
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 625 8000
โทรสาร : 02 638 2139
www.cpfworldwide.com

รายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2558

PARTNERSHIP
FOR MUTUAL
GROWTH

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558  บริษัท เจริญ
โภคภัณ

ฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)



ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปัน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแบ่งปันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย คือ หัวใจสำคัญที่ผลักดัน
การก้าวไปข้างหน้าและการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ศนูย์การเรยีนรูใ้นแต่ละสายธรุกจิ เพือ่พัฒนา
ความเป็นมืออาชีพของพนักงาน (หน้า 39)

ผลงานประกวดนวัตกรรม
จากการส่งเสริมความรู้และปลูกฝัง
ความคิดริเริ่มให้พนักงาน (หน้า 42)

การพัฒนา
และดูแลบุคลากร

ทิศทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน�้าป่าคงอยู่

สังคมพ่ึงตน

คน

ตัน

25
4,248

1,900
เด็กและเยาวชนกว่า

รวมกว่า

ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึง
อาหารในโรงเรียน (หน้า 59)

ของคู่ค้าธุรกิจหลัก ในกลุ่มวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ เครื่องปรุง และบรรจุภัณฑ์
ลงนามรับทราบนโยบายการจัดหา
อย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติฯ (หน้า 64)

ลดพลาสติกและกระดาษ
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

ระหว่างปี 2550-2558 (หน้า 84)

147,000

มากกว่า

 หน้า 

36
 หน้า

30
 ซีพีเอฟกับความยั่งยืน

อาหารม่ันคง

 หน้า 

48
 หน้า 

60
 หน้า 

76

99%

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ
หลากหลาย ห่วงใยสุขภาพ (หน้า 53)

ดินน�้าป่าคงอยู่

ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปัน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแบ่งปันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย คือ หัวใจสำคัญที่ผลักดัน
การก้าวไปข้างหน้าและการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

ฟาร์มสัตว์บก ฟาร์มสัตว์น้ำ

 โรงงานแปรรูป / โรงงานอาหารสําเร็จรูป

ซีพี เฟรชมาร์ท

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ธุรกิจ 5 ดาว เชสเตอร์กริลล์

โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

21

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

การส่งเสริมความปลอดภัยอาหาร
และสุขอนามัยผู้บริโภค

PARTNERSHIP
FOR MUTUAL GROWTH

บริษัทตระหนักดีว่าทุกวินาทีของการดำาเนินงาน คือ ความปลอดภัยในชีวิตและการมีสุขภาพดีของทุกคน 
บริษัทจึงมุ่งมั่นนำาเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัยต่อการบริโภค 
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในราคาท่ีเหมาะสม ไปยังลูกค้า ผู้บริโภค และผู้คนในสังคม ผ่านการวิจัยและ 
พัฒนาโดยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ จากวัตถุดิบท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
และตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการสื่อสาร 
ด้วยความรับผิดชอบและการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

อาหารมั่นคง

รายงานความยั่งยืน 255802



ยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

ฟาร์มสัตว์บก ฟาร์มสัตว์น้ำ

 โรงงานแปรรูป / โรงงานอาหารสําเร็จรูป

ซีพี เฟรชมาร์ท

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ธุรกิจ 5 ดาว เชสเตอร์กริลล์

โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

21

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

การส่งเสริมความปลอดภัยอาหาร
และสุขอนามัยผู้บริโภค
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พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน

คู่ค้าธุรกิจมีศักยภาพ แข่งขันได้

เกษตรกรรายย่อย มีอาชีพ รายได้ม่ันคง

ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

21

การพัฒนาสังคม
ให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

ด้วยตระหนักดีว่า “คู่ค้าธุรกิจ” และ “ชุมชน” คือ ห่วงโซ่สำาคัญของความสำาเร็จในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ 
บริการท่ีมีคุณภาพท้ังในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ บนพ้ืนฐาน 
ของความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับ “การพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ” 
ควบคู่ไปกับ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” ด้วยการผสานขีดความสามารถของบริษัทเข้ากับการม ี
ส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและชุมชน ตลอดจนผนึกกำาลังกับเครือข่ายต่างๆ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและ 
เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน อันจะนำาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งที่สุด

สังคมพึ่งตน

รายงานความยั่งยืน 255804



พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน

คู่ค้าธุรกิจมีศักยภาพ แข่งขันได้

เกษตรกรรายย่อย มีอาชีพ รายได้ม่ันคง

ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

21

การพัฒนาสังคม
ให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

ส่งมอบนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและ
แนวปฏิบัติสำาหรับคู่ค้าธุรกิจให้กับคู่ค้าธุรกิจหลัก

ประกาศข้อกำาหนดการซื้อปลาป่นที่เข้มงวด
ลดการใช้ปลาป่นในสูตรอาหารสัตว์ รวมถึง
นำาระบบตรวจสอบย้อนกลับตามแนวทางสากล
มาใช้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควบคู่ไปกับการดำาเนิน
โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน”

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยกว่า 5,000 ราย
ภายใต้โครงการ Contract Farming
ซึ่งประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ
กว่าร้อยละ 98

ช่วยเหลือผู้สูงอายุรอบโรงงานและฟาร์ม
556 คน ผ่านกองทุน CPF คืนสุขผู้สูงวัย

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 874 ล้านบาท 
จากโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่
เกษตรกรรายย่อย 5,130 ครอบครัว

ส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานด้านสังคมในปี 2558
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โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ

นำไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมาใช้

นำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่

ปกป้อง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

OPEN

โครงการซีพีเอฟ ปลูก - ปัน - ป้อง ป่าชายเลน

เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน

CPF

ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

บรรเทาผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

21

ดินนำ้าป่าคงอยู่

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นปัจจัยต้นทาง
และพ้ืนฐานของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริษัทจึงมุ่งดำาเนินธุรกิจภายใต้ “ธุรกิจสีเขียว
(Green Business)” เพ่ือร่วมบรรเทาผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

รายงานความยั่งยืน 255806



โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ

นำไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมาใช้

นำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่

ปกป้อง
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

OPEN

โครงการซีพีเอฟ ปลูก - ปัน - ป้อง ป่าชายเลน

เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน

CPF

ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

บรรเทาผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

21

ส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2558

ดำาเนินโครงการประหยัดพลังงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกว่า 21 โครงการ ซึ่งสามารถ
ลดการใช้พลังงานได้ 12 ล้านเมกะจูลต่อปี
หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
3,250 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นำาน้ำาที่ผ่านการบำาบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
34.59 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ
13.45 ของปริมาณการใช้น้ำาทั้งหมด 

ลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษ
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้กว่า 200 ตัน

สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้
18,017 ตัน จากการปลูกต้นไม้ของโรงงาน 
และฟาร์ม 54 แห่ง

มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนจำานวน 2,025 ไร่
จากการดำาเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง
ป่าชายเลน

PARTNERSHIP FOR MUTUAL GROWTH 07



38 มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งทางเลือกของคนเก่ง คนดี”

38 ก้าวเป็น “องค์กรแห่งผู้นำาและมืออาชีพ”

43 เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น “บ้านแห่งความสุข”

การพฒันาและดแูลบุคลากร

50 ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
 ตลอดกระบวนการ

55 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

อาหารมัน่คง

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการบรษิทั
และกรรมการผูจั้ดการใหญ่และ
ประธานคณะผูบ้รหิาร

14 รู้จักซีพีเอฟ 

18 จุดเด่นในรอบปี 2558

20 รางวัลความสำาเร็จและ
 การเข้าร่วมภาคีสมาชิก

22 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

28 ซีพีเอฟกับความยั่งยืน

10

36

48

รายงานความยั่งยืน 255808



76

62 พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

71 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

78 บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

86 ปกป้องความหลากหลาย
 ทางชีวภาพ

ภาคผนวก

94 ดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงาน
 ตามกรอบ GRI G4

101 การรับรองจาก
 หน่วยงานภายนอก

สงัคมพึง่ตน

ดนิน�า้ป่าคงอยู่

60
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สารจากประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร

G4-1

รายงานความยั่งยืน 255810



" การผนึกกำาลังจาก
 พันธมิตรในห่วงโซ่อปุทาน
 และการดำาเนินงาน
 อย่างมีส่วนร่วมกับภาค
 ประชาสงัคม เพ่ือความสำาเรจ็
 และการเติบโตไปด้วยกัน
 อย่างยั่งยืน"

ได้รับการคัดเลือก
เป็นสมาชิก DJSI 2558

เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (UNGC)

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริษัท

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร
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“การบริหารจัดการความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน” ถือเป็นภารกิจส�าคัญและวาระเร่งด่วนของปี 2558 

โดยนอกเหนือจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน “ปลาป่น” อย่างยั่งยืน ซ่ึงด�าเนินการร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า 

หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อร่วมขจัดปัญหาการท�าประมง 

ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, Unregulated: IUU Fishing) รวมถงึ 

ปัญหาการค้ามนุษย์นั้น บริษัทยังได้ริเริ่มระบบการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

และส่งเสริมความย่ังยืนในห่วงโซ่อปุทานของกลุม่วตัถุดิบอาหารสตัว์ เครือ่งปรงุ และบรรจภุณัฑ์ ซ่ึงเก่ียวข้อง 

โดยตรงกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทยังไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างทางเลือกใหม ่

สู่สุขภาพที่ดีกว่า อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดความเสี่ยงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ทีมี่โภชนาการสงูและจ�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของเด็กแต่ละช่วงวยั ผลติภณัฑ์อาหารสดอนามยั ตลอดจน 

ร่วมกับโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศวิจัยและพัฒนาอาหารส�าหรับผู้ป่วยและ 

ผู้ต้องการโภชนาการเป็นพิเศษ

และด้วยตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ โดยได้ต้ังเป้าหมายลดการใช้พลังงานและของเสียต่อตันการผลิตร้อยละ 3 รวมถึงลดการใช้น�้า 

ต่อตันการผลิตร้อยละ 2.3 ควบคู่ไปกับความพยายามในการลดทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ ์

โดยในปีนี้สามารถลดปริมาณพลาสติกและกระดาษส�าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารได้กว่า 200 ตัน พร้อมกันนี ้

เพราะสถานการณ์ความท้าทายทางเศรษฐกจิซึง่เชือ่มโยงกบัความเข้มแขง็และดลุยภาพ 
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญยิ่งที่จะต้อง “ผนึกก�าลังจาก
พันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน” และ “ด�าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม” 
เพื่อความสำาเร็จและการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในช่วงปี 2558 บริษัทยังคงยึดม่ันในพันธกิจ 
ส่งมอบผลติภณัฑ์คณุภาพและปลอดภยั เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคกว่า 
3 พันล้านคน ในกว่า 40 ประเทศ ควบคู่ไปกับการร่วมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

รายงานความยั่งยืน 255812



นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริษัท

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร

ยังเดินหน้าแผนงานการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกับ 

ภาครัฐและภาคประชาสังคม ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนรวมกว่า 2,000 ไร่ ในพื้นท่ียุทธศาสตร ์

ของประเทศใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สมุทรสาคร ระยอง พังงา และสงขลา โดยในพื้นที่ชุมพรและ

สมุทรสาคร ซึ่งได้เร่ิมด�าเนินการตั้งแต่ปี 2557 พบว่าป่าชายเลนท่ีปลูกมีอัตราการรอดถึงร้อยละ 85 และ 

65 ตามล�าดับ

ส�าหรับปี 2558 นับเป็นอีกปีที่บริษัทภาคภูมิใจกับบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นและความพยายามมาอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการมีส่วนร่วมน�าบริษัทของคนไทยประกาศศักยภาพในเวทีสากลระดับโลก โดยเป็น 1 ใน 5 บริษัท

จาก 31 บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (FOA Food Products) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก 

Dow Jones Sustainability Indices ดัชนีประเมินความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ ประเภท DJSI Emerging 

Markets ประจ�าปี 2558 ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลก 

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ภายใต้หลักสากล 10 ประการ ครอบคลุม 

4 ประเด็นส�าคัญในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน ส่ิงแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

ชุมชน คู่ค้าธุรกิจ องค์กรเอกชน ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะ 

อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานความย่ังยืนของบริษัท บริษัทให้ค�ามั่นว่าจะสานต่อวิสัยทัศน ์

“ครวัของโลก” ด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมบนพืน้ฐานการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ความสขุ 

ความย่ังยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป
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 WORLD

รู้จักซีพีเอฟ

บริษัทดำาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำา ครอบคลุมประเภทสัตว์หลัก
ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจำาแนกประเภทธุรกิจเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1 ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 
2 ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) 
3 ธุรกิจอาหาร (Food)
4 ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร (Retail and Food Outlets) 

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ 

คู่ค้าธุรกิจ

ลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม 

การผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์

อาหารสัตว์
เนื้อสัตว์แปรรูป
ขั้นพื้นฐาน

การเพาะพันธุ์สัตว์
และการเลี้ยงสัตว์
เพื่อการค้า

1 2

G4-3, G4-4, G4-12

รายงานความยั่งยืน 255814



 WORLD

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปและ
อาหารพร้อมรับประทาน

การเพิ่มช่องทาง
การจ�าหน่ายสินค้า
(ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร
และศูนย์อาหาร)

ธุรกิจอาหาร กจิการค้าปลีกและร้านอาหาร
3 4

โดยกระบวนการผลิตของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่ค้าธุรกิจทั้งที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ รวมถึงเชื่อมโยง 
กับลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม ได้บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ภายใต้การควบคุมดูแลอย่าง 
เข้มงวด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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แทนซาเนีย

- อาหารสัตว์บก
- ฟาร์มไก่

ตุรกี

- ธุรกิจไก่ครบวงจร

อินเดีย

- ธุรกิจไก่ครบวงจร 
- อาหารสัตว์นำ้า

เบลเยี่ยม

- อาหารพร้อมรับประทาน

อังกฤษ

- อาหารแช่เย็นแช่แข็ง 
- ธุรกิจร้านจำาหน่ายอาหาร 
  ในลักษณะของซุ้มอาหาร

ซีพีเอฟ...ครัวของโลก

ซีพีเอฟใช้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
บนหลักปรัชญาสามประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท

กิจการในประเทศไทย กิจการต่างประเทศ

ดำาเนินกิจการครอบคลุม 14 ประเทศ
ส่งออกไปกว่า 30 ประเทศ ใน 5 ทวปีทัว่โลก
ครอบคลุมประชากร กว่า 3 พันล้านคน

G4-6, G4-8, G4-9

รายงานความยั่งยืน 255816



มาเลเซีย

- สัตว์บก / สัตว์นำ้าครบวงจร

รัสเซีย

- อาหารสัตว์บก
- ฟาร์มสุกร
- ฟาร์มไก่เนื้อ

กัมพูชา

- สัตว์บกครบวงจร 

จีน

- อาหารสัตว์บก / สัตว์นำ้า
- ฟาร์มสัตว์นำ้า
- อาหารพร้อมรับประทาน

ฟิลิปปินส์

- อาหารสัตว์บก / สัตว์นำ้า 
- ฟาร์มสัตว์บก / สัตว์นำ้า

ลาว

- สัตว์บกครบวงจร

เวียดนาม

- สัตว์บก / สัตว์นำ้าครบวงจร

ไต้หวัน

- สัตว์บกครบวงจร

ไทย

- สัตว์บก / สัตว์นำ้าครบวงจร
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จุดเด่นในรอบปี 2558

ความส�าเร็จ
ทางเศรษฐกิจในปี 2558

การกระจายมูลค่า
สู่ผู้ถือหุ้น

421,355

1.50

26,433

5,807
(1)

11,059

2.43%

6.55%
ยอดขายสุทธิ

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

EBITDA

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

ก�าไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ล้านบาท

บาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ผลการดำาเนินงานมั่นคง กระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

G4-9, G4-EC1

รายงานความยั่งยืน 255818



การลงทุน
ด้านบุคลากร

43,945

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้บริหาร
และพนักงาน

ล้านบาท

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากงบการเงนิรวมของ

  บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน)

  และบริษัทย่อย ยกเว้น

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้เสนอ

 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

 จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น

 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 5,807 ล้านบาท

(2) ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ากัด (มหาชน)

 และบริษัทย่อยในประเทศไทย 

มูลค่า
ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ

9,614

898
(2)

ต้นทุนทางการเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายให้รัฐบาล

ล้านบาท

ล้านบาท
การลงทุน
ด้านชุมชนสังคม

356
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ล้านบาท
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รางวัลความสำาเร็จและการเข้าร่วมภาคีสมาชิก

    สมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน
    ของดาวโจนส์: DJSI 2558

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ ่มดัชนีความยั่งยืนของ 
ดาวโจนส์ ประเภท DJSI Emerging Markets ประจำาปี 2558 
หมวดอุตสาหกรรมอาหาร

โดย CSR Club สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย โดยการสนับสนุนของ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
และสถาบันไทยพัฒน์

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

    รางวัล Thailand Sustainability
    Investment Award 2015

โดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

โดยสถาบันไทยพัฒน์

ประกาศนียบัตร
ESG 100 Company

ได้รบัการยอมรบัให้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ
(United Nations Global Compact: UNGC) ภายใต้หลกัสากล 
10 ประการ ครอบคลุม 4 ประเด็นสำาคัญในด้านสิทธิมนุษยชน 
แรงงาน ส่ิงแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

ภาคีสมาชิก
ข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชาชาติ
(UNGC)

รางวัลรายงาน
ความย่ังยืน
ประจ�าปี 2015
ประเภทรางวัลดีเด่น

รางวัล CSR-DIW
Continuous Award 
และ CSR-DIW Award
จ�านวน 30 รางวัล

รายงานความยั่งยืน 255820



โดยกระทรวงพลังงาน

โดย DNV-GL องค์กรรับรองมาตรฐานระดับโลก

ประกาศนียบัตรรับรอง
มาตรฐานการผลิตยั่งยืน
ProSustain ในผลิตภัณฑ์
“ไก่สด” และ “ไก่ปรุงสุก”

รางวัล Thailand
Energy Awards 2015
จ�านวน 2 รางวัล

    ประกาศนียบัตร
    ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์

โดยกระทรวงแรงงาน

    รางวัล Low Emission Support
    Scheme (LESS)  ส�าหรับโครงการ
    ประหยัดพลังงาน 28 โครงการ และ
    โครงการปลูกต้นไม้ในโรงงานและ
    ฟาร์ม 54 แห่ง 

โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

    รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
    ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
    รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
    ในการท�างานดีเด่นระดับประเทศ
    รางวัลคณะกรรมการ
    ความปลอดภัยฯ ดีเด่น และ
    ทีมฉุกเฉินประจ�าสถานประกอบการ
    ดีเด่น ประจ�าปี 2558
    จ�านวน 54 รางวัล

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อประเมินและคัดเลือกประเด็นความยั่งยืน
ที่มีนัยสำคัญ ภายใต้หลักสำคัญ 4 ประการของ GRI อันประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder inclusiveness) โดยมีกระบวนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญดังนี้

บริษัทดำเนินการทวนสอบความครบถ้วนในเบ้ืองต้นโดยหน่วยงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วจึงนำเสนอ
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญดังกล่าวภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร นอกจากน้ี บริษัทยังได้ว่าจ้างหน่วยงานอิสระจาก
ภายนอกเข้ามาทวนสอบและรับรองความถูกต้องของกระบวนการจัดทำ
รายงานตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ GRI ตลอดจน
ประเมินความน่าเช่ือถือของชุดข้อมูลเฉพาะท่ีเลือก ดังรายละเอียดท่ีระบุ
ในรายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระต่อรายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2558 ท้ายเล่มน้ี

บริษัทจัดเตรียมประเด็นสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้บริหาร
ระดับกลาง-สูง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวม
ไปถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านข้อมูล เอกสารเผยแพร่ และ
การประชุมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการกำหนดขอบเขตของ
แต่ละประเด็นด้านความยั่งยืนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ปัจจัยภายนอกองค์กร

• บริบทความยั่งยืน
• ดัชนีชี้วัดดานความยั่งยืน
• บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ

ปัจจัยภายในองค์กร

• ทิศทางกลยุทธขององคกร
• ทิศทางกลยุทธดาน
 ความรับผิดชอบต่อสังคม
• ความเส่ียงและโอกาสของบริษัท

บริษัทจัดเตรียมช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะ
สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการจัดทำรายงานในปีต่อไป
โดยจะยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและบริบทความ
ยั่งยืนเป็นสำคัญ

บริษัทนำประเด็นท่ีได้รับการระบุจากข้ันตอนท่ี 1 มาประเมินความสำคัญ
โดยหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดลำดับ
ความสำคัญ ซึ่งพิจารณาจากผลกระทบที่มีตอการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทและการส่งผลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ บริษัทยังได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า
คูคาธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญทางดานความยั่งยืน และองคกรพัฒนาเอกชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืน
ในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมไปถึงมุมมอง
ต่อการบริหารจัดการในประเด็นที่ให้ความสนใจ

