy G4-DMA Page 115-116 - -

G4-EN3 Page 116, 125 - Page 134-140

G4-EN5 Page 116, 125 - Page 134-140

G4-EN6 Page 117-118 - -

Water G4-DMA Page 118 - -

G4-EN8 Page 118, 126-127 - Page 134-140

G4-EN10 Page 118, 126-127 - -

Biodiversity G4-DMA Page 122-125 - -

G4-EN13 Page 122-125 - -

Emissions G4-DMA Page 57-59, 
115,118-119

- -

G4-EN15 Page 117, 125-126 - -

G4-EN16 Page 117, 125-126 - -

G4-EN18 Page 117, 125-126 - -
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Material Aspects DMA and 

Indicators

Page Omission External Assurance

Effl uents and 

Wastes

G4-DMA Page 118-119 - -

G4-EN22 Page 126-127 Water consumption fi gures 

are not separated into 

planned and unplanned as 

the current design of data 

collection system does not 

support the separation. 

The separation will be 

commenced next year.

Page 134-140

G4-EN23 Page 126-127 The disclosed quantity of 

waste is waste that was 

generated during 2014 only, 

excluding waste which had 

been generated before 2014. 

The current data collection 

system does not support the 

documenting of disposal 

methods but the system will 

be adapted by next year.

Page 134-140

Supplier 

Environmental 

Assessment

G4 DMA Page 43

G4-EN32 Page 43 The disclosure of this 

indicator is available only 

for fi shmeal supplier as this 

program in year 2014 was 

implemented for fi shmeal 

suppliers only and the 

company is staring to assess 

all critical suppliers in 2015.

Employment G4-DMA Page 63-64 - -

G4-LA1 Page 79-81 Reporting number of 

employees by region is not 

applicable since this report 

only covers operations in 

Thailand

-
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Material Aspects DMA and 

Indicators

Page Omission External Assurance

Occupational 

Health and Safety

G4-DMA Page 74-75 - -

G4-LA5 Page 74-75 - -

G4-LA6 Page 76-78 Reporting the data by region 

is not applicable since this 

report only covers operations 

in Thailand

Page 134-140

Training and 

Education

G4-DMA Page 65-69 - -

G4-LA9 Page 67 - Page 134-140

G4-LA10 Page 65-68 - Page 134-140

G4-LA11 Page 65 - -

Supplier 

Assessment for 

Labor Practices

G4-DMA Page 43-44, 54-56 - -

G4-LA15 Page 43-47 The disclosure of this 

indicator is available only 

for fi shmeal supplier as this 

program in year 2014 was 

implemented for fi shmeal 

suppliers only and the 

company is staring to assess 

all critical suppliers in 2015.

-

Labor Practices 

Grievance 

Mechanisms

G4-DMA Page 54-56, 70-73 - -

G4-LA16  Page 72-73 - -

Non-Discrimination G4-DMA Page 73 - -

G4-HR3 Page 73 - -

Child Labor G4-DMA Page 43-45, 54-56 - -

G4-HR5 Page 45-49 - -
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Material Aspects DMA and 

Indicators

Page Omission External Assurance

Forced or 

Compulsory Labor

G4-DMA Page 43-45, 54-56 - -

G4-HR6 Page 45-49 - -

Supplier Human 

Rights Assessment

G4-DMA Page 43-45 - -

G4-HR11 Page 43-49 The disclosure of this 

indicator is available only 

for fi shmeal supplier as this 

program in year 2014 was 

implemented for fi shmeal 

suppliers only and the 

company is staring to assess 

all critical suppliers in 2015.

-

Human Rights 

Grievance 

Mechanisms

G4-DMA Page 72-73 - -

G4-HR12 Page 73 - -

Local Communities G4-DMA Page 108-109 - -

G4-SO1 Page 108-111

All of the 

community 

surrounding our 

operations are 

engaged regularly 

by our employee

- -

Product and 

Service Labeling

G4-DMA Page 94-96 - -

G4-PR3 Page 94-96 - -

Healthy and 

Affordable Food

G4-DMA Page 92-99 - -

Customer Health 

and Safety

G4-DMA Page 85-92 - -

G4-FP5 Page 85 - -
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(LRQA)

 

(LRQA)

LRQA AA1000AS (2008) – 

ISAE3000 

  

• : 

• Global Reporting Initiative (GRI G4) (Core 

option) 

• GRI G4 (GRI G4’s Food Processing Sector 

Disclosure) 

•  

 G4-EN3 ( ) 

 G4-EN5  

 G4-EN8  

 G4-EN22  

 G4-EN23 (  

 G4-LA6 (

 ) 

 G4-LA9 (  

 G4-LA10 (

) 
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LRQA LRQA

 

 

LRQA 

LRQA : 

•   

•  

•  

 

LRQA 

LRQA  LRQA

: 

• 

LRQA

 

• 

LRQA

 

• 

LRQA
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• 

 

 

 

 

:

• Stakeholder Inclusivity : 

LRQA

 

• Materiality : 

LRQA

 

• Responsiveness :  

• LRQA

LRQA

GRI G4 (GRI G4’s Food Processing Sector Disclosure)
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• Reliability :  

LRQA

 

 

LRQA 

LRQA 

LRQA 

LRQA 

 
 

         :  

 
 

 

         

 

 

LRQA : BGK6021877 

 

(LRQA),
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LRQA Assurance Statement 
Relating to Charoen Pokphand Foods Public Company 
Limited’s Sustainability Report for the calendar year 2014 
 