1 / การระบุประเด็น 

4 / การทวนสอบประเด็นท่ีมีนัยสำคัญ

3 / การตรวจสอบความถูกต้อง

2 / การจัดลำดับความสำคัญ

การระบุประเด็น การตรวจสอบความถูกต้อง

การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ การจัดลำดับความสำคัญ

ประเด็น
ความยั่งยืน

1 ชุดข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบได้แก่ G4-EN3, G4-EN5, G4-EN8, G4-EN22, G4-EN23, G4-LA6, G4-LA9 และ G4-LA10 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 101-104

G4-17, G-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-32, G4-33

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้
จดัท�ารายงานความยัง่ยืนเป็นปีที ่5 ตดิต่อกนั โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อสื่อสารความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการด�าเนินงานด้านความ 
รับผดิชอบต่อสงัคมสูค่วามอย่างย่ังยืนทีค่รอบคลมุมิติทางเศรษฐกจิ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยรายงาน
ฉบับนี้ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงานในภาพรวมของซีพีเอฟและ
บริษัทย่อยในประเทศไทย (“บริษัท”) ดังรายชื่อแสดงในตาราง 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 

การจัดท�ารายงานความย่ังยืนฉบับนี้เป็นไปตามแนวทางการ
จัดท�ารายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives 
(GRI) G4 และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับกลุ่ม
อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร (Food Processing Sector Supplement) 
โดยการเปิดเผยข้อมูลได้รับการตรวจรับรองความสอดคล้องกบั

หลกัเกณฑ์แบบทางเลอืกหลกั (Core Option) และได้รบัการ
ประเมนิความน่าเชือ่ถือของชดุข้อมลู1จาก บรษิทั ลอยด์ส รจีสิ
เตอร์ ควอลต้ีิ แอสชวัรนัส์ จ�ากดั (LRQA) ซึง่เป็นหน่วยงานรบัรอง

อสิระทีน่่าเชือ่ถอื

รายงานฉบับนี้ก�าหนดเนื้อหาบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศิทางกลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสังคมสู่ความยัง่ยนืของซีพเีอฟ 
และประเด็นทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีให้ความส�าคัญ ต่อเนือ่งจากรายงาน
ความยั่งยืนประจ�าปี 2557 ซึ่งได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อเดือน
เมษายน 2558 โดยในปีนี้บริษัทได้ขยายขอบเขตข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร เพื่อให้

ข้อมูลที่น�ามาเสนอนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์

รายชื่อบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

ธุรกิจ / บริษัท
ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

พลังงาน น้ำา ของเสีย อากาศ ความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล

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

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

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

4. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำากัด • • • • • •

5. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำากัด • • • • • •

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

7. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำากัด - - - - - •

8. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำากัด - - - - - •

9. บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำากัด - - - - • •

10. บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำากัด อยู่ระหว่างการชำาระบัญชี 

11. บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด อยู่ระหว่างการชำาระบัญชี

หมายเหตุ:

•	 ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ แสดงผลและขอบเขตการรายงานตามรายงานประจ�าปีของบริษัท โดยในรายงานฉบับนี้ได้น�าข้อมูลสรุปบางส่วนมาแสดงไว้ท่ีหน้า 18-19

•	 ข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลความปลอดภัยครอบคลุมสถานประกอบการในกระบวนการผลิต รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร เฉพาะ ธุรกิจห้าดาว  

ร้านอาหารเชสเตอร์ ร้านค้าปลีกซีพีเฟรชมาร์ท ทั้งนี้ ไม่นับรวมส�านักงานใหญ่ ส�านักงานย่อย ร้านอาหารซีพี คิทเช่น และศูนย์อาหารซีพี ฟู้ดเวิลด์

รายงานความยั่งยืน 255822



กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อประเมินและคัดเลือกประเด็นความยั่งยืน
ที่มีนัยสำคัญ ภายใต้หลักสำคัญ 4 ประการของ GRI อันประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder inclusiveness) โดยมีกระบวนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญดังนี้

บริษัทดำเนินการทวนสอบความครบถ้วนในเบ้ืองต้นโดยหน่วยงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วจึงนำเสนอ
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นด้าน
ความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญดังกล่าวภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร นอกจากน้ี บริษัทยังได้ว่าจ้างหน่วยงานอิสระจาก
ภายนอกเข้ามาทวนสอบและรับรองความถูกต้องของกระบวนการจัดทำ
รายงานตามแนวทางการรายงานความยั่งยืนของ GRI ตลอดจน
ประเมินความน่าเช่ือถือของชุดข้อมูลเฉพาะท่ีเลือก ดังรายละเอียดท่ีระบุ
ในรายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระต่อรายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2558 ท้ายเล่มน้ี

บริษัทจัดเตรียมประเด็นสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้บริหาร
ระดับกลาง-สูง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวม
ไปถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านข้อมูล เอกสารเผยแพร่ และ
การประชุมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการกำหนดขอบเขตของ
แต่ละประเด็นด้านความยั่งยืนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ปัจจัยภายนอกองค์กร

• บริบทความยั่งยืน
• ดัชนีชี้วัดดานความยั่งยืน
• บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ

ปัจจัยภายในองค์กร

• ทิศทางกลยุทธขององคกร
• ทิศทางกลยุทธดาน
 ความรับผิดชอบต่อสังคม
• ความเส่ียงและโอกาสของบริษัท

บริษัทจัดเตรียมช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะ
สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการจัดทำรายงานในปีต่อไป
โดยจะยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและบริบทความ
ยั่งยืนเป็นสำคัญ

บริษัทนำประเด็นท่ีได้รับการระบุจากข้ันตอนท่ี 1 มาประเมินความสำคัญ
โดยหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดลำดับ
ความสำคัญ ซึ่งพิจารณาจากผลกระทบที่มีตอการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทและการส่งผลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ บริษัทยังได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า
คูคาธุรกิจ ผูเชี่ยวชาญทางดานความยั่งยืน และองคกรพัฒนาเอกชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืน
ในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมไปถึงมุมมอง
ต่อการบริหารจัดการในประเด็นที่ให้ความสนใจ

1 / การระบุประเด็น 

4 / การทวนสอบประเด็นท่ีมีนัยสำคัญ

3 / การตรวจสอบความถูกต้อง

2 / การจัดลำดับความสำคัญ

การระบุประเด็น การตรวจสอบความถูกต้อง

การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ การจัดลำดับความสำคัญ

ประเด็น
ความยั่งยืน

G4-18
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ระดับแนวโน้ม / ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

 1. คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 2. สิทธิมนุษยชนในหวงโซอุปทาน
 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน
 4. ภาพลักษณ์องค์กร
 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 6. การดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม
 7. นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์
 8. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
 9. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
10. การขาดแคลนวัตถุดิบ
11. นวัตกรรมทางด้านกระบวนการ
12. การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถ
13. การสร้างความผูกพันของพนักงาน
14. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
15. ค่านิยมขององค์กร
16. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและโภชนาการ
17. ฉลากผลิตภัณฑ์
18. สวัสดิภาพสัตว์
19. การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
20. การบริหารจัดการน้ำในห่วงโซ่อุปทาน
21. การพัฒนาชุมชน
22. การมีส่วนร่วมของสังคม
23. การบริหารจัดการของเสียและน้ำเสีย
24. การบริหารจัดการพลังงาน
25. การบริหารจัดการน้ำในสถานประกอบการ
26. การเข้าถึงอาหารของชุมชน

1

12 13 14 15

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

25242322

2116 17 18 19 20

26

ต่ำ

สูง

สูง

G4-20 to G4-21, G4-23

หัวข้อ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ กรอบของ GRI

ขอบเขตผลกระทบ

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
อาหาร
สัตว์

การเลี้ยง
สัตว์ 

อาหาร ค้าปลีก /
ร้านอาหาร

บริการ /  
การลงทุน

คู่ค้า ผู้บริโภค สังคม

การกำากับดูแลกิจการ 
การบริหารความเส่ียง 
และการปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

• การดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมีจริยธรรม

• ภาพลักษณ์องค์กร

• • • • • • • •

การพัฒนาและดูแล
บุคลากร

• การดึงดูดและรักษาผู้มีความ
สามารถให้อยู่กับองค์กร

• ค่านิยมองค์กร

• การจ้างงาน • • • • •

• การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น

• การฝึกอบรม 
และการศึกษา

• • • • •

G4-19

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญ

รายงานความยั่งยืน 255824



หัวข้อ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ กรอบของ GRI

ขอบเขตผลกระทบ

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
อาหาร
สัตว์

การเลี้ยง
สัตว์ 

อาหาร ค้าปลีก /
ร้านอาหาร

บริการ /  
การลงทุน

คู่ค้า ผู้บริโภค สังคม

• นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์
• นวัตกรรมทางด้าน

กระบวนการ

• การสร้างความผูกพันของ
พนักงาน

• ความปลอดภัย และสุขอนามัย
ในท่ีทำางาน

• ความสัมพันธ์ /  
การบริหารจัดการ
แรงงาน

• อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย

• • • • • •

อาหารมั่นคง • คุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค

• ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
และโภชนาการ

• นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์
• ฉลากผลิตภัณฑ์

• สุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค

• สุขภาพและอาหาร 
ในราคาที่เข้าถึงได้

• ฉลากผลิตภัณฑ ์
และบริการ

• • • • • • • •

• การเข้าถึงอาหารของชุมชน • สุขภาพและอาหาร 
ในราคาที่เข้าถึงได้

• • • • • • •

สังคมพึ่งตน • สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในห่วงโซ่อุปทาน
• การขาดแคลนวัตถุดิบ
• การบริหารจัดการน้ำา 

ในห่วงโซ่อุปทาน
• การมีส่วนร่วมของสังคม

• การประเมินการบริหาร
ด้านแรงงานของคู่ค้า

• แรงงานบังคับ
• การประเมินการบริหาร

ด้านสิทธิมนุษยชนของ
คู่ค้า

• การประเมินการบริหาร
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ของคู่ค้า

• • • • •

• การพัฒนาชุมชน
• การมีส่วนร่วมของสังคม

• ชุมชนในท้องถิ่น • • • •

ดินน้ำาป่าคงอยู่ • การบริหารจัดการพลังงาน
• การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ
• การบริหารจัดการน้ำา 

ในสถานประกอบการ
• การบริหารจัดการของเสีย 

และน้ำาเสีย
• นวัตกรรมทางด้าน

กระบวนการ

• พลังงาน
• น้ำา
• การปล่อยก๊าซเรือน

กระจก
• น้ำาทิ้งและของเสีย

• • • • • •

ไม่เป็นประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 
ของปี 2558

• ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

• • • •
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G4-24 to G4-27

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานสู่การเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน 

โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือ องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ

ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรตามความเกี่ยวเนื่องในการด�าเนินธุรกิจทั้งสิ้น 

8 กลุ่มหลัก โดยบริษัทด�าเนินการวิเคราะห์และทบทวนภายใน

อย่างต่อเนื่องเพ่ือชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

บริษัทให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือรับทราบความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกังวล 

ตลอดจนข้อเสนอแนะอนัจะน�ามาใช้ในการพฒันาแนวปฏบิตัใิห้

สอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมและ

เป็นธรรมต่อไป 

ทั้งนี้ ในการจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2558 หน่วยงาน

และสายธุรกิจต่างๆ ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นซ่ึง

ครอบคลมุมติทิางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมของผูม้ส่ีวน

ได้เสีย ตลอดจนร่วมจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นดังกล่าว 

นอกจากนี ้บรษัิทยงัได้ด�าเนนิการสมัภาษณ์ตวัแทนกลุม่ผูม้ส่ีวน

ได้เสียซึ่งประกอบไปด้วย ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ความยั่งยืน และองค์กรพัฒนาเอกชน ถึงมุมมองต่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของบริษัท และได้น�าประเด็นที่มีนัยส�าคัญมาใช้

ในการก�าหนดเน้ือหาของรายงานฉบับนี้อีกด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบหรือช่องทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

• ประชุมรายไตรมาส
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
• สำานักเลขานุการบริษัท
• สำานักลงทุนสัมพันธ์

• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิดเผยข้อมูลอย่าง

โปร่งใส ถูกต้อง และ 
ทันกาล

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ 
ข้อบังคับบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ขณะเดียวกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและ 
นักลงทุน เพื่อนำามากลั่นกรอง พิจารณากำาหนด
กลยุทธ์และแนวทางการดำาเนินงานของบริษัท

พนักงาน
และครอบครัว

• Intranet และวารสารภายใน 
• สำารวจความคิดเห็นพนักงาน
• พูดคุยรับฟังความคิดเห็น 
• กิจกรรมอาสาสมัคร

• การสร้างความผูกพันของ
พนักงาน

• ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริม
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทาง
สังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001-2553 เพื่อผลักดัน
ระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับ
มาตรฐานแรงงานสากล ตลอดจนนำา CPF 
SHE&En Standard มาใช้ในการควบคุม ดูแล  
และส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัย

ลูกค้า
และผู้บริโภค

• สำารวจความคิดเห็น 
• พบปะและประชุม 
• ศูนย์รับข้อร้องเรียนลูกค้า
• ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ 

• คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

• ฉลากผลิตภัณฑ์
• การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้บริโภค

จัดทำานโยบายสุขโภชนาการ เพื่อแสดงถึงความ 
มุ่งมั่นในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภค
ในแต่ละช่วงวัยและภาวะสุขภาพท่ีแตกต่างกัน ตลอดจน 
ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและถูกหลัก
โภชนาการ

คู่ค้าธุรกิจ • ประชุม
• ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
• ตรวจประเมิน
• ให้คำาปรึกษาและบริการวิชาการ
• โครงการสร้างเสริมศักยภาพ

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่
อุปทาน

• การขาดแคลนวัตถุดิบ 
• ผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่
อุปทาน 

ส่งมอบนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติ
สำาหรับคู่ค้าธุรกิจ โดยเริ่มสื่อสารกับคู่ค้าธุรกิจหลัก
ในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครื่องปรุง และ 
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าธุรกิจได้ทบทวนและประเมิน
ความเสี่ยงของการดำาเนินธุรกิจของตนเอง

รายงานความยั่งยืน 255826



ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบหรือช่องทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

ชุมชน
และสังคม

• รับฟังความคิดเห็น
• สานเสวนาและเข้าพื้นที่

เยี่ยมเยียน 
• เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน
• จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ 

ชีวิต 

• การเข้าถึงอาหารของ
ชุมชน

• การมีส่วนร่วมของสังคม
• การพัฒนาชุมชน

ปรับปรุงและทบทวนระบบ CPF SHE&En Standard 
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  
เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน ตลอดจน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบ
การ และอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตกรรายย่อย 

ภาครัฐ • ร่วมมือและสนับสนุนการริเริ่ม
และพัฒนาโครงการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์

• ร่วมสนับสนุนนโยบาย
สาธารณะ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง

• การเป็นตัวอย่างแก่ธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารในการแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีการดำาเนินการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และได้สนับสนุนการตรวจประเมิน
เบื้องต้นของการประมงไทยในฝั่งอันดามันร่วมกับ
ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้การดำาเนิน
งานของกลุ่มการพัฒนาความยั่งยืนการประมง 
ของไทย หรือ Thai Sustainable Fisheries 
Roundtable (TSFR)

องค์กรพัฒนา
เอกชน

• รับฟังและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 

• สนับสนุนการทำางานเป็น 
เครือข่าย 

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่
อุปทาน

• ความเสื่อมโทรมของ 
สิ่งแวดล้อม

รับฟังข้อชี้แนะจากองค์กรพัฒนาเอกชนและนำามาใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน รวมถึงยินดีที่จะดำาเนินการร่วมกัน
เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

สื่อมวลชน • ดำาเนินกิจกรรมการสื่อสารกับ
สื่อมวลชนผ่านเครื่องมือ
สื่อสารในทุกรูปแบบ 

• นำาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม
กิจการของบริษัท

• สนับสนุนและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสื่อมวลชน

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น 
และทันต่อเหตุการณ์

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และรับฟังข้อชี้แนะจาก
สื่อมวลชน เพื่อนำามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกำาหนด
แนวทางการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน 

G4-5, G4-31

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมลูหรอืมข้ีอสงสยัเพิม่เตมิเก่ียวกับรายงานฉบบันี ้สามารถตดิต่อได้ที่

หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

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

โทรศัพท์: +66 2625 8571-4 

อีเมล์: i-sd@cpmail.in.th
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ซีพีเอฟ
กับความยั่งยืน

ซีพีเอฟ
กับความยั่งยืน

ดินน้ำป่าคงอยู่สังคมพึ่งตนการพัฒนา
และดูแลบุคลากร

การกำกับ
ดูแลกิจการ

อาหารมั่นคง

เป้าหมาย

ด้วยตระหนักดีว่าภารกิจบนเส้นทางความยั่งยืนในฐานะ ผู้นำาธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" นั้น 
ไมเ่พยีงแตน่ำาเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีณุภาพและปลอดภยัตอ่ลกูคา้
และผู้บริโภคเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมด้วย โดยตลอดระยะเวลาของการดำาเนินธุรกิจ บริษัท
พยายามอย่างเต็มกำาลังในการใช้ศักยภาพเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำากับดูแล
กิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากร โดยคำานึงถึงหลักปรัชญา 
สามประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท

28 รายงานความยั่งยืน 2558
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การพัฒนา
และดูแลบุคลากร

การกำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามประโยชน์ สู่ความยั่งยืน
(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ทำเร็วและมีคุณภาพ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
และรู้จักตอบแทนบุญคุณ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาสังคม
ให้เข้มแข็ง

การส่งเสริม
ความปลอดภัยอาหาร
และสุขอนามัยผู้บริโภค

3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ประเด็นความสำคัญ เป้าหมาย

 ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ
 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

 พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

 บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ดินน้ำป่าคงอยู่
BALANCE OF NATURE

อาหารมั่นคง
FOOD SECURITY

สังคมพึ่งตน
SELF-SUFFICIENT SOCIETY

ทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

บริษัทมุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้  
3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้�าป่าคงอยู่" บนพื้นฐานการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัย 
ที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ตลอดจนเพื่อรักษา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มอันเปน็ต้นทนุของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคตให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

30 รายงานความยั่งยืน 2558



การพัฒนา
และดูแลบุคลากร

การกำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามประโยชน์ สู่ความยั่งยืน
(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

ทำเร็วและมีคุณภาพ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
และรู้จักตอบแทนบุญคุณ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาสังคม
ให้เข้มแข็ง

การส่งเสริม
ความปลอดภัยอาหาร
และสุขอนามัยผู้บริโภค

3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ประเด็นความสำคัญ เป้าหมาย

 ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ
 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

 พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

 บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ดินน้ำป่าคงอยู่
BALANCE OF NATURE

อาหารมั่นคง
FOOD SECURITY

สังคมพึ่งตน
SELF-SUFFICIENT SOCIETY
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กรรมการอิสระ

หรือ

คน5

จากกรรมการ
ทั้งหมด 15 คน

33.33%

กรรมการที่เป็นผู้หญิง

หรือ

คน2

จากกรรมการ
ทั้งหมด 15 คน

13.33%

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ
กำกับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัทซีพีเอฟ

G4-34

ก�ากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน

การด�าเนนิธรุกจิอย่างมปีระสทิธิภาพภายใต้โครงสร้างและกระบวนการในการบรหิารจดัการธรุกจิ

ที่โปร่งใส น่าเช่ือถือ และตรวจสอบได้ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นหัวใจส�าคัญ 

ที่น�ามาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว 

โดยบรษัิทมคีณะกรรมการบริษัทซ่ึงประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ รวม 15 คน 

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานในการด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับของบริษัทและ

เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส�าคัญ

ในด้านต่างๆ ดังนี้ 2

2  รายละเอียดเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ สามารถศึกษาได้จากรายงานประจ�าปี 2558 ของบริษัท

รายงานความยั่งยืน 255832
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ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความ

ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน เพื่อท�าหน้าท่ี

ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดูแลการบรหิารงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมสูค่วามยัง่ยนืทัว่ทัง้องค์กร 

โดยมคีณะอนกุรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประกอบด้วยผูบ้รหิาร

ระดบัสงูจากสายธรุกิจต่างๆ ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบายและทศิทาง

กลยุทธ์ CSR สู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพ่ึงตน และดินน�้าป่าคงอยู่”

บริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกลุ่มธุรกิจตามนโยบายการ

บริหารความเสีย่งทีอ่นมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการจดัโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารจากสายธุรกิจอาหารสัตว์  

การเล้ียงสตัว์ การผลติอาหาร และการขาย รวมถึงสายงานสนับสนนุ ท�าหน้าท่ีพจิารณาปัจจยัเสีย่ง

ต่างๆ ของบริษัท ร่วมกับเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) ในการหาแนวทางจัดการความเสี่ยง

นั้นๆ  ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง และรายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการจัดการ

บริษัทยังก�าหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของ

ความเสีย่ง (Risk Owner) มหีน้าทีก่�ากบัดแูลและบรหิารความเส่ียง

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ส�าหรับการบริหารความเสี่ยง

ในระดบักลุม่ธรุกจิ เป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารและพนกังานของแต่ละ

สายธรุกจิในการระบุความเส่ียง ประเมนิ ก�าหนดมาตรการจดัการ 

และรายงานผลต่อหน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยมีเจ้าหน้าที่

ประสานงานด้านความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นส่ือกลาง

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด�าเนินไปได้

อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล บรษิทัยงัได้ผลกัดันให้เกดิ

วัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) โดยได้ส่งเสริมให ้

ผูบ้ริหารและพนกังานในทกุระดับตระหนกัถึงความเสีย่งทีส่�าคญั 

เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถบรรลวุสิยัทศัน์ พันธกจิ วตัถปุระสงค์ 

และเป้าหมายของบรษัิท ทัง้นี ้การสร้างวฒันธรรมด้านความเสีย่ง

ของบรษิทัมกีารด�าเนนิการในหลากหลายรปูแบบ ทัง้การจดัหลักสตูร

ฝึกอบรมเกีย่วกบัการบรหิารจัดการความเสีย่ง การจดัช่องทางส�าหรบั

พนกังานในการแจ้งปัจจยัเสีย่ง ตลอดจนการน�าหลกัการบรหิาร

ความเสีย่งมาใช้ในกระบวนการท�างานต่างๆ เช่น การพัฒนา

ผลติภณัฑ์ใหม่ของบรษัิท เป็นต้น

PARTNERSHIP FOR MUTUAL GROWTH 33



ในแต่ละปีบริษัทจะด�าเนินการประเมินปัจจัยเส่ียงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาจากท้ังข้อมูล

ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ปัจจยัภายนอกท้ังในระดับประเทศและระดบัอุตสาหกรรม รวมถงึปัจจัยภายในท่ีเกีย่วข้องกบัห่วงโซ่

อุปทานของบริษัท (กิจกรรมหลัก) และปัจจัยสนับสนุนที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 

(กิจกรรมสนับสนุน) และยังได้น�าเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ

พิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง (Risk Correlation) ซึ่งท�าให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์

ของความเสี่ยง และใช้ในการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

อย่างไรกด็ ีบรษิทัตระหนกัเป็นอย่างยิง่ว่า การขยายตวัของธุรกิจและการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็

ในปัจจุบัน ย่อมส่งผลให้ความเสี่ยงบางประเภทเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ บริษัทจึงได้

จัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

สามารถติดตามประเด็นความเสีย่งทีก่�าลงัจะเกิดขึน้ (Emerging Risks) ซ่ึงอาจส่งผลต่อการด�าเนนิ

ธุรกิจในระยะยาว พร้อมทั้งเตรียมการรองรับได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
 

G4-15

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล

บริษัทด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องใน

ทุกๆ ประเทศที่เข้าไปด�าเนินกิจการ และมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

สากลโดยสมัครใจ (International Voluntary Standard) ซึ่งสูงกว่าข้อก�าหนดที่บังคับใช้ในระดับ

ประเทศ ทั้งนี้ มาตรฐานสากลที่บริษัทน�ามาประยุกต์ใช้ และ / หรือได้รับการรับรองมีดังนี้

ด้านแรงงาน • มรท. 8001-2553 หรือ มาตรฐานแรงงานไทย
• Good Labor Practice (GLP) แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี

ด้านคุณภาพ • ISO 9001: ระบบบริหารงานคุณภาพ
• Good Manufacturing Practice (GMP): หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
• Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP): ระบบวิเคราะห์อันตราย 

และควบคุมจุดวิกฤต
• Good Agricultural Practice (GAP): การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

สำาหรับพืช
• Global Good Agricultural Practice (Global G.A.P.): มาตรฐานภาคเอกชนสำาหรับ 

การผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรป 
• British Retail Consortium (BRC): ระบบคุณภาพสำาหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร
• International Food Standard (IFS): มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเพื่อให้ 

การผลิตอาหารปลอดภัย

ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม

• CPF Safety Health Environment and Energy Standard: มาตรฐานและกระบวนการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงานซีพีเอฟ

• OHSAS18001: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ISO 14001: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ISO 50001: ระบบการจัดการพลังงาน

รายงานความยั่งยืน 255834



• AEMAS: มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสังคมเศรษฐกิจอาเซียน 
• Code of Conduct (CoC): ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำาหรับอุตสาหกรรม 

การเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน 
• ISO 14040 และ ISO 14044: การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
• ISO 14067: คาร์บอนฟุตพรินท์

ด้านสวัสดิภาพสัตว์ • สวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป
• Genesis Standards สหราชอาณาจักร
• Agricultural Labeling Ordinance (ALO) สวิตเซอร์แลนด์ 

ด้านความยั่งยืน • International Fishmeal and Fish Oil Organization’s Responsible Supply  
Chain of Custody (IFFO RS CoC)

• Best Aquaculture Practice (BAP)

G4-16

สนับสนุนนโยบายสาธารณะ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บริษัทได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

ร่างมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยในปี 2558 บริษัทได้มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการ

และองค์กรทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ คณะกรรมการโคเด็กซ์ สัตวแพทยสภา 

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ในการให้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดท�าร่างมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

และอาหาร ซึ่งการมีส่วนร่วมดังกล่าวด�าเนินการท้ังในนามบริษัทและสมาคม อาทิ สมาคม

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกร

เพื่อการส่งออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
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การพัฒนา
และดูแลบุคลากร

มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่ง
ทางเลือกของคนเก่ง คนดี”

ก้าวเป็น “องค์กรแห่งผู้นำ
และมืออาชีพ”

เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น
“บ้านแห่งความสุข”

เป้าหมาย

การพัฒนาและ
ดูแลบุคลากร

การพัฒนาและดูแลบุคลากรนับเป็นรากฐานและหัวใจสำาคัญของการ 
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่าง
ย่ังยืน ด้วยเหตุน้ี บริษัทในฐานะผู้นำาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 
ครบวงจร จึงมุ่งเน้นการสร้างและรักษา “คนเก่ง คนดี” สู่ความเป็นมืออาชีพ
และผูน้ำาในระดบัสากล ดว้ยการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช้
ในการสรรหาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พร้อมกับการ
สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ และการส่งเสริมบรรยากาศการทำางาน
ที่เคารพและยอมรับในความแตกต่าง โดยมีเป้าหมาย “มุ่งสู่การเป็นองค์กร
แหง่ทางเลือกของคนเกง่คนด”ี ควบคูไ่ปกบั “กา้วเปน็องคก์รแหง่ผูน้�าและ
มืออาชีพ” และ “เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็นบ้านแห่งความสุข” เพื่อโอกาส
ในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life-long Learning) และความสขุในการทำางาน
ของพนักงานทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People 
Excel-Business Exceeds)

36 รายงานความยั่งยืน 2558



การพัฒนาและ
ดูแลบุคลากร
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 ความท้าทาย

การขยายตวัของธรุกจิและการสร้างความเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื

ขององค์กรภายใต้สถานการณ์ในโลกปัจจบุนัซึง่มกีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วท้ังมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับ

พนกังานทีม่คีวามเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง

กบัความต้องการของธุรกิจ มีทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ

มวีสิยัทัศน์แบบนกัจดัการการเปลีย่นแปลง เพือ่ให้การบรหิารงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ดงันัน้ การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการส่งเสริม

ความรู ้ความสามารถและศักยภาพเพื่อให้ก้าวทันต่อความ

เปลี่ยนแปลง บนพ้ืนฐานการด�าเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจร

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจ�าเป็นต้องบริหาร 

ความหลากหลายและเคารพในความแตกต่างในขณะเดียวกัน 

จึงถือเป็นภารกิจส�าคัญท่ีท้าทายอย่างยิ่งของบริษัท 

 แนวทางการบริหารจัดการ

เพือ่ให้สามารถบรรลเุป้าหมายของการเป็นองค์กรแห่งทางเลอืก 

องค์กรแห่งผู้น�าและมอือาชพี รวมถงึบ้านแห่งความสขุ บนบริบท

ความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต บริษัทจึงได้ก�าหนดให้การ

พัฒนาและดูแลบุคลากรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้

ความส�าคญักบัการสรรหาและรกัษาไว้ซึง่ “คนเก่ง คนด”ี การส่งเสรมิ

โอกาสความก้าวหน้าและพฒันาขดีความสามารถอย่างเตม็ศักยภาพ 

ตลอดจนการสร้างความผกูพันระหว่างพนกังานกบัองค์กร บนพืน้ฐาน

ค่านยิม CPF WAY และการเคารพสิทธมินษุยชน ซึง่เน้นส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมและการให้คุณค่าของความแตกต่าง 

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ส่งเสริมจริยธรรมส�าหรับพนักงาน 

(Code of Conduct) ควบคู่ไปกับการด�าเนินนโยบายด้าน

การจ้างและการบริหารแรงงาน (Employment and Labor 

Management Policy) นโยบายการบริหารความหลากหลาย

และยอมรับในความแตกต่าง (Diversity and Inclusion Policy) 

และนโยบายด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 

(Safety, Health and Environment Policy) ซึ่งสอดคล้องกับ

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) และมาตรฐานสากล

ด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดตั้งบริษัท ซีพีเอฟ 

เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ�ากัด (CPF Training Center-CPFTC) เพ่ือ

รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ทุกสาย

วิชาชีพ ซึ่งไม่เพียงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ หากยังมุ่งสร้าง

พนักงานให้มวีสิยัทศัน์แบบนกัจดัการการเปลีย่นแปลง ทีส่ามารถ

รองรับและเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตด้วย

 มุ่งสู่การเป็น "องค์กรแห่งทางเลือก 
  ของคนเก่ง คนดี"

ด้วยความมุง่มัน่ของบรษิทัทีจ่ะก้าวเป็นองค์กรแห่งทางเลอืกของ

คนดี คนเก่ง มศีกัยภาพ โดยมเีป้าหมายทัง้ในส่วนของนกัศกึษา

จบใหม่ และกลุ่มผู้มีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ 

บริษัทจึงได้ด�าเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เชิงรุก (Proactive Recruitment) มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ

สือ่สารและกจิกรรมสานสัมพนัธ์กบัเครอืข่ายด้านแรงงาน ภาครฐั 

ภาคเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศ ตลอดจน

เพิม่ช่องทางการสรรหาทีส่ามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้มากข้ึน 

เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นต้น

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การน�าระบบสารสนเทศ “Recruitment ATS (Applicant 

Tracking System)” มาใช้ในการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร เพ่ือช่วยลดกระบวนการด้านงานเอกสาร ท�าให้

สามารถด�าเนินการสรรหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โดยในปี 2558 บริษัทได้พัฒนาฐานข้อมูลของผู้สมัครเข้ามาอยู่

ในระบบดังกล่าวแล้วมากกว่า 30,000 คน

  G4-LA9, G4-LA10

 ก้าวเป็น "องค์กรแห่งผู้น�าและมืออาชีพ"

ด้วยเชื่อว่าพนักงานทุกคนต่างมีจุดแข็งและความสามารถ

เฉพาะตวัทีค่วรค่าแก่การยอมรบัและการพฒันา ดังนัน้พนักงาน

ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของบริษัทจึงควรได้รับโอกาส

ความก้าวหน้าในอาชีพและพัฒนาตัวเองตลอดช่วงชีวิตของ

การท�างาน โดยบรษิทัได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผูบ้งัคบับญัชา

ได้ร่วมพดูคยุถึงจดุแขง็และจดุทีค่วรพฒันา ตลอดจนความคาดหวงั
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และแรงจูงใจในการท�างานที่จะน�าไปสู่การก�าหนดแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซึง่ครอบคลมุ

การพัฒนาความสามารถเพื่อให้ปฏิบัติงานในต�าแหน่งงาน

ปัจจุบันได้บรรลุเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมในการเติบโต

ในอนาคต 

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การพัฒนาหลักสูตรเสริมภาวะผู้น�าและความเป็นมืออาชีพ

บริษัท โดย CPF Training Center ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตร

ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น�าและความสามารถด้านการจัดการ

ตามบทบาทแต่ละระดับร่วมกับ PacRim ที่ปรึกษาด้านการ

พัฒนาบุคลากรระดับโลกที่ใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาจาก 

Franklin Covey เช่น หลักสูตร 7 Habits of Highly Effective 

People เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล หลกัสตูร The 4 Disciplines of Execution และจาก 

VitalSmarts เช่น วิชา Influencer เพือ่ใช้บรหิารการเปลีย่นแปลง

ซึ่งผสมผสานอยู่ในหลักสูตรการพัฒนาผู้น�า เป็นต้น 

นอกจากนี ้ยงัได้จดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูใ้นแต่ละสายธุรกจิกว่า 25 

ศูนย์ เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ โดยหลักสูตรการพัฒนา

พนักงานได้มุ่งเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการท�างาน  

ซึง่ถอดความรูแ้ละประสบการณ์มาจากผู้เชีย่วชาญภายในองค์กร 

สู่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนรู้ผ่าน

การลงมือปฏิบัติ การเรียนในห้องเรียน การเรียนแบบออนไลน์ 

และการเรียนผ่านระบบ Knowledge Management 
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10-20-70
DEVELOPMENT

IMPACT

70%
Experience Based

On-the job Training, 
Project Assignment

Other Company Visit
(Overseas/Local)

10%
Education Based

Self-Study, e-Learning
Training Course

20%
Relationship Based

Coaching & Mentoring

• หลักสูตร “Leadership Greatness” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้หลักการของการเป็น
ผูน้�าทีเ่ป็นเลศิในยคุแห่งการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของธุรกจิโลก พฒันากรอบความคดิ 
แนวทางปฎิบัติ และเครื่องมือที่มีหลักการเป็นสากล คือ การบูรณาการ การสร้างงาน 
การสร้างระบบ การสร้างคน และการสร้างศรัทธา เพ่ือน�าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งผู้น�า
ทีผ่่านหลักสตูรนีไ้ด้ใช้แนวทางดงักล่าวในการก�าหนดพนัธกจิส�าหรบัการด�าเนินธุรกจิในปี 
2558 ที่ผ่านมา

• หลักสูตร “The 4 Disciplines of Execution” เป็นหลักสูตรการสร้างวินัยเพ่ือเปลี่ยน
พฤติกรรม ด้วยกระบวนการที่สนับสนุนการสร้างพันธะรับผิดชอบร่วมกัน การวางแผน
ปฎบิตังิานเป็นรายบคุคล และการสร้างระบบความรับผดิชอบเพือ่บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนด 
ซึง่ผลจากการจดัโครงการดังกล่าวสามารถน�าไปสูก่ารสร้างผลประหยัดทางด้านโลจิสตกิส์ 
ได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

• หลักสูตร Lean Six Sigma เป็นการผสมผสานหลักการ Development Impact ประกอบ
ด้วย การเรียนในห้องเรียน การโค้ช และการให้ค�าปรึกษา ในสัดส่วน 70:20:10 รวมถึง 
การด�าเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ความเร็วในการผลิต คุณภาพ และ
ความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร  
ซึ่งในปี 2558 โครงการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใต้ Lean Six Sigma ช่วยให้บริษัทสามารถ

ลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 41.9 ล้านบาท

สิ่งแรกที่เห็นเมื่อเริ่มงานกับบริษัท คือ การให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากร โดยมีบริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ 
ในการพัฒนาขีดความสามารถและความเป็นผู้นำา อีกทั้งมี
ศูนย์การเรียนรู้ของธุรกิจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำางาน นอกจากนี้ องค์กรยังเปิดโอกาสให้พนักงานใด้เสนอ
แนวคดิใหม่ ๆ  ในการพฒันางานอย่างต่อเนือ่ง ผ่านเครือ่งมอื
ต่าง ๆ  เช่น QCC, Kaizen, Triz และ Innovation เป็นต้น 
ผมมีความสุขตั้งแต่เริ่มงานกับบริษัท เพราะนอกจาก 
ค่าตอบแทนแล้ว บรษิทัยงัดแูลเร่ืองทีพ่กั อาหาร และสวัสดกิาร
อื่น ๆ  แก่พนักงานอย่างเต็มที่

คุณนนทชัย ปานโคก
พนักงาน

 การเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้หลักสูตรพ้ืนฐานส�าหรับพนักงานใหม่
บริษทัได้เพิม่ช่องทางการเรียนหลกัสตูรพืน้ฐานส�าหรบัพนกังานทีเ่ริม่งานใหม่ จ�านวน 3 หลักสตูร
ประกอบด้วย หลกัสตูร “ค่านยิมองค์กร: CPF Way” หลกัสตูร “จรยิธรรมส�าหรบัพนักงาน: Code 
of Conduct (CoC)” และหลักสูตร “ความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศกบัพนกังานกลุม่ซีพีเอฟ” 
ด้วยรปูแบบ e-Learning ในลกัษณะ Interactive Simulation เพือ่สนับสนนุการเรยีนรูข้องพนกังาน
ได้ตลอดเวลา ผ่านอปุกรณ์การเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย (Anytime, Anywhere, and Any Devices)
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จำนวนชั่วโมง
ฝึกอบรมเฉลี่ยของ
พนักงานทั้งหมด

พนักงานชายและ
หญิงเฉลี่ยอยู่ที่

คน

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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ผู้บริหาร
ระดับกลาง

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คนงาน

หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม ไมนับรวมการสงพนักงานไปศึกษาตอระดับปริญญาโท
   และปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ รวมถึงหลักสูตรการอบรมที่มีระยะเวลาตอเนื่อง
   ระหว่างปี 2557 - 2558

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปี 2558
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หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม ไมนับรวมการสงพนักงานไปศึกษาตอระดับปริญญาโท
   และปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ รวมถึงหลักสูตรการอบรมที่มีระยะเวลาตอเนื่อง
   ระหว่างปี 2557 - 2558

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปี 2558

ผู้บริหาร
ระดับสูง

 การพัฒนาหลักสูตร Retire Smart, Retire Happy รองรับพนักงานเกษียณอายุ 

บริษัทได้จัดท�าหลักสูตร Retire Smart, Retire Happy ซ่ึงต่อยอดจากโครงการเกษียณเกษม 

(Aging Employee Management) ที่ได้ด�าเนินการในสายธุรกิจอาหารแปรรูปมาตั้งแต่ปี 2552 

เพือ่ขยายโอกาสการเรยีนรูใ้ห้กับพนกังานก่อนการเกษยีณอายทุัว่ทัง้องค์กร ภายใต้แนวคิด “D4D” 

ได้แก่ D-Money การบริหารการเงิน D-Healthy การดูแลสุขภาพ D-Work การสร้างอาชีพหลัง

เกษียณ และ D-Life การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ

 การสนับสนุนการก่อตั้ง “สถาบันพัฒนาผู้น�าเครือเจริญโภคภัณฑ์”

เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเสริมสร้างความเป็นผู้น�า พัฒนาศักยภาพของพนักงานและผู้บริหาร 

ตลอดจนเป็นศูนย์กลางให้หน่วยธุรกิจต่างๆ ได้ร่วมแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ เพ่ือยกระดบั

ความสามารถของบุคลากรในการด�าเนินธุรกิจ
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ภายใน / เครือข่ายภายนอก

ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อลดปัญ
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ใช
้นว

ัตก
รร

ม 
(ท

ี่สร
้าง

หร
ือจ

ัดหาม
า)

ใน
สภ

าว
ะท

ี่ดีส
ม่ำ

เสม
อ

สร้างสิ่งประดิษฐ์หรือวิธ ีการใหม่ด้วยองค์ควา

มร
ู้

ส่งเสริมเรียนรู้
นวัตกรรม

i1 i2

i3

การ
ปรับปรุง

การ
สร้างใหม่

นวัตกรรม

527 121 350 56
1,601 963 586 52
3,323 2,062 1,193 68

4,248

2555
2556
2557

2558 2,822 1,363 63

จำนวนผลงานปี 2555-2558ส่งเสริมเรียนรู้นวัตกรรม

จำนวน การปรับปรุง การสร้างใหม่ นวัตกรรม

ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

ปี

i1 i2 i3

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมด้านนวัตกรรมที่โดดเด่น อาทิ

Technology Forum เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน 

ได้เรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งทางด้านการเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปและ

การผลิตอาหาร และสามารถน�าความรู ้ไปต่อยอดคิดค้น

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องส�าหรับการปฏิบัติงานได้ 

TRIZ Program มุ่งเน้นกระบวนการคิดค้นนวัตกรรม วิธีการ

แก้ไขปัญหาบนพืน้ฐานตรรกะและข้อมลู เพือ่สร้างแนวทางแก้ไข

ทีม่คีวามสร้างสรรค์ สามารถปฎบิตัซิ�า้ คาดการณ์และเชือ่ถอืได้ 

โดยในปี 2558 บริษัทได้สร้างนวัตกรทั้งสิ้น 172 คน และจาก

ความมุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

บริษัทมีนวัตกรตามแนวทาง TRIZ จ�านวน 381 คน ซึ่งมากที่สุด

ในอาเซียน 

Food Business Innovation เป็นโครงการที่ปลูกฝังค่านิยม

นวัตกรรมให้เป็นหนึ่งในพื้นฐานของความส�าเร็จทางด้านธุรกิจ

อาหารและพฒันาความสามารถเชงินวตักรรมในองค์กรมากขึน้ 

โดยในรอบปี 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถสร้างสรรค์

แนวคิดอันน�าไปสู ่การต่อยอดโครงการพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพงานจ�านวนทั้งสิ้น 81 โครงการ

พัฒนาคน...สรรค์สร้างนวัตกรรม

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของนวัตกรรมต่อการเจริญเติบโต

ของธุรกิจ และการมีบุคลากรที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยความคิด

สร้างสรรค์และกล้ารเิริม่สิง่ใหม่ๆ จะเป็นกญุแจส�าคญัท่ีน�าธุรกิจ

ไปสู่ความยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมความรู้และปลูกฝังค่านิยม

ให้พนกังานในทุกระดบัใช้ความคิดริเร่ิมเพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์

นวตักรรม ผ่านการส่งผลงานเข้าประกวดในงาน CPF CEO Award 

เป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงในปี 2558 มีผลงานที่เข้าประกวดทั้งส้ิน 

4,248 ผลงาน แบ่งออกเป็น

ระดับ i1 การปรับปรุง จ�านวน 2,822 ผลงาน 

ระดับ i2 การสร้างสิ่งใหม่ขึ้น จ�านวน 1,363 ผลงาน และ

ระดับ i3 นวัตกรรม จ�านวน 63 ผลงาน 

โดยมีผลงานท่ีจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในปี 2558 จ�านวน 

35 ผลงาน ซึ่งเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู่ 24 ผลงาน รวมมีผลงาน

ที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแล้วทั้งส้ิน 59 ผลงาน

รายงานความยั่งยืน 255842
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  G4-LA5, G4-LA6

 เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น "บ้านแห่งความสุข"

ด้วยความมุ่งหวังท่ีจะเสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น “บ้านแห่งความสุข (CPF Home of Happiness)” 

บรษัิทจึงมุง่ม่ันบรหิารงานบนพืน้ฐานการเคารพสทิธมินษุยชน และส่งเสรมิบรรยากาศการท�างาน

ที่เอ้ือให้พนักงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และยอมรับในความแตกต่าง รวมถึงจัดให้มี

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยกับพนักงานทุกคน โดยบริษัทก�าหนดให้ทุกหน่วยงาน

ด�าเนนิการตามมาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิง่แวดล้อม และพลงังาน (CPF SHE&En 

Standard) ต้ังแต่การประเมินความเสี่ยง ก�าหนดมาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมให้

ความรู้ และก�าหนดตัวชี้วัดควบคุมสถิติอุบัติเหตุจากการท�างาน

ทั้งน้ี เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับ CPF SHE&En Standard 

ทัว่ท้ังองค์กร บรษิทัได้ก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการเป็น 3 ระดับ โดยคณะกรรมการบริหาร 

(CPF SHE Management Committee) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ท�าหน้าท่ีก�าหนด 

และถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้เป็น

ไปตามเป้าหมายและแผนงาน ขณะที่คณะกรรมการระดับสายธุรกิจ (Business Line SHE 

Committee) และคณะกรรมการระดับหน่วยงาน (Site SHE Committee) มีบทบาทขับเคลื่อน

ให้เกิดการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกัน ทุกหน่วยงานของบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้าน 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพือ่ด�าเนนิงานด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานบริษัทและตามกฎหมายก�าหนด เพ่ือให้เกิด 

การปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยยิ่งขึ้น 

PARTNERSHIP FOR MUTUAL GROWTH 43



 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การทวนสอบภายในเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการบริหารงานด้าน

ทรพัยากรบคุคลของบริษทัอยู่บนพ้ืนฐานการเคารพสทิธมินษุยชน

และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้

ด�าเนนิการทวนสอบภายในอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2558 นอกจากน้ี 

ยงัได้ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุและส่งเสรมิระบบ

มาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 หรือ TLS 8001-2010 

โดยคณะกรรมการชดุดงักล่าวมบีทบาทและหน้าทีใ่นการก�าหนด

นโยบายและแผนการด�าเนินงาน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริม

การน�าระบบมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ เพื่อให้บริษัทมีระบบ

การบรหิารจดัการแรงงานทีด่เีทยีบได้กบัมาตรฐานแรงงานสากล 

โดยในปี 2558 มีโรงงานที่ผ่านการรับรอง TLS 8001-2010 ระดับ

สมบูรณ์ (Completion Level) 6 แห่ง ได้แก่ โรงงานแปรรูปเนือ้ไก่

โคราช โรงงานอาหารส�าเร็จรูปแกลง โรงงานอาหารส�าเร็จรูป

มหาชัย โรงงานแปรรูปเนื้อไก่บางนา ฟาร์มกุ้งระยอง 3 และ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้าบ้านพรุ

 การทบทวนมาตรฐานและกระบวนการบรหิารจดัการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ให้สอดคล้อง

กับกระแสโลก ข้อก�าหนดมาตรฐาน และข้อบังคับในประเด็น

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

มากยิง่ขึน้ โดยเปลีย่นชือ่มาตรฐานจาก CPF SHE Management 

System เป็น CPF Safety Health Environment and Energy 

Standard หรือ CPF SHE&En Standard ซึ่งเน้นมาตรฐานและ

ข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยพนักงาน 

รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

อนามัยให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

 การลดอัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย บริษัทมีการ

ควบคมุการปฏิบตังิานในทกุขัน้ตอน รวมถงึตดิตามวดัผลอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยท้ังในส่วน

ของพนักงานและผู้รับเหมา ทั้งนี้ จากการดูแลสุขภาพพนักงาน

และการติดตามการเกิดโรคร้ายแรงในปี 2558 ไม่พบการ

รายงานของทุกหน่วยงานในบริษัทว่าพนักงานและผู้รับเหมามี

ความเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคร้ายแรง 

รายงานความยั่งยืน 255844



ประเภท

ปี 2558

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมา  
ที่อยู่ในการกำากับดูแลของบริษัท

ผู้รับเหมาอิสระ

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 0.25 0.01

ชาย : 0.29
หญิง : 0.23

ชาย : 0.01
หญิง : 0.00

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ 2.07 0.04

ชาย : 2.54
หญิง : 1.76

ชาย : 0.05
หญิง : 0.00

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท 3.51 0.02

ชาย : 3.69
หญิง : 3.39

ชาย : 0.03
หญิง : 0.00

อัตราการขาดงาน  1.29 N / A

ชาย : 0.95
หญิง : 1.62

ชาย : N / A
หญิง : N / A

อัตราการเจ็บป่วยโรค จากการทำางาน 0 0

หมายเหตุ:

จ�านวนวัน (Day) คือ Scheduled Work Day 

การบาดเจ็บ (Injury) คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท�างาน ตั้งแต่เล็กน้อย (First Aid) และหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน คือ การบาดเจ็บที่ท�าให้หยุดตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (เริ่มนับวันหยุดถัดจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ)

ความรุนแรงการบาดเจ็บ คือ นับจากจ�านวนวันท�างานที่หยุดจริง

อัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate: IR) 

= จ�านวน (ราย) ของการบาดเจ็บทุกระดับ (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Rate: LTIR)

= จ�านวน (ราย) ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตราความความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Lost Day Injury Rate: LDIR) 

= จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)

อัตราการเจ็บป่วย/โรคจากการท�างาน (Occupational Disease Rate :ODR)

= จ�านวน (ราย) การเจ็บป่วยจากการท�างาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 200,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จ�านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล )

อัตราการขาดงาน ( Absentee Rate: AR)

= จ�านวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างานรวมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การลาที่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาที่รายงาน X 100

จ�านวนวันท�างานทั้งหมดในรอบปี

จ�านวนการเจ็บป่วยหรือโรคจากการท�างาน อ้างอิงจากการรายงานกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน หรือตามใบรับรองจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
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G4-10, G4-LA1, G4-LA12

ข้อมูลบุคลากรระหว่างปี 2555-2558

GRI ข้อมูล หน่วย
2555 2556 2557 2558

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

G4-10 จ�านวนแรงงานทั้งหมด คน 62,968 62,713 62,209 78,993

29,640 33,328 29,170 33,543 28,952 33,257 31,996 46,997 

แยกตามประเภทสัญญาจ้าง

- พนักงาน คน 12,433 7,010 12,293 7,669 12,706 7,429 12,085 7,664 

- คนงาน คน 17,207 26,318 16,877 25,874 16,246 25,828 18,821 23,933 

- ผู้รับเหมาที่อยู่ในกำากับดูแลของ
บริษัท (Full Time Equivalent) 

คน - - - - - - 1,090 15,400

G4-LA12 แยกตามระดับ

- ผู้บริหารระดับสูง คน 340 49 347 60 348 62 372 73 

- ผู้บริหารระดับกลาง คน 1,264 476 1,278 575 1,315 535 1,314 566 

- ผู้บริหาร คน 1,885 860 1,762 1,124 1,927 987 1,987 1,090 

- เจ้าหน้าที่ คน 8,944 5,625 8,906 5,910 9,116 5,845 8,412 5,935 

- คนงาน คน 17,207 26,318 16,877 25,874 16,246 25,828 18,821 23,933 

แยกตามอายุ

- อายุ 18-35 ปี คน 17,996 17,325 17,030 15,897 15,345 14,841 18,093 16,266 

- อายุ 36-50 ปี คน 10,076 13,939 10,631 14,987 11,372 15,081 11,095 13,365 

- อายุมากกว่า 50 ปี คน 1,568 2,064 1,509 2,659 2,235 3,335 1,718 1,966 

การจ้างงานและการลาออก

GRI ข้อมูล
2555 2556 2557 2558

คน % คน % คน % คน %

G4-LA1 จ�านวนและอัตราการจ้างงานใหม่ 
(พนักงาน)

1,553 7.99% 1,521 7.62% 1,468 7.29% 1,281 6.48%

แยกตามอายุ

- อายุ 18-35 ปี 1,483 7.63% 1,455 7.29% 1,367 6.79% 1,205 6.10%

- อายุ 36-50 ปี 66 0.34% 58 0.29% 94 0.47% 72 0.36%

- อายุมากกว่า 50 ปี 4 0.02% 8 0.04% 7 0.03% 4 0.02%
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GRI ข้อมูล
2555 2556 2557 2558

คน % คน % คน % คน %

G4-LA1 แยกตามเพศ

- ชาย 980 5.04% 913 4.57% 839 4.17% 706 3.57%

- หญิง 573 2.95% 608 3.05% 629 3.12% 575 2.91%

จ�านวนและอัตราการจ้างงานใหม่ 
(คนงาน)

9,673 22.23% 27,226 63.68% 25,557 60.74% 10,505 24.57%

แยกตามอายุ

- อายุ 18-35 ปี 4,133 9.50% 22,727 53.16% 21,325 50.68% 8,597 20.11%

- อายุ 36-50 ปี 5,470 12.57% 4,413 10.32% 4,145 9.85% 1,825 4.27%

- อายุมากกว่า 50 ปี 70 0.16% 86 0.20% 87 0.21% 82 0.19%

แยกตามเพศ

- ชาย 4,338 9.97% 11,498 26.90% 11,815 28.08% 5,277 12.34%

- หญิง 5,335 12.26% 15,728 36.79% 13,742 32.66% 5,228 12.23%

จ�านวนและอัตราการลาออก 
(พนักงาน)

1,553 7.99% 1,806 9.05% 2,021 10.04% 2,288 11.58%

แยกตามอายุ

- อายุ 18-35 ปี 1,204 6.19% 1,343 6.73% 1,407 6.99% 1,579 7.99%

- อายุ 36-50 ปี 167 0.86% 206 1.03% 308 1.53% 332 1.68%

- อายุมากกว่า 50 ปี 182 0.94% 257 1.29% 306 1.52% 377 1.91%

แยกตามเพศ

- ชาย 980 5.04% 1,153 5.78% 1,222 6.07% 1,395 7.06%

- หญิง 573 2.95% 653 3.27% 799 3.97% 893 4.52%

จ�านวนและอัตราการลาออก  
(คนงาน)

9,673 22.22% 26,375 61.69% 24,653 58.59% 21,402 50.06%

แยกตามอายุ

- อายุ 18-35 ปี 8,123 18.66% 21,332 49.90% 18,668 44.37% 16,974 39.70%

- อายุ 36-50 ปี 1,458 3.35% 4,631 10.83% 5,239 12.45% 3,797 8.88%

- อายุมากกว่า 50 ปี 92 0.21% 412 0.96% 746 1.77% 631 1.48%

แยกตามเพศ

- ชาย 4,338 9.96% 10,825 25.32% 10,120 24.05% 9,735 22.77%

- หญิง 5,335 12.26% 15,550 36.37% 14,533 34.54% 11,667 27.29%
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เป้าหมาย

อาหารมั่นคง

ความม่ันคงทางอาหารเป็นวาระสำาคญัทีท่ั่วโลกต่างใหค้วามสนใจและกำาหนด
เป็นยุทธศาสตร์อาหารโลกและระดับภูมิภาค ด้วยเหตุน้ี บริษัทในฐานะผู้นำา
ธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารครบวงจร จงึใหค้วามสำาคญัอยา่งยิง่
กับการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี 
เปา้หมาย "ยกระดับคณุภาพและความปลอดภยัตลอดกระบวนการ" ควบคู่
ไปกับ "ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร" เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 
ของผูบ้รโิภค ตลอดจนบรรเทาความหวิโหยและภาวะทพุโภชนาการในสงัคม

การส่งเสริมความปลอดภัย
อาหารและสุขอนามัยผู้บริโภค

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

ยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัย

ตลอดกระบวนการ

48 รายงานความยั่งยืน 2558
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โรงงานอาหารสัตว์น้ำ
ของซีพีเอฟ

ฟาร์มไก่-เป็ดเนื้อ
ได้รับรองมาตรฐาน

ฟาร์มสุกรได้
รับรองมาตรฐาน

โรงงานอาหารสัตว์น้ำ
ของซีพีเอฟได้รับ

การรับรองมาตรฐาน

100%

100%

100%

Best Aquaculture
Practices (BAP)

GAP
GENESIS STANDARDS
ISO 9001:2008
HACCP

GAP
ISO 9001:2008

  G4-FP5

 ยกระดับคุณภาพและความปลอดภยัตลอดกระบวนการ

 ความท้าทาย

ปรากฎการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคต่าง

ตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น โดยความไม่ปลอดภัยของอาหาร

ทั้งในเรื่องการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค การตกค้างของสารเคมี สารปฏิชีวนะ และสารพิษ 

เป็นอันตรายท่ีสามารถส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนในสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ 

นอกจากนี้ จากสถิติขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรัง (Non-Communicable Diseases - NCDs) หลักๆ 3 โรค ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 

โรคไขมนัในเลอืดสงู และโรคเบาหวาน ซ่ึงมปัีจจยัมาจากพฤตกิรรมการด�าเนินชวิีตและการบรโิภค

ที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและหันมาให้ความสนใจ

ในสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

ผลติภัณฑ์ทีค่วบคุมปรมิาณไขมนั เกลือ และน�า้ตาล ผลติภณัฑ์ส�าหรบัความสวยงามด้านผวิพรรณ 

ผลติภณัฑ์ส�าหรบัเสรมิสร้างสมอง หรอืผลติภณัฑ์ส�าหรบับ�ารงุหัวใจ เป็นต้น ซ่ึงอาหารเพือ่สขุภาพ

แบบจานด่วน (Quick Healthy Food) ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีแนวโน้มที่จะเข้ามาทดแทน

มื้ออาหารหลักแบบเดิมในปัจุบัน

 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของบริษัทในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รสชาติดี พร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สอดคล้อง

ตามความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป 

 แนวทางการบริหารจัดการ 

คุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของความมั่นคงทางอาหารและปัจจัยส�าคัญ

ต่อการด�ารงสขุภาวะทีด่ขีองผู้บรโิภคและผูค้นในสงัคม ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพในทุกด้าน 

บริษทัจึงให้ความส�าคญัสงูสดุต่อคณุภาพและความปลอดภยัอาหารตลอดกระบวนการ ตัง้แต่การ

คัดสรรวัตถดุบิ การวจัิยและพฒันา การผลติอาหารสตัว์ การเล้ียงสตัว์ การผลติอาหาร การบรรจุ

สินค้าและการขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้ 

• การสร้างคุณภาพที่เหนือกว่าด้วย "มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ"

บรษิทัมกีลไกการป้องกนัและจดัการคณุภาพและความปลอดภยัอาหารอย่างบรูณาการ ด้วยมาตรการ

เชงิรกุผ่านการประเมนิความเสีย่งในทกุขัน้ตอน การปฏบิติัตามนโยบายบริษัทและมาตรฐานสากล

อย่างเคร่งครัด การตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฎิบตักิาร รวมทัง้การตรวจประเมนิ นอกเหนอืจากมาตรการ

เชิงตั้งรับที่มีประสิทธิภาพผ่านระบบการตรวจสอบย้อนกลับในทุกขั้นตอนและมาตรการเรียกคืน

สินค้าตามนโยบายการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

รายงานความยั่งยืน 255850



โรงงานแปรรูปอาหาร
ของซีพีเอฟ

โรงงานแปรรูปอาหารของ
ซีพีเอฟได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร

100%

GMP
HACCP
ISO 9001:2008

โรงงานแปรรูปอาหารส่งออก
ของซีพีเอฟได้รับการรับรอง

มาตรฐาน

British Retail
Consortium (BRC)

ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีการันตีความ
สามารถการจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร
ระดับสูงและเป็นใบเบิกทาง

การส่งออกอาหารของซีพีเอฟ
ไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก

CPF

100%

CPF

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การรเิริม่โครงการ “มาตรฐานอาหารซพีเีอฟ” 

(CPF Food Standard) โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่

สร้างระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

ทัง้ในและต่างประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ด้วยการบรูณาการระบบมาตรฐานสากล (ได้แก่ 

GMP, GAP, HACCP, ISO 9001, BRC เเละ ISO 

22000/FSSC 22000) และมาตรฐานของลกูค้า

เข้าไว้ด้วยกนั ตลอดจนการพฒันาระบบตรวจสอบ

ย้อนกลบัแบบสมบรูณ์ (Full Food Supply Chain 

Traceability) รวมถงึการบริหารความเสีย่งด้าน

คณุภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่

คณุค่า โดยในปี 2558 บรษิทัอยูร่ะหว่างขัน้ตอน

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าคู่มือ

การบรหิารมาตรฐานอาหาร ระเบยีบปฏิบตัแิละ

วิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือของ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความ

ปลอดภัยในการด�าเนินงานภายใต้โครงการ 

“Horizontal Business Synergy” 

 การผลักดันมาตรฐานคุณภาพและความ

ปลอดภัยของอาหารในระดับสากล ผ่านการ

เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มความคิดริเร่ิมว่าด้วย

ความปลอดภยัอาหารสากล (The Global Food 

Safety Initiative) ซ่ึงเป็นเวทีที่ประกอบด้วย

ผู ้ เ ช่ียวชาญด้านอาหารปลอดภัยจากหลาย

หน่วยงานท่ัวโลกเพือ่ร่วมพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการด้านอาหารปลอดภัยที่ดีที่สุดที่จะช่วย

เพิม่ความมัน่ใจในการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั

แก่ผูบ้ริโภคทัว่โลก พฒันาแผนการจัดการภาวะ

วิกฤตด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food 

Safety Crisis Management Plan) วางแผน

เชิงรุกในการป้องกันและรับมือในประเด็น

ความปลอดภัยทางอาหารท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่าง

ทันท่วงที ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการ

ส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่าง 

ดีที่สุด

ยึดม่ันในหลักสวัสดิภาพสัตว์

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการ

จัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีซ่ึงเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ส ่งผลต่อคุณภาพเนื้อสัตว์และ

ความปลอดภัยอาหาร บริษัทจึงมุ่งพัฒนา

และยกระดับแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่

ค�านงึถึงสวัสดิภาพสตัว์ และบ่มเพาะจติส�านกึ

บุคลากรในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์

อย่างต่อเน่ือง โดยได้น�าแนวปฏิบัติสากล 

หรอื “หลกัอสิระ 5 ประการ (Five Freedoms)” 