This Assurance Statement has been prepared for Charoen Pokphand Foods Public Company Limited in 
accordance with our contract but is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Charoen Pokphand Foods Public 
Company Limited (CPF) to provide independent assurance on its ‘Sustainability Report for the calendar year 
2014 (“the report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of 
the professional judgement of the verifier using “LRQA’s verification approach".  LRQA’s verification approach 
is based on current best practise and uses the principles of AA1000AS (2008) - inclusivity, materiality, 
responsiveness and reliability of performance data and processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered CPF’s Sustainability Report 2014 (CPF) and its subsidiaries in Thailand 
and specifically the following requirements: 
• Confirming that the report is in accordance with: 

 GRI G4’s reporting guidelines and core option  
 GRI G4’s Food Processing Sector Disclosure 

• Evaluating the accuracy and reliability of data and information for only the selected indicators listed below:  
 G4-EN3 (Energy consumption within the organization) 
 G4-EN5 (Energy intensity) 
 G4-EN8 (Total water withdrawal by source) 
 G4-EN22 (Total water discharge by quality and destination) 
 G4-EN23 (Total weight of waste by type and disposal method) 
 G4-LA6 (Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 

total number of work-related fatalities, by region and by gender) 
 G4-LA9 (Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category) 
 G4-LA10 (Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 

employability of employees and assist them in managing career endings) 
 

Our assurance engagement excluded the data and information of CPF’s operations and activities outside of 
Thailand, and its associated and jointly-controlled entities both in Thailand and overseas. Our assurance 
engagement also excluded the safety, occupational health and environmental (SHE) indicators of its other 
business units apart from feed, farm and food processing in Thailand. 
 
LRQA’s responsibility is only to CPF.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in 
the end footnote. CPF’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and 
information within the report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the 
report is derived.  Ultimately, the report has been approved by, and remains the responsibility of CPF. 
 
LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that CPF has 
not: 
• Met the requirements above 
• Disclosed accurate and reliable performance data and information as no errors or omissions were 

detected 
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the 
professional judgement of the verifier.  
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Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 

 
LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The 
following tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance 
engagement: 
• Assessing CPF’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders 

were captured correctly. We did this by reviewing documents and associated records. 
• Reviewing CPF’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues 

were included in their Report.   We did this by benchmarking reports written by CPF and its peers to 
ensure that sector specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in 
determining material issues to evaluate whether CPF makes informed business decisions that may 
create opportunities that contribute towards sustainable development.  

• Auditing Company CPF’s data management systems to confirm that there were no significant errors, 
omissions or mis-statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling 
procedures, instructions and systems, including those for internal verification.  We also spoke with those 
key people responsible for compiling the data and drafting the report. 

• Visiting sites of Baan That broiler farm and  Nong Khae aqua feed (Saraburi Province), PB2 and CS1 
shrimp farms (Petchburi and Chachoengsoa Provinces), Poultry processing factory Bang-Na (Bangkok 
Province), and Kanchanaburi swine farm  (Kanchanaburi Province) to sample evidence for the selected 
specific standard disclosures to confirm its reliability.  
Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data 
reported by individual locations.  

 
Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 
• Stakeholder inclusivity: 

We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from CPF’s stakeholder 
engagement process.  The Report content, as well as CPF’s visions for addressing sustainability 
development, has then been informed by the views and expectations of these stakeholders. 

• Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning CPF’s sustainability performance that have been 
excluded from the report.  It should be noted that CPF has processes for identifying and determining 
their material aspects; the evaluation process considers factors such as stakeholder concerns, potential 
impact to economic, social and environment, business risk and issues addressed by peers. These 
aspects have then been prioritised and influenced CPF’s performance disclosures and that these criteria 
are not biased to CPF’s management. 

• Responsiveness:  
CPF and its subsidiaries have processes for responding to concerns from various stakeholder groups. 
We believe that these communication processes are effective in explaining CPF’s aim in contributing 
towards sustainable development. However, even though it was noted that one of its peer’s concern on 
animal welfare was not effectively captured by the CPF’s direct stakeholder engagement activities, CPF 
has disclosed its management approach on this issue. We believe, however, that more information about 
the specific standard disclosures on this performance should be provided. We also believe that future 
reports should explicitly provide more information about its management approaches relevant to animal 
welfare performance by disclosing material sector specific indicators in accordance with the GRI G4’s 
Food Processing Sector Disclosure. Future report should also expand its reporting scope to CPF’s 
overseas subsidiaries to further demonstrate its responsiveness to and perception of stakeholder at a 
broader level. It should also consider reporting for the safety, occupational health and environmental key 
performance indicators (SHE KPIs) material to CPF’s other business units apart from feed, farm and 
food processing, for example, CPF distribution centres. 
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• Reliability: 
Data management systems are considered to be properly defined and centralized for the data and 
information collection and calculation associated with the selected specific standard disclosures listed 
above. CPF also has process for internal data verification to ensure the quality of its reported data and 
information. We believe that a systematic and periodical implementation of this internal verification at 
facility level would prevent those errors identified at corporate level. 

 
LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and 
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by 
senior management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent. 
 
LRQA has not provided any kind of services except this sustainability report verification to CPF. This 
verification engagement is the only work undertaken by LRQA for CPF and as such does not compromise 
our independence or impartiality. 
 
Signed              Dated: 22 February 2015 

 
Paveena Hengsritawat         
LRQA Lead Verifier 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
 
LRQA Reference: BGK6021877 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their 
respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 
or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for 
the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 
in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for 
versions translated into other languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2013.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เลขท่ี 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02 625 8000

โทรสาร : 02 638 2139

www.cpfworldwide.com