มาประยกุต์ใช้ในการจดัการฟาร์มของบรษัิท 

โดยสามารถอ่านข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนนิงาน

ด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.cpfworldwide.com/th/

sustainability/commitment/
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ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ (CPF Consumer Center) ด�าเนินหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลสินค้าและ

บริการของบริษัท รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการบริโภคสินค้าตรา  ผ่านทางโทรศัพท์ 

02-800-8000 (Call Center) อีเมล และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ และด�าเนินการประสานงาน

กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา โดยบริษัทได้ก�าหนดระดับของ 

ข้อร้องเรียนและระยะเวลาในการจัดการไว้ 3 ระดับ เพื่อให้สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่าง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 แผนการด�าเนินงานในอนาคต

ในปี 2559 บริษทัจะประยกุต์ใช้คูม่อื ระเบยีบปฏิบตั ิและวธีิการปฏิบตังิานตาม “มาตรฐานอาหาร

ซีพีเอฟ” ตลอดจนด�าเนินการพัฒนาผู้ตรวจสอบหลัก (Lead Auditor) ให้ได้อย่างน้อย 5 คน 

เพือ่ท�าหน้าทีท่วนสอบตามแนวทาง Good Agriculture Practice (GAP) และมาตรฐานภายในองค์กร 

พร้อมทั้งจะให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาทวนสอบการด�าเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าว และ

ภายในปี 2561 บริษัทจะขยายการประยุกต์ใช้มาตรฐานอาหารซีพีเอฟให้ครอบคลุมทุกธุรกิจใน

ประเทศ

• การยกระดับคุณภาพผ่านการรับฟัง

ด้วยเล็งเห็นถึงคุณค่าของเสียงสะท้อนจากลูกค้าและผู้บริโภคที่มีส่วนส�าคัญยิ่งต่อการสนับสนุน

และผลักดนัใหบ้รษิทัสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมคุีณภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความ

พึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค บริษัทจึงมีนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค นโยบาย

การจัดการข้อร้องเรียนด้านการค้าและการส่งออก และนโยบายด้านการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท

ในหลากหลายรูปแบบ โดยทุกหน่วยธุรกิจให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

อย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายสูงสุดในการลดอัตราข้อร้องเรียนให้ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี  

และลดการเรียกคืนสินค้าอันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยให้เป็นศูนย์

ระดับของข้อร้องเรียน ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับคุณภาพสินค้าทั่วไป ปิดงานเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง ตรวจสอบเหตุของปัญหาตามที่ได้รับร้องเรียน และ ตอบกลับ 
CPF Consumer Center ภายใน 5 วันตามปฏิทิน

ระดับความปลอดภัย ปิดงานเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมง ตรวจสอบเหตุของปัญหาตามที่ได้รับร้องเรียน และ ตอบกลับ 
CPF Consumer Center ภายใน 3 วันตามปฏิทิน

ระดับวิกฤติ ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟรับข้อร้องเรียน ประสานงานหน่วยงานบริหารภาวะวิกฤต และนัดหมายเข้าพบ 
ผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมง

รายงานความยั่งยืน 255852



ร้อยละของข้อร้องเรียนเปรียบเทียบต่อสินค้า 1,000 ตัน

1.8 1.6 1.4

0

ร้อยละ

ปี

0.5

1.0

2.0

1.5

2558 เป้่าหมาย ปี 25592557

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การลดอัตราข้อร้องเรียนอย่างต่อเน่ือง โดยข้อร้องเรียนในปี 2558 อยู่ท่ีร้อยละ 1.6 ของข้อร้องเรียน

เปรียบเทียบต่อสินค้า 1,000 ตัน ซึ่งดีกว่าปี 2557 ที่มีอัตราข้อร้องเรียนเปรียบเทียบต่อสินค้า 

1,000 ตัน อยู่ที่ร้อยละ 1.8 

 แผนการด�าเนินงานในอนาคต 

บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดอัตราข้อร้องเรียนเปรียบเทียบต่อสินค้า 1,000 ตัน อยู่ที่ร้อยละ 1.4

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลาย ห่วงใยสุขภาพ

บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ 

ผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม รวมไปถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการเฉพาะ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่สู่

สขุภาพทีด่กีวา่ ผา่นการศกึษาและวเิคราะหก์ระแสความสนใจของผูบ้รโิภคทัว่โลกและการบรโิภค

ในระดับครัวเรือน โดยทีมนักวิจัยด้านโภชนาการสารอาหารจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารซีพีเอฟ ส่งผลให้บริษัทสามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลายและเป็น

ทางเลือกส�าหรับสุขภาพที่ดีกว่าให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

อาหารสำหรับ
ให้ผู้ป่วยทางสายยาง

จากปริมาณความต้องการ
อาหารของผู้ป่วยทางสายยาง

ที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่ากำลัง
การผลิต บริษัทจึงได้ร่วม

กับโรงพยาบาลรามาธิบดีวิจัย
และพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม
เนื้อไก่และฟักทองที่พร้อมด้วย

คุณค่าสารอาหารหลักท้ังโปรตีน
ไขมัน คาร์โบไฮเดรตและพลังงาน

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มี
ปัญหาการรับประทานอาหารทาง
ปากให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
ช่วยลดปัญหาคุณภาพจากการ
เตรียมอาหารเองที่บ้านซึ่งอาจเกิด
การปนเปื้อน
ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมทางการแพทย์ซึ่งมีมูลค่าสูง 
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จากแนวคิด
“โปรตีนสูง ไขมันต่ำ”

         สู่ อกไก่นุ่ม

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคใน

ยุคที่ต้องการความสะดวกสบาย 
ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์ 1 ถุง น้ำหนัก 90 กรัม 
ให้พลังงานทั้งหมด 80 กิโลแคลอรี 
มีปริมาณโปรตีนสูง 17 กรัม และ
มีปริมาณไขมันต่ำเพียง 0.5 กรัม

“มันหมูอนามัย       ” 
ทางเลือกที่ดีกว่า 

เปนน้ำมันที่ไมผานกรรมวิธี
ทางเคมี ทนความร้อนได้สูง

และไม่เป็นไขมันทรานส์
ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคและด้วยนวัตกรรม

การอัดเส้นจึงทำให้ผู้บริโภค
สามารถแบ่งใช้ได้ตามสะดวก

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การจดัท�านโยบายสขุโภชนาการ (Health and Nutrition Policy) เพือ่แสดงถงึความมุง่มัน่ในการ 

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยและภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันของ

แต่ละบุคคล ตลอดจนมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

ที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ โดยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มสุขภาวะ - บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

3 โรค คือ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง และโรคเบาหวาน 

2. กลุ่มโภชนาการเด็ก - บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีโภชนาการสูงและจ�าเป็นต่อการเจริญ

เติบโตของเด็กแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่อายุ 1-12 ปี 

3. กลุ่มอาหารสดอนามัย - บริษัทให้ความส�าคัญกับการผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารสดอนามัย 

คุณภาพสูง ภายใต้กระบวนการด�าเนินงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

และมาตรฐานของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า หรือเหนือกว่าท่ีก�าหนด

ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอยีดนโยบายสขุโภชนาการได้ทีเ่วบ็ไซต์ http://www.cpfworldwide.com/

download/th/sustainability/commitment/Health_Nutrition_policy.pdf

รายงานความยั่งยืน 255854



คุณจิราภรณ์ มากค�า
ผู้บริโภค

ชอบอาหารปรุงสุกต่างๆ ท่ีสามารถเข้าไมโครเวฟพร้อมรับประทานได้ทันที เพราะมั่นใจ
คุณภาพ ความปลอดภัย และความสะอาดที่มาพร้อมกับความสะดวกสบาย อยากให้ 
CP Freshmart ขยายสาขาให้ครอบคลุมความต้องการยิ่งข้ึน เพ่ือจะได้หาซื้อสินค้าได้
ใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไกล

 การเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายพร้อมเมนูอาหารสุขภาพ 

ด้วยการน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ (New Product Development: 

NPD) จ�านวน 119 รายการ ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพจ�านวน 15 รายการ 

 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

 ความท้าทาย

เดก็และเยาวชนท่ัวโลกต่างก�าลังเผชญิปัญหาภาวะทพุโภชนาการ

ไม่ว่าจะเป็นภาวะโภชนาการขาดที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมี

น�า้หนกัและส่วนสงูต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานและภาวะโภชนาการเกนิ

ที่ส่งผลให้เดก็และเยาวชนเป็นโรคอ้วนหรอืน�า้หนกัเกนิจากเกณฑ์

มาตรฐาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม สิง่แวดล้อม ความเชือ่ วฒันธรรม ฯลฯ ซึง่ปัญหาดังกล่าว

สามารถส่งผลต่อพฒันาการของเดก็และเยาวชนทัง้ด้านร่างกาย 

ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ขณะที่เด็กและ

เยาวชนถือเป็นอนาคตของชาติ ดังน้ัน การร่วมบรรเทาและ

แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชนจึงถือเป็นวาระ

ทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการขบัเคลือ่นประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

 แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการส่งเสริมการเข้าถึง

อาหารของชมุชนอย่างพอเพยีง โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชน

เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก

ได้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย โดยมีการด�าเนินงานที่

ส�าคัญ ดังนี้

• โครงการเล้ียงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

บริษัทร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญ

โภคภณัฑ์และเหล่าพนกังาน ตลอดจนภาคเีครอืข่ายต่างๆ ด�าเนนิ 

“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ตั้งแต่ปี 2532 

จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีโภชนาการ

ที่ดีจากการเข้าถึงแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงอย่างไข่ไก่ รวมถึง 

มีโอกาสเรียนรู ้กระบวนการการบริหารจัดการต่างๆ โดย

สามารถส่งเสรมิการเข้าถึงอาหารและสนบัสนนุภาวะโภชนาการ

ที่ดีของเด็กนักเรียนรวมกว่า 133,000 คน ในกว่า 500 โรงเรียน

ทั่วประเทศ

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งโปรตีนอย่างต่อเนื่อง โดย

สามารถเข้าถึงโรงเรียนอีก 50 แห่ง ใน 6 ภูมิภาค
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ประกาศเครือขายความรวมมือ กำหนดและถ่ายทอดแนวทาง
การผลิตอาหารในโรงเรียน

การผลิตอาหาร

ส่งเสริมและจัดการผลผลิตอย่างยั่งยืน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสุขาภิบาลอาหาร

ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน การให้ความรู้

แหล่งเรียนรู้การผลิตอาหารต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

2558 ปลูกความรู้และจิตสำนึก การดำเนินงาน

2559-60 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

2561-62 พัฒนาสู่เครือข่าย

• โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

บริษัทได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 

ริเริ่มและพัฒนา “โครงการซีพีเอฟ อ่ิม สุข ปลูกอนาคต” 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ในปี 2558 เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างโภชนาการ

ที่ดีในเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมาย 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2558-2562 ในการขยายผลกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริม

การเข้าถึงอาหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการไปยังเด็กนักเรียนในพื้นท่ีรอบโรงงาน

และฟาร์มของบริษัท

รายงานความยั่งยืน 255856



 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การส่งเสรมิกจิกรรมการผลติอาหารในโรงเรยีนรอบโรงงานและฟาร์ม โดยสามารถบรรลเุป้าหมาย

ในการด�าเนินงานกับโรงเรียนรอบโรงงานและฟาร์ม 67 แห่ง ครอบคลุมนักเรียนกว่า 14,000 คน 

จากเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 60 แห่ง

 แผนการด�าเนินงานในอนาคต 

ด้วยการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบและ

อาศัยระยะเวลา บริษัทจึงวางแผนด�าเนิน “โครงการซีพีเอฟ อ่ิม สุข ปลูกอนาคต” ต่อเนื่องจนถึง

ปี 2562 ด้วยเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ กล่าวคือ 

ภาวะโภชนาการขาด (ผอมและเตี้ย) และภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) ไม่เกินร้อยละ 15 ภายใน

ปี 2560 และมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้การเข้าถึงอาหารในโรงเรียนและ

ชุมชน ภายในปี 2562
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เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบกินไข่อยู่แล้ว จึงดีใจที่ได้เห็นเพื่อนกินกับข้าวที่ทำาจากไข่เกือบทุกวัน 
และยงัได้กนิผกัทีป่ลกูเอง สดสะอาด และมัน่ใจว่าปลอดสารเคมี ทำาให้เพือ่นๆ ในโรงเรยีน
มีสุขภาพดี และยังเอามูลไก่กลับไปทำาปุ๋ยหมักเพื่อไว้ใช้กับแปลงผักที่บ้านอีกด้วย

ด.ญ.ศาสตรินทร์ แซ่ล่อง
โรงเรียนบ้านปากพู่ จ.พังงา

โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็นหนึ่งในโรงเรียน 67 แห่งที่เข้าร่วม “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” 

และได้ริเริ่มด�าเนินกิจกรรมจากความร่วมมือของบริษัท โรงเรียน และภาคประชาสังคม โดยได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รกร้างด้านหลัง

โรงเรียนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของโรงเรียน พร้อมสร้างฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ได้แก่ 1.ไก่ไข่ 2.ปลาดุก 3.เรือนเพาะเห็ด  

4.โรงปุ๋ยหมัก 5.แปลงผัก 6.หญ้าแฝก และ 7.การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ให้กับนักเรียนและชุมชน

ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย

ก่อนดำาเนินการ หลังดำาเนินการ

รายงานความยั่งยืน 255858



ภาคเหนือ

โรงเรียน72
โรงเรียน2

ภาคกลาง

โรงเรียน64
โรงเรียน26 ภาคตะวันออก

โรงเรียน36
โรงเรียน14

ภาคใต้

โรงเรียน61
โรงเรียน10

ภาคตะวันตก

โรงเรียน92
โรงเรียน2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียน189
โรงเรียน13

CPF

CPF

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในเด็กและเยาวชน

ผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
และโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

ในกว่า โรงเรียน580
กว่า คน147,000
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เป้าหมาย

สังคมพึ่งตน

การตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นทางสังคม
และสิง่แวดลอ้มของภาคสว่นธรุกจิถือเปน็ปจัจยัสนบัสนนุทีส่ำาคญัอยา่งยิง่
ของการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทในฐานะผู้นำาธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จึงมุ่งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและ
สร้างเสริมผลกระทบเชิงบวกทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย 
“พัฒนาคู่ค้าธรุกจิใหเ้ตบิโตไปดว้ยกนั” ควบคูไ่ปกบั “สง่เสรมิคณุภาพชีวิต
ชุมชน” ผ่านการผสานขีดความสามารถของบริษัทเข้ากับการมีส่วนร่วม
ของคู่คา้ธุรกิจและชมุชน ตลอดจนผนกึกำาลังกบัเครอืข่ายต่างๆ เพือ่พฒันา 
“คูค่า้ธรุกจิและชมุชน” ไปสูส่ิง่ทีดี่กวา่และเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความทา้ทาย
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การพัฒนา
สังคมให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

60 รายงานความยั่งยืน 2558



สังคมพึ่งตน
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 พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

 ความท้าทาย

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมพัฒนา 

เพือ่ก้าวไปข้างหน้าด้วยกนัอย่างม่ันคง จึงเป็นส่ิงส�าคัญและจ�าเป็น

อย่างมาก

นอกเหนือจาก “คุณภาพอาหาร” ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของความ

ร่วมมือและความพยายามอย่างต่อเนื่องระหว่างบริษัทและคู่ค้า

ธุรกิจแล้ว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลหรือการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ยีงัถือเป็นวาระส�าคญัทีบ่รษิทัและคูค้่าธุรกิจจ�าเป็นต้อง

ร่วมทบทวน ตรวจสอบ ติดตาม และพัฒนาในการด�าเนินธุรกิจ

เพื่อบรรลุความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วย

เป็นที่ทราบดีว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก

และทางทะเลซึง่เป็นต้นทนุของความม่ันคงทางอาหารต่างได้รบั

ผลกระทบมากขึ้นจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น 

การเพ่ิมขึน้ของประชากร การเติบโตทางเศรษฐกจิ หรือการขยาย

ตัวของชุมชน ส่งผลให้มีการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ

ตอบสนองความต้องการทางด้านอาหารทีส่งูข้ึนอย่างไม่เหมาะสม 

อนัน�าไปสู่สถานการณค์วามเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

ขณะเดียวกัน สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการใช้

แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทานของภาคธุรกิจ

ได้ขยายวงกว้างมากขึน้ โดยจากรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ 

(Trafficking on Persons Report : TIP Report) ประจ�าปี 2557 

และ 2558 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้ลดระดับ

ประเทศไทยให้มาอยูใ่นประเทศกลุม่ทีมี่ปัญหาการค้ามนษุย์ในระดับ 

Tier 3 จากเดิมที่จัดอยู่ในบัญชี Tier 2 Watch List ระหว่างปี 

2553-2556 โดยกลุ่มสินค้าที่ถูกระบุว่ามีการใช้แรงงานเด็กและ

แรงงานบังคับ ได้แก่ กุ้ง ปลา เครื่องนุ่งห่ม อ้อย และสื่อลามก 

นอกจากนี ้ธรรมาภบิาลในการบริหารงานทีค่�านงึถงึประสทิธิภาพ 

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ยังเป็นประเด็นที่องค์กร

ระหว่างประเทศให้ความส�าคัญ เพราะถือเป็นส่วนส�าคัญของการ

ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเท่าเทียมกัน โดยนอกจาก

จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายแล้ว จ�าเป็นต้องเอ้ือประโยชน์ต่อ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยการไม่เอาเปรยีบหุน้ส่วน 

ไม่ขดูรดีแรงงานลกูจ้าง ไม่ฉ้อโกงลกูค้า ไม่เอาเปรยีบคูค้่า ไม่ท�าลาย

สิ่งแวดล้อมหรือท�าร้ายชุมชนโดยรอบที่ตั้ง3 

จากสถานการณ์และความท้าทายข้างต้น รัฐบาลไทยตระหนัก

ถึงความส�าคญัโดยได้ยกระดับมาตรฐานการบรหิารจดัการไม่ว่า

จะเป็นการปรบัปรงุกฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมาย การพัฒนา

ระบบตดิตามควบคุมและเฝ้าระวงัและระบบตรวจสอบย้อนกลบั 

รวมถึงการจัดท�าคู่มือต่างๆ ขณะที่บริษัทในฐานะผู้น�าธุรกิจ

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรท่ีเกี่ยวเนื่องใน 

ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าทางการเกษตรมีความมุ่งมั่นที่จะร่วม

ปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงป้องกันประเด็น

การละเมดิสทิธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน บนพืน้ฐานการบรหิาร

งานตามหลักธรรมภิบาล โดยได้จัดท�าแผนงานและด�าเนินการ

ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจและกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน

ต้นน�้า ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระทั้งในระดับ

ประเทศและสากลมาอย่างต่อเนื่อง

3 ที่มา หอการค้าไทย http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp?nNEWSID=1221
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2559
-

2562

แนวทางการส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

จัดทำนโยบาย

การจัดหา
อย่างยั่งยืน

และแนวปฏิบัติ
สำหรับคู่ค้า

วิเคราะห์

การใช้จ่ายและ
ความเสี่ยงเพื่อ

กำหนด Critical
Suppliers

ฝึกอบรม

พนักงาน
ด้านจัดซื้อ

และผู้เกี่ยวข้อง

ส่งต่อ

ส่งต่อแนว
ปฏิบัติไปยังคู่ค้า
ธุรกิจหลัก
เป้าหมาย

ประเมิน

คูคาธุรกิจ
หลักเป้าหมาย

(Pre-Assessment)

ตรวจประเมิน

(Audit)

ร่วมพัฒนา

แนวทางการเเก้ไข
และการตอบสนอง

ส่งเสริม

คูคาธุรกิจหลัก
เป้าหมายในกลุ่ม

High Risk Tier 1

ตรวจประเมิน
(Assessment)
หรือตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง
(Follow-up 

Audit) 

2557 2558

พัฒนาแบบประเมิน          คู่ค้าธุรกิจ

ดำเนินงานเตรียมความพร้อม

 แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทเชื่อว่าการสร้างการเติบโต ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ และ

สร้างพ้ืนฐานท่ีมั่นคง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” จ�าเป็น

ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและ

คู่ค้าธุรกิจ บริษัทจึงด�าเนินงานโดยมุ่งเน้น “ส่งเสริมสนับสนุน” 

และ “ร่วมคิดร่วมท�า” เพ่ือเชือ่มโยงศักยภาพ ขดีความสามารถ

ทางการแข่งขนั ตลอดจนการมส่ีวนร่วมดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม

ระหว่างบรษัิทและคู่ค้าธรุกจิ โดยมีการด�าเนนิงานทีส่�าคญั ดังนี้ 

 G4-LA15, G4-HR6, G4-HR11

• การส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

หลังจากการประกาศ “นโยบายการจัดหาอย่างย่ังยืนและแนว

ปฏบิตัสิ�าหรบัคูค้่าธุรกจิ” และจัดฝึกอบรมภายในให้แก่ผูบ้รหิาร

และพนักงานด้านจัดซื้อในช่วงปลายปี 2557 แล้ว บริษัทได้จัด

ตั้งคณะท�างานบริหารความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน (Working 

Group on Supply Chain Sustainability) เพือ่ก�าหนดเป้าหมาย

และแผนงานขับเคลื่อนความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็น

รูปธรรม

 เป้าหมาย

• ภายในปี 2558 บรษิทัจะสร้างการมส่ีวนร่วมของคูค้่าธรุกจิหลกั 

(Critical Suppliers) ในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครื่องปรุง 

และบรรจุภัณฑ์ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความ

ยั่งยืนครบ 100% 

• ภายในปี 2562 บรษิทัจะตรวจประเมนิคูค้่าธรุกจิหลกัเป้าหมาย

ครบ 100% 

แผนงาน
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 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติให้กับคู่ค้าธุรกิจ ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทได้จัดงาน 

CPF SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY CONFERENCE 2015 ภายใต้แนวคดิ PARTNERSHIP FOR MUTUAL 

GROWTH...ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน

และแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ โดยเริ่มสื่อสารกับคู่ค้าธุรกิจหลัก (Critical Suppliers) ในกลุ่ม

วัตถุดิบอาหารสัตว์ เคร่ืองปรุง และบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความส�าคัญต่อคุณภาพและ

ความปลอดภยัของอาหาร โดย ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 มีคูค้่าธรุกจิลงนามรบัทราบนโยบายแล้ว

ถึงร้อยละ 99 จากคู่ค้าหลักจ�านวน 241 ราย

 การประเมินตนเองด้านความยัง่ยนืของคูค้่าธรุกจิ ในช่วงเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 2558 บรษัิท

ได้จดัการประชมุเชิงปฏบิติัการ (CPF SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY WORKSHOP) เพือ่เสรมิสร้าง

ความเข้าใจ รวมถงึเปิดโอกาสให้คู่ค้าธรุกจิหลกัจ�านวน 241 ราย ได้ทบทวนและประเมินความเสีย่ง

ของการด�าเนินธรุกจิของตนเอง (Supplier Self-Assessment) ครอบคลมุมติด้ิานสงัคม สิง่แวดล้อม 

และการก�ากบัดแูลกจิการ (ESG Risks) โดยการประเมนิตนเองด้านความยัง่ยนืดงักล่าวได้ด�าเนนิการ

ผ่านการตอบแบบสอบถาม ซึง่พฒันาบนพืน้ฐานข้อก�าหนดทางกฎหมาย รวมถงึพจิารณาแนวปฏบัิติ

สากลท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อคูค้่าธรุกจิ ครอบคลมุเนือ้หา 4 ด้านหลกั หรอื 4Ps ตามนโยบาย

การจดัหาอย่างยัง่ยนืและแนวปฏิบัตสิ�าหรับคู่ค้าธุรกิจของซีพเีอฟ ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร 

(Product and Service) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการผลิต (Process) และด้านการ

ด�าเนนิงาน (Performance) โดยสามารถดูหวัข้อในการประเมนิตนเองตามนโยบายและแนวปฏบัิติ

ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ http://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/commitment/

socialdevelopment

รายงานความยั่งยืน 255864



นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ

การประเมินตนเองด้านความย่ังยืนของคู ่ค้าธุรกิจ (Self-

Assessment Verification) ด้วยวิธกีารสมัภาษณ์หรอืเข้าเยีย่มชม

สถานประกอบการของคู่ค้าธรุกจิหลกัทีไ่ด้รบัการสุม่เลือกขึน้มา 

และได้น�าผลจากการประเมินตนเองของคู่ค้าธุรกิจและผลการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการประเมินไปวิเคราะห์และ

สรุปผลให้กับคู่ค้าแต่ละรายได้รับทราบถึงความเสี่ยงด้านสังคม 

สิ่งแวดล้อม และการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือน�าไปสู่การจัดท�า

แผนพัฒนาที่เหมาะสมหรือริเริ่มโครงการที่สร้างสรรค์ร่วมกัน

ต่อไป 

 แผนการด�าเนินงานในอนาคต

บริษัทจะขยายการส่งมอบนโยบายและแนวปฏิบัติไปยังคู่ค้า

ธรุกิจหลักในกลุ่มอืน่ๆ รวมถงึเร่ิมแผนงานการตรวจประเมนิคูค้่า

ทีผ่่านการประเมนิตนเอง และมีแผนทีจ่ะน�าผลจากการประเมนิ

ความเส่ียงของคู่ค้าธุรกิจมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคู่ค้า

ธรุกจิให้ด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

ต่อไป 

 G4-EN32

• การจัดหาปลาป่นอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้ด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ 

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม ตลอดจน 

ผู ้ที่เก่ียวข้องในภาคส่วนต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นในอุตสาหกรรมประมง โดยบริษัทได้พัฒนา

ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัเพือ่ทราบถึงแหล่งทีม่าของปลาป่น 

ก�าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบ และยงัสนบัสนนุ

ให้คู่ค้าธุรกิจ (โรงงานปลาป่น) ท่ีใช้วัตถุดิบจากการท�าประมง

ที่ถูกกฎหมาย และปฏิบัติสอดคล้องตามระบบตรวจสอบแหล่ง

ทีม่าวตัถุดิบของบรษิทัได้รับราคาผลติภัณฑ์ทีสู่งกว่าราคาตลาด 

โดยบริษัทถือเป็นผู้ผลิตอาหารกุ้งรายเดียวที่จ่ายค่าตอบแทน

พิเศษส�าหรับปลาป่นที่ได้รับการรับรองแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง 

ทัง้นี ้เพือ่ร่วมขจดัการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, Unregulated: IUU 

Fishing)

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การพฒันานโยบายของบรษัิทเพ่ือส่งเสรมิความยัง่ยนืในห่วงโซ่

อุปทานปลาป่น โดยการประกาศข้อก�าหนดการซื้อปลาป่นท่ีมี

ความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนและ

ป้องกันการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งทะเลสากล

และทะเลไทย นอกจากนี้ เรือประมงและโรงงานปลาป่น 

ทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่อุปทานของบริษัททั้งหมดจะต้องได้รับการรับรอง

การตรวจประเมินตามมาตรฐานแรงงานไทยหรือมีการตรวจ

ประเมินเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโดยหน่วยงานภายนอก

ตามมาตรฐานสากล

PARTNERSHIP FOR MUTUAL GROWTH 65



 การลดการใช้ปลาป่นในสตูรอาหารสตัว์น�า้ โดยบริษทัมุง่มัน่

ในการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวัตถุดิบโปรตีน

ทดแทนส�าหรบัน�ามาใช้ทดแทนปลาป่น เช่น วตัถดุบิทดแทนจากพชื 

และมุ่งหวังจะเพิ่มปริมาณการใช้ปลาป่นที่ผลิตจากผลพลอยได้

จากโรงงานแปรรูปที่ถูกต้องที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ให้มากทีส่ดุ โดยในปัจจบัุนสดัส่วนปลาป่นในอาหารกุง้ คดิเป็น

เพยีงร้อยละ 10 ของวตัถดุบิในการผลติอาหารกุง้ และตัง้เป้าหมาย

ให้ส่วนผสมที่มาจากปลาป่นลดเหลือร้อยละ 5 ในอนาคต

 การพัฒนาห่วงโซ่อปุทานผ่านแนวทางการตรวจสอบ แผนงาน 

หรือมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการยอมรับตามมาตรฐานสากลและ

มีความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย

- การน�าระบบการทวนสอบย้อนกลับตามแนวทางของคณะ
ท�างานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนใน
ห่วงโซ่อุปทานกุ้ง หรือ Shrimp Sustainable Supply Chain 
Task Force (SSSC Task Force) มาใช้ โดยให้ผู้ตรวจสอบ
อิสระภายนอกเป็นผูร่้วมพฒันาระบบการทวนสอบย้อนกลบั

และแนวทางการตรวจประเมินจากโรงงานอาหารสัตว์ไปยัง

เรือประมง ตลอดจนร่างจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 

และแนวทางปฏิบัติที่ดีของแรงงานในเรือประมง

 SSSC Task Force ก่อตั้งขึ้นจากการผลักดันโดยบริษัท ใน

เดือนกรกฎาคม 2557 ซ่ึงประกอบด้วยพนัธมติรอุตสาหกรรม 

เช่น ผู้ค้าปลีกชั้นน�าของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ผู้ผลิตใน

ประเทศไทย และองค์กรอสิระระดบัสากล โดยมวีตัถปุระสงค์

เพ่ือสร้างความมั่นใจในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของไทย

ว่าปราศจากแรงงานบังคับและแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึง

ผ่านการตรวจสอบและมกีารทวนสอบย้อนกลบัตามมาตรฐาน

การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของอุตสาหกรรม โดยกลไก

ซึ่งมีความโปร่งใส

- การริเริ่มด�าเนินโครงการน�าร่องเพื่อการทวนสอบข้อมูล 
หน้าท่า (Validation at Port Project) เพือ่บนัทกึข้อมลูสตัว์น�า้

ขึ้นท่าและการใช้แรงงานในเรือประมงในทุกรอบการเข้า-

ออกท่าของเรือประมง ส�าหรับเรือประมงท่ีเป็นต้นทาง

วัตถุดิบปลาป่นของบริษัท โดยหน่วยงานอิสระภายนอก 

ได้แก่ องค์การสะพานปลา (Fish Marketing Organization 

- FMO) ด�าเนินการตรวจสอบปริมาณและชนิดของสัตว์น�้า

ขึน้ท่า รวมถึงข้อมลูรายละเอยีดแรงงาน ภาพถ่ายรายบคุคล

ของแรงงานในเรือประมง และบันทึกข้อมูลทั้งหมดผ่าน

ระบบออนไลน์เข้าสู่ฐานข้อมลูส่วนกลาง (Central Database) 

โดยระบบดังกล่าวจะเป็นส่วนเสริมการด�าเนินงานเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบของศูนย์แจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง 

G4-EN32

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับซื้อปลาป่นทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขหลักที่เข้มงวด ดังนี้ 

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ได้โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party)

2. ปลาป่นซ่ึงผลิตจากผลพลอยได้จากการประมงไทย (By-Catch) 

จะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลหรือสามารถ

ตรวจสอบได้โดยกลไกตรวจสอบท่ีมีกฎหมายรองรับ ซ่ึงประกอบ

ด้วยภาคส่วนต่างๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีหรือผู้แทนจากกรมประมง 

ผู้ประกอบการ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภค และนักวิชาการ 

เป็นต้น

1. ปลาป่นซ่ึงผลิตจากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูป (By-Product) 

จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO Responsible Sourcing 

(IFFO RS) หรือ IFFO RS Improvers Programme (IFFO RS IP) 

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับ Code of Conduct for 

Responsible Fisheries ขององค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (FAO) หรือต้องไม่เป็นผลพลอยได้จาก

พันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามนิยามของบัญชีแดง

ขององค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (World 

Conservation Union : IUCN Red List of Threatened Species) 
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(Port In-Port Out Controlling Center - PIPO) ของภาครฐั 

เพ่ือให้ม่ันใจถึงความสอดคล้องตามกฎหมายและความ

ถูกต้องของข้อมูล และสามารถทวนสอบย้อนกลับปลาป่น

ไปยังต้นทาง ทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในเรือ

ประมงได้ทางหน่ึงด้วย

 การผลกัดนัการฟ้ืนคนืความอดุมสมบรูณ์สูอ่่าวไทยและทะเล

อันดามัน และการท�างานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย 

เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยการ

สนบัสนนุการตรวจประเมนิเบือ้งต้น (Pre-Assessment) ของการ

ประมงไทยในฝั่งอันดามันเปรียบเทียบกับมาตรฐานการประมง

สากล ภายใต้การด�าเนินงานของกลุ่มการพัฒนาความย่ังยืน

การประมงของไทย หรือ Thai Sustainable Fisheries 

Roundtable (TSFR) โดยใช้มาตรฐาน Marine Stewardship 

Council Fisheries Standard (MSC) เป็นมาตรฐานอ้างอิง และ

ว่าจ้างบริษัท MRAG ส�านักงานประเทศอังกฤษ มาท�าหน้าที่

เป็นผู้ตรวจประเมินในกิจกรรมดังกล่าว 

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน…ป้องกันการค้ามนุษย์

บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการพฒันาคณุภาพชวีติแรงงาน

ประมงว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหา

การค้ามนุษย์ในภาคการประมงของประเทศ จึงได้จัดตั้ง 

“ศนูย์สวสัดภิาพและธรรมาภบิาลแรงงานประมงสงขลา” ขึน้ใน 

ปี 2558 ภายใต้ความร่วมมอืเชงิบรูณาการจาก 4 ภาคส่วนส�าคัญ 

ประกอบด้วย องค์การสะพานปลา ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล 

สมาคมวางแผนครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท  

โดยมเีป้าหมายในการลดและขจัดปัญหาแรงงานผดิกฎหมายในเรอื

ประมง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงและครอบครัว

ให้ดีขึ้น ด้วยการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อ 

การค้ามนษุย์ ตลอดจนสร้างผูน้�าความคดิและให้การอบรมแรงงาน

ประมง เพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงเป็นแรงงานทาสในเรือประมง

นอกจากนี ้“ศนูย์สวสัดภิาพและธรรมาภบิาลแรงงานประมงสงขลา” 

ยงัให้ความส�าคญักบัคุณภาพชวิีตเดก็และสตรใีนครอบครวัของ

แรงงานประมง โดยจัดพื้นที่ส�าหรับอบรมอาชีพให้แก่สตรี 

ศิริแสงอารำาพี ได้ทำาธุรกิจปลาป่นกับซีพีเอฟ  
มาประมาณ 30 ปี โดยได้รับคำาแนะนำาและการ
สนับสนุนจากซีพีเอฟ ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค 
วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทำาให้เรากลับมา
พัฒนาโรงงานได้ไม่แพ้โรงงานปลาป่นทั่วโลก 
จนเติบโตเป ็นโรงงานปลาป่นที่ทันสมัยและ 
มีมาตรฐาน ชาวต่างชาติก็มาเย่ียมชมดูงาน 
เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมีความแข็งแกร่ง

คุณปรีชา ศิริแสงอาร�าพี
ประธานบริษัท ศิริแสงอาร�าพี จ�ากัด

และห้องเรยีนรูใ้ห้แก่เด็กต่างด้าวก่อนวยัเรยีน เพือ่ให้ครอบครวั

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทั้งนี้ คาดว่าภายในปี 2559 จะมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึง 

เครือข่ายประชาชนและองค์กรที่จะได้รับประโยชน์จากการ

ด�าเนินงานของศูนย์มากกว่า 5,000 คน 

“ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา”  

นบัเป็นศนูย์ต้นแบบทีผ่สานความร่วมมอืทัง้ภาคประชาชน องค์กร 

ภาครฐั และ ภาคเอกชน ในการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ใช้แรงงาน
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 แผนการด�าเนินงานในอนาคต

บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะลดสดัส่วนการใช้ปลาป่นในอาหารกุง้จาก

ร้อยละ 10 ให้เหลือเพียงร้อยละ 5 โดยมีแผนที่จะใช้โปรตีนจาก

พืชทดแทน 

นอกจากน้ี บริษัทคาดว่าเรือประมง ท่าเรือ และโรงงานปลาป่น

ในห่วงโซ่อุปทานของบรษิทั รวมถงึโรงงานอาหารสตัว์ของบรษิทั

ทัง้หมด จะได้รบัการตรวจประเมนิโดยผูต้รวจสอบอสิระภายนอก

ด้วยระบบการทวนสอบย้อนกลับตามแนวทางของ SSSC Task 

Force เสร็จสิ้นภายในปี 2559 

อีกท้ังบริษัทจะร่วมผลักดันแผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง/พัฒนา 

การประมง (Fishery Improvement Plan - FIP Action Plan) 

ให้แล้วเสร็จและพร้อมประกาศสู่สาธารณะ ตั้งเป้าหมายภายใน

ไตรมาส 3 ของปี 2559 หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนการท�า  

Pre-Assessment ในฝั่งอันดามัน

• การจัดหาข้าวโพดอย่างยั่งยืน

บรษิทัซึง่เป็นหนึง่ในผู้ซือ้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ของประเทศได้ผลักดนั

และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ด้วยความรับผิดชอบและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 

ได้ริเริ่มพัฒนาระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ร่วมกับคูค้่าธรุกิจ และร่วมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูป้ลกูข้าวโพด

เลีย้งสตัว์อย่างย่ังยืน ผ่านการด�าเนนิ “โครงการเกษตรกรพ่ึงตน 

ข้าวโพดยัง่ยนื” ซึง่ได้ต่อยอดและพฒันาการด�าเนนิงานมาจนถึง

ปัจจุบัน

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การปรับปรุงระบบตรวจสอบแหล่งที่มาโดยอาศัยหลักการ 

สมดลุมวล (Mass Balance Traceability) ซึ่งสามารถระบุถึง

เกษตรกรและพืน้ทีท่ีใ่ช้เพาะปลกูให้ได้ทัง้หมด หลงัจากทีพ่บว่ามี

คู่ค้าธุรกิจเพียงร้อยละ 25 ที่ซ้ือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยตรงจาก

เกษตรกร ทัง้นี ้การพฒันาระบบดงักล่าวได้ผ่านกระบวนการรบัฟัง

ความคดิเหน็จากผู้มส่ีวนได้เสยีในภาคส่วนต่างๆ อาท ิคูค้่าธุรกิจ 

เกษตรกร นกัวชิาการ ภาครฐั และภาคประชาสงัคม โดยบรษัิท

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แก่คู่ค้าธุรกิจข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ทั้งหมดจ�านวนกว่า 400 ราย เพื่อท�าความเข้าใจใน

หลักการ ตลอดจนวิธีการใช้ระบบท่ีอยู่บนฐานข้อมูลออนไลน์ 

และได้เริ่มทดลองใช้ระบบดังกล่าวแล้วในเดือนธันวาคม 2558 

ที่ผ่านมา 

 การสานต่อ “โครงการเกษตรกรพึง่ตน ข้าวโพดยัง่ยนื” ซ่ึงเป็น

โครงการต่อเนื่อง 5 ปี หลังจากการด�าเนินโครงการน�าร่องในปี 

2557 ภายใต้ความร่วมมือจากคู่ค้าธุรกิจ เกษตรกรเครือข่าย 

และภาครัฐ เน้นให้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

ต้นทนุต่อหน่วยลดลง รายได้เกษตรกรสงูขึน้จากคณุภาพผลผลติ

ที่ดีขึ้น เกษตรกรสามารถผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้มาตรฐาน

สินค้าเกษตร ลดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรที่เกิดจากสารเคมี

เพื่อการเกษตร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ 

เพาะปลกู โดยในปี 2558 บรษิทัตัง้เป้าหมายทีจ่ะขยายโครงการให้

ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 1,900 ราย คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกกว่า 

27,000 ไร่ ทั้งนี้ จากการส�ารวจพบว่ามีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์

จากโครงการทั้งสิ้น 3,458 ราย ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 

38,500 ไร่ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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 แผนการด�าเนินงานในอนาคต

บริษัทมีแผนจะเริ่มใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับกับคู่ค้าธุรกิจ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกรายในวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

รวมถงึมีแผนท่ีจะขยายการด�าเนนิงาน “โครงการเกษตรกรพ่ึงตน 

ข้าวโพดยั่งยืน” ให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด 15,480 ราย 

และครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 225,000 ไร่ ภายในปี 2562

• การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย 
(Contract Farming) 

ในฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในบรษิทัทีด่�าเนนิ “โครงการส่งเสรมิการเลีย้ง

สัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย” หรือที่ในสังคมเรียกว่าระบบเกษตร

พันธสัญญา มาตั้งแต่ปี 2518 บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสและ

ความเสีย่งของการด�าเนนิงาน จึงได้สือ่สารให้ข้อมลูกับเกษตรกร

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนตกลงท�าสัญญา 
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ซึ่งเป็นที่เปิดเผยและรับรู้ทุกฝ่าย ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มภายใต้มาตรฐานเดียวกับ

ฟาร์มบริษัท

นอกจากนี ้ยังพัฒนาระบบการด�าเนนิงานและส่งเสรมินวัตกรรม

ร่วมกับเกษตรกรในโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการ

ส�ารวจ ณ เดอืนธนัวาคม 2558 พบว่าเกษตรกรทีอ่ยูใ่นโครงการ

ของบรษัิทราว 5,000 ราย ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนนิกจิการ

ร้อยละ 98 โดยตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการพิจารณาจาก

ความสามารถในการคืนเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิได้ครบถ้วนใน

ช่วงระยะเวลาที่ก�าหนดหรือใกล้เคียง ขณะที่เกษตรกรร้อยละ 2 

มีความจ�าเป็นต้องหยุดกิจการ อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อม

บางประการ เช่น เจ็บป่วย เสียชีวิต และขาดผู้สืบทอดดูแล 

เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนจากความจ�าเป็นดงักล่าว นอกจากนี้ 

ยังพบว่ามีเกษตรกรร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเวลา

ยาวนานเกิน 10 ปี และเกษตรกรรุ่นแรกๆ ยังมีการลงทุนสร้าง

ฟาร์มรุ่นใหม่และตกทอดถึงรุ่นลูกหลานด้วย 

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การพัฒนาปรับปรุงสัญญาตามแนวทางสากล เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของเกษตรกร ด้วยการทบทวน

เนื้อหาของสัญญา โดยยึดแนวทางสากลของ UNIDROIT (The 

International Institute for the Unification of Private Law) 

ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก  

และแนวทางดังกล่าวยงัได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO โดยการปรับปรุงสัญญา

เป็นไปเพือ่การส่งเสรมิบทบาทของเกษตรกรในฐานะ “พนัธมติร

ทางธุรกิจที่เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นการมีส่วนร่วมตัดสินใจของเกษตรกรในการบริหาร

ความเสีย่ง การระบรุายละเอยีดการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทน

เพิม่เตมิ (Incentive) ทีช่ดัเจน รวมถงึการจดัท�าระบบหมายเลข

ทะเบยีนฟาร์มรปูแบบใหม่ เพือ่การบรหิารข้อมลูทีม่ปีระสทิธิภาพ 

เป็นต้น ซ่ึงนับเป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้ริเร่ิมน�าแนวปฏิบัติ

ของสากลมาใช้ในโครงการ 

 การจดัตัง้ศนูย์รับเรือ่งร้องเรยีนเกษตรกร คอนแทรคฟาร์มม่ิง 

ซีพเีอฟ เพือ่เพิม่ช่องทางการสือ่สารระหว่างเกษตรกรและบรษิทั

กรณทีีม่ข้ีอสงสยัหรือเร่ืองร้องเรียน อกีทัง้ยงัส่งเสริมให้เกษตรกร

ได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นไปยังผู้บริหารได้โดยตรง 

นอกเหนอืจากการสือ่สารกบัพนกังานในพืน้ทีด้่วย โดยบรษิทัได้

ก�าหนดตัวชี้วัดในการตอบรับเร่ืองร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของ

เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งพบ

ว่าร้อยละ 75 พึงพอใจมาก เนื่องจากรายได้ดีขึ้นและได้รับการ

ดแูลใส่ใจจากบรษิทั ร้อยละ 24 พงึพอใจปานกลาง และร้อยละ 1 

ไม่พึงพอใจ โดยระบุสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน 

ค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทได้น�าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปวางแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพื่อเป้าหมายการสร้างความพึงพอใจของ

เกษตรกรที่สูงขึ้น

รายงานความยั่งยืน 255870



 แผนการด�าเนินงานในอนาคต

บริษัทวางแผนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการเกษตรพันธสัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะ

เพิ่มจ�านวนเกษตรกรที่มีความพึงพอใจมาก (ระดับ 4-5) ให้ 

สูงกว่าร้อยละ 75 ภายในปี 2559 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะติดตาม

ความพึงพอใจของเกษตรกร จากการปรับปรุงเนื้อหาในสัญญา 

(รปูแบบใหม่) เพ่ือให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมและเป็นพนัธมติรธุรกิจ 

(Partnership) อย่างแท้จริง โดยบริษัทคาดหวังว่าการสร้างช่อง

ทางสือ่สารระหว่างเกษตรกรกบับริษทัผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องเรยีน

คอนแทรคฟาร์มมิ่งซีพีเอฟ จะช่วยท�าให้การด�าเนินงานของ

โครงการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามเป้าหมายการส�ารวจระดับ

ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการในครั้งต่อๆ ไป

  G4-SO1

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

 ความท้าทาย

จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ประจ�าปี 2557 โดยคณะ

กรรมการอ�านวยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) 

พบว่าปัญหาหลกัของคนไทยจ�าแนกได้เป็น 5 หมวด ได้แก่ ปัญหา

ด้านรายได้ การศกึษา สขุภาพ ทีอ่ยู่อาศยั รวมถงึความประพฤติ

และคุณธรรม โดยปัญหาท่ีมีแนวโน้มหรือพัฒนาการที่แย่ลงใน 

ปี 2557 ได้แก่ ปัญหาการว่างงานและการไม่มรีายได้ของประชากร 

ในขณะเดยีวกนั จากข้อมลูสถติปิระชากรยังสะท้อนว่าประเทศไทย

ก�าลงัเปลีย่นผ่านเข้าสูส่งัคมผูสู้งอาย ุซ่ึงประเมนิว่าจะเป็นสังคม

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ราวปี 2567 ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรในวัย

ท�างานมีภาระท่ีจะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น

นอกจากนี้ สถิติของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังมี

ประชากรที่ต้องประสบกับปัญหายากจนอยู่กว่าร้อยละ 20 ของ

ประชากรท้ังหมด โดยผู้ที่ท�างานในภาคการเกษตรมีโอกาส

ประสบกับภาวะยากจนสูงกว่าผู้ที่ท�างานนอกภาคเกษตรเกือบ 

2 เท่า จงึถือเป็นความท้าทายทางสงัคมทีทุ่กภาคส่วนต่างต้องเตรยีม

ความพร้อมและร่วมมอืกนับรหิารจดัการ เพือ่ให้สามารถเตบิโต

ไปพร้อมกันได้อย่างเข้มแข็ง

 แนวทางการบริหารจัดการ

ด้วยตระหนกัว่าธรุกจิไม่สามารถเตบิโตได้ในสภาวะทีส่งัคมอ่อนแอ 

และการสร้างรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งต้องด�าเนินควบคู่

ไปกับการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม บริษัทจึงให้

ความส�าคัญกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการเติบโตทาง

เศรษฐกจิของชมุชนรอบสถานประกอบการและในพืน้ทีห่่างไกล 

ภายใต้กลยุทธ์ “4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)” 

เดิมทีผมไม่มีความรู้ด้านการเลี้ยงไก่มาก่อน ทางซีพีเอฟได้เข้ามาช่วยให้ความรู้ต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจัดการฟาร์ม การดแูลผลประกอบการรวมถงึผลผลติต่างๆ พร้อม
มทีมีงานทีเ่ป็นสตัวบาลและสตัวแพทย์เข้ามาเยีย่มทีฟ่าร์มสมำา่เสมอ ทำาให้เรามปีระสบการณ์ 
แล้วกม็รีายได้ดขีึน้ตามลำาดบั ผมเลยตัดสนิใจขยายกจิการทำาให้มรีายได้เพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 
ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีขึ้น มีเวลาดูแลครอบครัว อยู่กับครอบครัวมากขึ้น  
เกิดความมั่นคงในชีวิต

คุณธีระพงษ์ ประคองทรัพย ์
เจ้าของกิจการฟาร์มไก่ไข่ ธีระพงษ์ฟาร์ม
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ขีด

ความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

ข่าย

ขีดความสามารถซีพีเอฟ
และสอดคล้องต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

คิด

การมีส่วนร่วม
ของพนักงาน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

ร่วม

แนวคิดนวัตกรรม
สู่ความยั่งยืน

• การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน 
รอบสถานประกอบการ

เพ่ือให้การด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนสอดคล้องกับ

วิถีความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชน บริษัทได้ผสาน

ความร่วมมือระหว่างชุมชนและพนักงานในการท�างานตั้งแต่ 

จดุเริม่ต้น ด้วยการลงพืน้ทีส่�ารวจลกัษณะและความต้องการชมุชน

โดยรอบสถานประกอบการ ตลอดจนระบุประเด็นผลกระทบ 

ด้านชมุชน ก่อนน�าไปสูก่ารริเริม่และด�าเนนิโครงการ / กจิกรรม 

โดยได้ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 

การด�าเนินงานต่อไป 

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การด�าเนินงาน “4 ด้าน ผสานชุมชนเข้มแข็ง” ได้แก่ การ

ส่งเสริมอาชีพและรายได้ การส่งเสริมการศึกษา ประเพณี และ

วฒันธรรม การพฒันาปรบัปรงุสาธารณประโยชน์ สาธารณสมบตัิ 

และการส่งเสริมกีฬาและสาธารณสุข รวมกว่า 370 โครงการ / 

กิจกรรม

 กองทนุ ซีพเีอฟ คนืสุข ผูส้งูวยั ซึง่ด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอื

แก่ผูส้งูอายรุอบโรงงานและฟาร์ม มาตัง้แต่ปี 2555 โดยให้ความ

ช่วยเหลอืในรปูแบบค่าครองชพี เครือ่งอปุโภคบรโิภค การออก

เยีย่ม และตรวจสขุภาพ รวมถึงการปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศัย โดยในปี 

2558 มผู้ีสงูอายทุีอ่ยูใ่นการสนบัสนนุของกองทนุจ�านวน 556 คน

รายงานความยั่งยืน 255872



โครงการ “ขี้เถ้าไร้ค่า ซีพีเอฟพาสร้างอิฐบล็อก” ณ ต.ป่าสัก จ.ลำาพูน

จากการสานเสวนาหาความต้องการร่วมกันกับคนในชุมชน  

น�าไปสูก่ารด�าเนนิการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ภายใต้โครงการ 

“ขี้เถ้าไร้ค่า ซีพีเอฟพาสร้างอิฐบล็อก” ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 

โดยบริษัทได้สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมทักษะในการท�า

อิฐบลอ็กจากขีเ้ถ้าชวีมวล ซึง่ผลติมาจากขยะของโรงงานทีไ่ด้รบั

อนุญาตน�าออกตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ จากการด�าเนินงานโครงการช่วยให้ชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง

และมีรายได้ประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว 

นอกจากนี ้อฐิบลอ็กท่ีผลิตได้ยงัน�าไปปลูานวัดดอยตแิละทางเดนิ

สาธารณะของหมู่บ้านอีกด้วย
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พัฒนาการการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

ดำเนินการโดยบริษัท มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และชุมชน
ดำเนินการโดยบริษัทและชุมชน

หมู่บ้านเกษตรกรรม
หนองหว้า

โครงการพระราชดำริ
หมู่บ้านสหกรณ์

หมู่บ้านเกษตรกรรม
กำแพงเพชร

โครงการพระราชดำริ
หมู่บ้านสหกรณ์

• เกษตรผสมผสาน
 ตามแนวพระราชดำริ
 “7 อาชีพ 7 รายได้”
• พัฒนาอาชีพตำบลปากรอ
• สงเสริมปลูกชาอูหลง

โครงการห้วยองคต
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่บ้านเกษตร
สันติราษฎร์

2520 2522 2531 2536 2540 2549

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การสร้างคนดี เยาวชนกว่า 150 คน และเกษตรกรกว่า 2,500 ครอบครัว เรียนรู้ถึงผลกระทบ

และตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันอนุรักษ์ โดยได้จัดตั้งชมรม/กลุ่มในโรงเรียน

 การส่งเสริมพลเมืองดี เกษตรกรกว่า 200 ชุมชน สามารถรวมกลุ่มเพื่อร่วมบริหารจัดการด้าน

อาชีพหรือแก้ไขปัญหาร่วมกนัทัง้ส่วนตนและส่วนรวม อกีทัง้เป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดความรู ้

แก่คนภายในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 การสนับสนุนอาชีพดี เกษตรกรสามารถบริหารจัดการอาชีพที่สุจริต รู้จักวางแผนการลงทุน 

การผลิต การตลาดได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นฐาน

รองรับสู่การพัฒนาตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการกว่า 5,130 คน และมีอาชีพ

ที่มั่นคง รายได้พอเพียง ด้วยความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการส่งเสริม

อาชีพตลอดปี รวมกว่า 874 ล้านบาท ดังนี้

• การเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกร 

ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือ

เจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความดี 

3 ประการ ได้แก่ “คนดี พลเมืองดี อาชีพดี” เพื่อการพัฒนาคนและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ 

ที่สอดคล้องกับแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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การเลี้ยงสัตว์

จำนวนกว่า

มูลค่าประมาณ

ล้านบาท

ตัว / ต่อปี
1,075,000

441.5

การผลิตข้าว

ผลผลิตกว่า

มูลค่าประมาณ

ล้านบาท

ตัน / ต่อปี
29,700

374.4

การเลี้ยงปลา

ผลผลิตกว่า

มูลค่าประมาณ

แสนบาท

ตัน / ต่อปี
14

9.7

กลุ่มออมทรัพย์ / ร้านค้า

มูลค่าประมาณ

ล้านบาท

22.7

กองทุนหมุนเวียน

มูลค่าประมาณ

ล้านบาท

20

การผลิตแก๊สชีวภาพ
ลดการซื้อพลังงาน

ผลผลิตกว่า

มูลค่าประมาณ

หมื่นบาท

ครัวเรือน
10

3

การปลูกพืชไร่ พืชสวน
และพืชผัก

ผลผลิตกว่า

มูลค่าประมาณ

ล้านบาท

ตัน / ต่อปี
2,800

14.7

กว่า 37 ปี ทีเ่กษตรกรทีร่่วมโครงการหมูบ้่านเกษตรกรรมกำาแพงเพชรทัง้ 64 ครอบครวั 
ประสบความสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน เฉลี่ยครอบครัว
ละ 5.5 หมื่นบาทต่อเดือน ทำาให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บุตรหลานได้รับการศึกษา
ในระดับสูงจนได้ช่ือว่า "หมู่บ้านสามัคคี เทคโนโลยีที่ทันสมัย" จนทุกวันนี้

คุณพิเชษฐ์ ใหญ่แก่นทราย
ประธานหมู่บ้านเกษตรกรรมก�าแพงเพชร
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เป้าหมาย

ดินน�้าป่าคงอยู่

การสง่เสริมคุณภาพสิง่แวดลอ้มและการรกัษาสมดลุของระบบนเิวศนบัเปน็
ภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความมั่นคงทางอาหารและการ
ดำารงไว้ซ่ึงคุณภาพชวีติของคนในสงัคม ดว้ยเหตุนี ้บรษิทัในฐานะผูน้ำาธุรกจิ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จงึพยายามใหก้จิกรรมทางธรุกจิ
ดำาเนนิไปโดยคำานงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสง่เสรมิกจิกรรมการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย “บรรเทาผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” 
เพื่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

76 รายงานความยั่งยืน 2558



ดินน�้าป่าคงอยู่
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  G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN8, G4-EN10, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18, G4-EN22, G4-EN23

 บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ความท้าทาย

โลกปัจจบุนัก�าลงัเผชญิกบัภยัคกุคามด้านสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะ ภยัพบัิตทิางธรรมชาติ 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อความ

เป็นอยูข่องมนษุย์ ความมัน่คงทางอาหาร และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยไม่อาจปฏเิสธ

ได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งจากภาคครัวเรือน 

เกษตรกรรม คมนาคม ท่องเทีย่วและบรกิาร รวมถงึอตุสาหกรรม

The Global Risks Report 2016 จากที่ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 

รายงานว่าสถานการณ์การขาดแคลนน�้าก�าลังกลายเป็นภัยคุกคามระดับโลก และจะรุนแรง 

ข้ึนเร่ือยๆ ภายใน 10 ปีข้างหน้า ขณะที่รายงานของธนาคารโลก “Thailand Environment 

Monitor - Integrated Water Resources Management: A Way Forward” เมื่อปี 2554 ระบุ

ว่าประเทศไทยซึ่งพึ่งพาภาคเกษตรกรรมก�าลังประสบกับภาวะเสี่ยง โดยมีการคาดการณ์ว่า 

ความต้องการน�้าของประเทศจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ภายใน 20 ปี 

จากสถานการณ์ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารก�าลังอยู่ในภาวะที่ต้อง

เผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นปัจจัยตั้งต้นในการผลิตและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

ทางการเกษตรล้วนข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ

 แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทตระหนักดีว่าความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สามารถส่งผลถงึความต่อเนือ่งในการด�าเนนิธุรกิจ จงึได้ปรับปรุง เปลีย่นแปลง และพฒันาต่อยอด 

การด�าเนินงานท้ังในด้านกระบวนการผลิต (Process) และด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เพ่ือร่วม

บรรเทาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจากกจิกรรมจากการด�าเนนิธรุกจิ โดยมกีารด�าเนนิงาน

ที่ส�าคัญ ดังนี้

• การบริหารจัดการด้านกระบวนการ

บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการท้ังด้านพลังงาน น�้า น�้าทิ้ง ของเสีย 

และอากาศ ด้วยหลัก 4Rs ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) การน�ากลับมาใช้ใหม่ 

(Recycle) และการฟื้นฟูหรือน�าทางเลือกใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิม 

(Replenish) ภายใต้ระบบมาตรฐานและกระบวนการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย 

สิ่งแวดล้อม และพลังงานซีพีเอฟ (CPF Safety Health Environment and Energy Standard: 

CPF SHE&En Standard) รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
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โดยในปี 2558 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบ CPF SHE&En Standard โดยน�าแนวทาง

สากล อาท ิGlobal Water Tool, Local Water Tool, GHG Reporting มาประยกุต์ใช้ นอกเหนอื

จากความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 ขณะเดียวกัน ได้ขยายการ

เก็บข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมตาม CPF SHE&En Standard ไปยังสถานประกอบการในต่างประเทศ 

ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจทั่วโลกภายในปี 2560 โดยระบบ CPF SHE&En Standard 

ได้รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองทั้งจากหน่วยรับรองภายนอก (Third Party Audit) และทีม

ตรวจประเมินของบริษัทเอง (Second Party Audit) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้วัดผลการด�าเนินงานทั้งด้าน

พลังงาน น�้า และของเสีย ดังนี้ 

 เป้าหมาย

ตัวชี้วัดด้าน SHE&En หน่วยวัด เป้าหมายปี 2558 % ที่ลดลงจากปี 2557

ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ เมกะจูล / ตัน 1,335 3.0%

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ เมกะจูล / ตัน 600 3.7%

ปริมาณการนำาน้ำามาใช้ ลบ.ม. / ตัน 50 2.3%

ปริมาณของเสียทั้งหมด กก. / ตัน 60 3.0%

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 พลงังาน: บรษัิทใช้พลังงานรวมท้ังสิน้ 10.38 ล้านกิกะจลู หรอื 1,394 เมกะจลูต่อตัน ซึง่สงูกว่า
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อันเน่ืองมาจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการของหน่วยงาน มีผลให้มีการ

เลือกใช้เช้ือเพลิงเปลี่ยนไป อย่างไรก็ดี บริษัทยังได้ด�าเนินโครงการด้านประหยัดพลังงานและ

เพิ่มประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีน้ี มีการด�าเนินงานมากกว่า 21 โครงการ ส่งผลให้บริษัท

สามารถลดการใช้พลังงานได้ทั้งสิ้น 12 ล้านเมกะจูลต่อปี หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ได้ 3,250 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต�่ากว่า 19 ล้านบาท
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                 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จากท่ีเป็น
 ระบบบอหมักไรอากาศแบบเปดเปนระบบบอหมักไรอากาศ
  แบบปิด เพ่ือนำมาใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนของหม้อไอน้ำ
   (Steam Boiler)

ลดการปล่อย GHG
ได้มากกว่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี

ลดการใช้น้ำมันเตา
มากกว่า 

1

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธุรกิจอาหารสัตว์
โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของ
หม้อไอน้ำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

3 ธุรกิจอาหาร
โครงการผลิตไบโอดีเซล 
จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว 

2 ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์
โครงการฟาร์มสุกรรักษ์โลก (Green Farm)

 ติดต้ังระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
  ทุกฟาร์ม เพ่ือนำมาผลิตไฟฟ้า 

โครงการ Wastewater Biogas Capture and 
Utilization

110,295
ลดการปล่อย GHG

ได้มากกว่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี

150,318
ทดแทนการซื้อไฟฟ้า

ร้อยละ

หรือช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 

ล้านบาท

45.4

122.67
ล้านลิตร 

35.83

ลดการปล่อย GHG
ได้มากกว่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์์
เทียบเท่าต่อปี

100
ลดการปล่อย GHG

ได้มากกว่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์์
เทียบเท่าต่อปี

698
เทียบเท่าการใช้

น้ำมันเตา

ล้านลิตร

0.23
ผลิตไบโอดีเซล

ได้กว่า

ล้านลิตร
ซึ่งช่วยลดการพึ่งพา
การนำเข้าน้ำมันดีเซล

ได้กว่า

ล้านลิตร

1.48

0.92

ป้องกันน้ำมันพืชเก่า
กลับเข้าสู่วงจรอาหารกว่า

ล้านลิตร

1.44

2.67

4.30

2.21

3.14

4.02

2.07

3.56

4.33

1.78

3.86

4.08

2.44

GJ per ton
product106 GJ
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การใช้พลังงาน (Energy Consumption)

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป พลังงานหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้า ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
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kg CO2e per ton
product

106 Ton
CO2e
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emissions)

Scope 1 Emission Scope 2 Emission GHG Intensity
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หมายเหตุ: 

• การก�าหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นแบบการควบคุมการด�าเนินงาน 

(Operational Control)

• การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO2, CH4, N2O และ HFCs โดยค�านวณ

และแสดงผลในรปูก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าจากค่าศกัยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน 

หมายเหตุ: 

1. การค�านวณเป็นไปตามดัชนีวัดประสิทธิผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อมของบริษัท (CPF SHE KPI) (EN3)

• ปรมิาณพลงังานเชือ้เพลิงทีใ่ช้ = ผลรวมของ (ปริมาณเชือ้เพลงิทีใ่ช้แต่ละประเภท X ค่าความร้อน

ของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท) 

	 หน่วยวัด	 :	 กิกะจูลต่อเดือน	(ค่า	CONVERSION	FACTORS	 มาจากรายงานพลังงานของ

ประเทศไทยรายปี	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

• ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6

	 หน่วยวัด	:	กิกะจูลต่อเดือน	

• ปรมิาณพลงังานรวมทีใ่ช้ทัง้หมด = ปรมิาณพลงังานเชือ้เพลงิทีใ่ช้ + ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้ทัง้หมด 

	 หน่วยวัด	:	กิกะจูลต่อเดือน

2. ค่าความเข้มข้นการใช้พลงังานต่อหน่วยการผลติ ครอบคลมุการใช้พลงังานท่ีใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ถ่านหนิ 

น�้ามันดีเซล น�้ามันเบนซิน น�้ามันเตา เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน 

ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล (อาทิ แกลบ ถ่านไม้ เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เศษไม้ ซังข้าวโพด 

กะลาปาล์ม ขี้เลื่อย) ไบโอดีเซล และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น (EN5)

(Global Warming Potential: GWP) ที่ก�าหนดโดย IPCC และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) (EN15, EN16 และ EN18)

• ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยการผลิต ครอบคลมุปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก Scope 1 

และ Scope 2 (EN18)

รายงานความยั่งยืน 255880



                 การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จากท่ีเป็น
 ระบบบอหมักไรอากาศแบบเปดเปนระบบบอหมักไรอากาศ
  แบบปิด เพ่ือนำมาใช้เป็นเช้ือเพลิงทดแทนของหม้อไอน้ำ
   (Steam Boiler)

ลดการปล่อย GHG
ได้มากกว่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี

ลดการใช้น้ำมันเตา
มากกว่า 

1

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธุรกิจอาหารสัตว์
โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของ
หม้อไอน้ำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

3 ธุรกิจอาหาร
โครงการผลิตไบโอดีเซล 
จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว 

2 ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์
โครงการฟาร์มสุกรรักษ์โลก (Green Farm)

 ติดต้ังระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas)
  ทุกฟาร์ม เพ่ือนำมาผลิตไฟฟ้า 

โครงการ Wastewater Biogas Capture and 
Utilization

110,295
ลดการปล่อย GHG

ได้มากกว่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี

150,318
ทดแทนการซื้อไฟฟ้า

ร้อยละ

หรือช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 

ล้านบาท

45.4

122.67
ล้านลิตร 

35.83

ลดการปล่อย GHG
ได้มากกว่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์์
เทียบเท่าต่อปี

100
ลดการปล่อย GHG

ได้มากกว่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์์
เทียบเท่าต่อปี

698
เทียบเท่าการใช้

น้ำมันเตา

ล้านลิตร

0.23
ผลิตไบโอดีเซล

ได้กว่า

ล้านลิตร
ซึ่งช่วยลดการพึ่งพา
การนำเข้าน้ำมันดีเซล

ได้กว่า

ล้านลิตร

1.48

0.92

ป้องกันน้ำมันพืชเก่า
กลับเข้าสู่วงจรอาหารกว่า

ล้านลิตร

1.44
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ปี 2558 บริษัทใช้น้ำ

ปี 2558 บริษัทนำน้ำที่ผ่าน
การบำบัดแล้วกลับมาใช้

ในกระบวนการท่ีไม่เก่ียวข้อง
กับการผลิต

ของปริมาณ
การใช้น้ำทั้งหมด

ซึ่งคิดเป็น

ล้านลูกบาศก์เมตร

257.13

3%

น้ำประปา 
น้ำซื้ออื่นๆ

ลานลูกบาศกเมตร

34.59

13.45%

6%

น้ำบาดาล

30%

น้ำฝน

16%

น้ำทะเล

45%

แหล่งน้ำผิวดิน
(คลอง แม่น้ำ 

แหลงน้ำผิวดินอื่นๆ)

ปี 2558 บริษัทใช้น้ำ

ปี 2558 บริษัทนำน้ำที่ผ่าน
การบำบัดแล้วกลับมาใช้

ในกระบวนการท่ีไม่เก่ียวข้อง
กับการผลิต

ของปริมาณ
การใช้น้ำทั้งหมด

ซึ่งคิดเป็น

ล้านลูกบาศก์เมตร

257.13

3%

น้ำประปา 
น้ำซื้ออื่นๆ

ลานลูกบาศกเมตร

34.59

13.45%

6%

น้ำบาดาล

30%

น้ำฝน

16%

น้ำทะเล

45%

แหล่งน้ำผิวดิน
(คลอง แม่น้ำ 

แหลงน้ำผิวดินอื่นๆ)

 น�า้: บรษิทัใช้น�า้รวมท้ังสิน้ 257.13 ล้านลกูบาศก์เมตร ซึง่ต�า่กว่าเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ อนัเนือ่ง
มาจากบรษิทัได้มกีารบรหิารจัดการการใช้น�า้อย่างเป็นระบบ และควบคมุปรมิาณการใช้ในทกุหน่วยงาน 

พร้อมติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทสามารถน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ 

34.59 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 13.45 ของปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ประเมนิความเสีย่งด้านการขาดแคลนน�า้โดยพจิารณาสถานทีต่ัง้ ประเภท

ของธรุกจิ ลกัษณะของชมุชนโดยรอบ ร่วมกบัปัจจยัอืน่ๆ ได้แก่ ประเภทของแหล่งน�า้ทีใ่ช้ ปรมิาณ

น�้าและคุณภาพน�้าที่น�ามาใช้จากแต่ละแหล่ง และการใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

รวมถึงการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับฟังข้อกังวล

เกี่ยวกับการใช้น�้า ท้ังนี้ การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงสถานการณ์น�้า

โดยรอบบริเวณสถานประกอบการ เช่น ทราบว่าสถานประกอบการใดอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน�้า

และอาจมีความเสี่ยงด้านการแย่งน�้ากับภาคการบริโภคหรือภาคการเกษตร ซ่ึงท�าให้บริษัท

สามารถวางแผนบรหิารจัดการน�า้ร่วมกบัชุมชนได้ดีย่ิงขึน้ โดยบรษัิทได้น�าเครือ่งมอืในระดับสากล

มาใช้ในการประเมิน ได้แก่ Global Water Tool และ Local Water Tool เพื่อวิเคราะห์และ

วางแผนลดความเสี่ยงด้านน�้าที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

 น�า้ทิง้: บรษัิทได้ปล่อยน�า้ทิง้รวมทัง้ส้ิน 81.88 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึง่ต�า่กว่าปีทีผ่่านมา โดยบรษิทั

ให้ความส�าคัญและถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดในการบ�าบัดน�้าเสียตามมาตรฐานด้าน 

สิ่งแวดล้อมตั้งแต่แหล่งก�าเนิด ด้วยการติดต้ังระบบบ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อม 

ตดิตามวดัผลคณุภาพน�า้ทิง้ก่อนปล่อยให้ได้ตามมาตรฐานกฎหมายก�าหนด นอกจากนี ้ยงัพฒันา

ต่อยอดให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น น�าน�้าเสียเข้ากระบวนการปรับเปลี่ยนเป็น 

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นต้น 

 ของเสีย: บรษิทัมีปรมิาณของเสยีรวมท้ังสิน้ 0.44 ล้านตัน ซ่ึงมปีรมิาณใกล้เคยีงกบัปีทีผ่่านมา 

โดยบริษัทได้บริหารจัดการและควบคุมการเกิดของเสียที่ต้นทางระหว่างการผลิตให้เกิดน้อย 

ที่สุด รวมถึงมีการติดตามวัดผลปริมาณการเกิดของเสียทุกหน่วยงาน และสานต่อโครงการ 

เพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การน�ามูลไก่และเป็ดไป 

ผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ การน�ามูลสุกรไปผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้า การเปลี่ยนน�้าเสียเป็น 

ก๊าซมีเทนทดแทนการใช้น�้ามันเตา การน�าน�้ามันพืชใช้แล้วไปผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น ซึ่งเป็นผล

ท�าให้ลดการเกิดของเสียบางประเภท

รายงานความยั่งยืน 255882



ภาพรวมการจัดการของเสียและมลพิษของบริษัท

ผลิตจาก
มูลสุกร

3 ชั้น ทำจาก
กะลามะพร้าว ไม่มีกลิ่น

รบกวนชุมชน

บำบัดแล้ว
นำไปรดน้ำต้นไม้
ในฟาร์ม

มูลไก่-เป็ดนำไปทำปุ๋ย เพื่อใช้ในฟาร์ม
และจำหน่ายออกภายนอก

เทคโนโลยี
Ozone
ลดกลิ่น

ฟาร์มเลี้ยงระบบ
โรงเรือนปิด
ปรับอากาศ

ฟาร์มเลี้ยงระบบ
โรงเรือนปิด
ปรับอากาศ

ฟาร์มเลี้ยงระบบ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ก๊าซ
ชีวภาพ

ระบบ
ฟอกอากาศ

การนำน้ำเสีย
กลับมาใช้ใหม่

1 FEED
ธุรกิจอาหารสัตว์ 2 FARM

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ 3 FOOD
ธุรกิจอาหาร

ไบโอดีเซล เปลี่ยนน้ำเสีย
เป็นพลังงาน

ผลิตจาก
น้ำมันพืชใช้แล้ว

ทดแทนน้ำมันเตา
และ LPG

ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับรองตามมาตรฐาน
ISO 14001:2004 และ
CPF SHE&En Standard

ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับรองตามมาตรฐาน
ISO 14001:2004 และ
CPF SHE&En Standard

Sustainability
Approaches

Remove

Recover

Sustainable Design

Replace

Renew

Recycle

Reuse

Reduce

จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด เป็น

ผลให้ในปี 2558 ไม่พบการด�าเนินการของบริษัทที่ต้องจ่ายค่าปรับ การลงโทษจากการละเมิด

ข้อบังคับสิ่งแวดล้อม และการรั่วไหลของสารเคมี รวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการด้าน

สิ่งแวดล้อม 

• การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์

บริษัทมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม ด้วยการริเร่ิม “โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” เม่ือปี 2555 โดยได้น�าหลักการ

ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Assessment) มาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ค�านึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากทรัพยากรที่น�ามาใช้

ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการแปรเปลี่ยนเป็นขยะในที่สุด โดยได้น�าหลัก 7R’s มาใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 

PARTNERSHIP FOR MUTUAL GROWTH 83



ปริมาณพลาสติกและกระดาษที่ลดได้ (ตัน/ปี)
จากนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ระหว่างปี 2550-2558

ตัน
0 200 400 800600

Continuous
Improvement

ระหว่างปี 2550-2558
ช่วยลดพลาสติกและกระดาษ

ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
รวมกว่า 

2558

พลาสติก

กระดาษ /
กระดาษแข็ง

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

ตัน

1,900

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การเข้าร่วมโครงการฉลากลดโลกร้อน โดยผลติภณัฑ์ของบรษิทั

ได้รับ “ฉลากลดโลกร้อน” จ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เนื้อไก่

สดซีพีและเกี๊ยวกุ้งซีพี จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (อบก.) ซึ่งฉลากลดโลกร้อนของเนื้อไก่สดมีค่าเฉลี่ยที่

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์น้อยกว่าอุตสาหกรรม

การผลติเนือ้ไก่ของไทยถงึร้อยละ 50 ส่วนเกีย๊วกุง้นบัเป็นผลติภณัฑ์

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบรรจุภัณฑ์เพื่อ "ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน"

บรรจุภัณฑ์กลุ่มถาดพลาสติกตราซีพี มุ่งลดการใช้วัสดุ (Reduce) ปรับเปล่ียนชนิดของวัสดุ 

(Replace) และออกแบบใหม่ (Redesign) โดยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

ร้อยละ 15 หรอื 119 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า และสามารถประหยดัต้นทนุได้ราว 10 ล้านบาท 

จากการลดใช้พลาสติก 86 ตันต่อปี ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิม 

บรรจุภัณฑ์ถาดไก่สดแช่เย็น เน้นการใช้วัสดุหมุนเวียนที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ (Renewable Resource) 

และย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะทีเ่หมาะสม (Compostable) โดยยงัคงคุณสมบตัด้ิานความสะดวกในการใช้งาน และความปลอดภยั

ในการบริโภค ท้ังนี้ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิม โดยลดการใช้

วัสดุได้ร้อยละ 20-35 หรือคิดเป็นต้นทุนที่ลดลง 1.9 ล้านบาทต่อปี

กุ้งรายแรกของประเทศไทยท่ีได้รับฉลากนี ้และช่วยลดการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจกถึงร้อยละ 23 เมือ่เทยีบกับค่าคาร์บอนฟุตพรินต์

ในปี 2555

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่ความเป็นเลิศ บริษัทสามารถลด

ปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษในการผลิตบรรจุภัณฑ์

ได้กว่า 200 ตัน โดยคิดเป็นพลาสติก 157 ตัน และกระดาษ 

44 ตัน ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนได้ราว 30 ล้านบาท หรือรวมกว่า 

1,900 ตนั และมากกว่า 260 ล้านบาท ในระหว่างปี 2550 - 2558 

รายงานความยั่งยืน 255884



G4-14

เตรียมพร้อม…รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บริษัทให้ความส�าคัญกับบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิต

และด ้านผลิตภัณฑ์ เพื่อมีส ่วนร ่วมในการบรรเทาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ประกอบกับตระหนกัถงึการเผชญิผลกระทบทีเ่พิม่สงูขึน้อนัเนือ่ง

มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเพื่อป้อนสู ่กระบวนการผลิต จึงได้ก�าหนด

แนวทางการบรหิารจดัการเชิงกลยทุธ์ทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง 

และระยะยาว เพ่ือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ระยะสั้น - ติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ

อปุทาน ส�ารวจแหล่งผลิตวตัถดุบิหลกัท่ีส�าคญัของบรษิทั น�าข้อมลู

จากดาวเทียมมาใช้สนบัสนุนการวเิคราะห์แนวโน้มสภาพภูมอิากาศ

ในอดีต เพือ่ช่วยคาดการณ์ปัจจยัแวดล้อมในอนาคตทีอ่าจส่งผล 

กระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบในปัจจุบัน

กลยุทธ์ระยะกลาง - วิจัยและพัฒนาเพื่อค้นคว้าและพัฒนา

วัตถุดิบทดแทนโดยเฉพาะวัตถุดิบหลักที่มีความเสี่ยงจะได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยทุธ์ระยะยาว - ส่งเสรมิศกัยภาพของคูค้่าวตัถดิุบทางการเกษตร 

ผ่านการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรกร

สามารถปรับตัวและพึ่งพาตนเองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศได้

โครงการ CDP 

บริษัทเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2556 เพื่อร่วมเผยแพร่ข้อมูล

และผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ซึง่ให้ความส�าคญักับข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป้าหมาย

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนความเสี่ยง 

และโอกาสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 

2558 บริษัทได้รับการประเมินคะแนน Disclosure Score ท่ี 92 

จากคะแนนเตม็ 100 โดยค่าเฉลีย่ของกลุม่อตุสาหกรรมซ่ึงบริษทั

อยู่ในกลุ่ม Consumer Staple อยู ่ที่ 91 และได้คะแนน 

Performance band ที่ระดับ C (คะแนนตั้งแต่ A, B, C, D หรือ 

E) โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่ C

โครงการ LESS 
(Low Emission Support Scheme) 

ในปี 2558 บริษัทได้น�าโครงการประหยัดพลังงานจ�านวน 28 

โครงการเข้าร่วมโครงการ LESS ขององค์การบริหารก๊าซเรือน

กระจก โดย 28 โครงการสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 5,690 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า และโครงการปลกูต้นไม้ในโรงงาน

และฟาร์มบริษัท 54 แห่ง สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ 18,017 ตัน 

PARTNERSHIP FOR MUTUAL GROWTH 85



  G4-EN13

 ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

 ความท้าทาย

สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยอยู่ใน

ภาวะท่ีน่าเป็นห่วง อนัเนือ่งมาจากการขยายขอบเขตของการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจ�ากัดเพื่อตอบสนองความต้องการ

การบรโิภคอย่างก้าวกระโดด การลกัลอบตัดไม้ท�าลายป่า การขยาย

ถิ่นฐาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ในขณะที่ทรัพยากร 

ธรรมชาตมิปีรมิาณลดน้อยลงเร่ือยๆ ส่งผลให้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพลดจ�านวนลงอย่างรวดเร็ว

การตัดไม้ท�าลายป่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ส่งผลให้เกิดการ

สูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพมากทีส่ดุ โดยผลการส�ารวจ

ของกรมป่าไม้ร่วมกบัคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พบว่าสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต โดยใน

ปี 2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นเพียง

ร้อยละ 31 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งเป็นการสูญเสียพื้นท่ีป่าเฉลี่ย

ปีละประมาณ 1 ล้านไร่ นับตั้งแต่ปี 2551

 แนวทางการบริหารจัดการ

เพราะการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพนั้นถือเป็นส่วนส�าคัญในการรักษา

ระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างสมดุลและย่ังยืน บริษัทจึงให้ความ

ส�าคัญตั้งแต่เรื่องสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ต้องไม่อยู่ใน

แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ 

ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงที่ก�าหนดไว้ รวมถึงมีการ

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจอย่าง

สม�่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของระบบนิเวศและฐาน

ทรัพยากรของประเทศอันเป็นต้นทุนในการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทยังด�าเนินการเชิงป้องกันผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและรอบรั้ว

สถานประกอบการ ตลอดจนพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ 

โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ 

ด้วยเล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการปลูกต้นไม้กับคุณค่า

และมลูค่าของการให้บริการท่ีระบบนิเวศของต้นไม้และป่าทีป่ลกู

นัน้ได้สร้างขึน้ อาท ิมลูค่าของธาตอุาหารหลกั มลูค่าการลดลง

ของอุณหภูมิ มูลค่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ

มูลค่าของผลผลิตในรูปของเนื้อไม้ เป็นต้น บริษัทจึงได้ด�าเนิน 

“โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ” ต่อเนื่องจากปี 2557 เพื่อป้องกัน

และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งภายในและรอบรั้ว

สถานประกอบการ 

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก หรอื อบก. ต้องขอกล่าวชืน่ชมซพีเีอฟทีต่ระหนกั
และให้ความร่วมมอืในเรือ่งของการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างด ี จะเหน็ได้จากสินค้า
หลายๆ อย่างที่ซีพีเอฟผลิตออกมาจำาหน่ายแก่ผู้บริโภคน้ัน นอกจากจะมีเครื่องหมาย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้ว ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้
ทรัพยากร การใช้พลังงานอย่างประหยัด การใช้นำ้าอย่างมีคุณค่า ตลอดจนส่งเสริม
การปลูกป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราต้องการแรงสนับสนุนจาก
ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรเอกชน

คุณประเสริฐสุข จามรมาน
ผู้อ�านวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายงานความยั่งยืน 255886



ได้รับรางวัล
LESS

จากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก

(องค์การมหาชน)

สามารถกักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้

ตัน

โดยต้นไม้ที่ปลูก
ในพื้นที่

แห่ง54

แห่ง54

18,017

โรงงานและ
ฟาร์มจำนวน

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 พื้นที่ในโรงงานและฟาร์ม

บริษัทได้จัดฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติให้กับพนักงานของโรงงานและฟาร์มท่ี

เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 180 คน เพื่อเรียนรู้

วิธีการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ การกัก

เก็บคาร์บอน และการให้บริการระบบนิเวศ 

ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) และส�านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

ทั้งนี้ จากการอบรมได้น�าไปสู่การปฏิบัติใน

พื้นที่โรงงานและฟาร์มจ�านวน 54 แห่ง ในการ

วัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพื่อค�านวณการ 

กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ตามโครงการ LESS 

(Low Emission Support Scheme) ขององค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับส�านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพด�าเนินโครงการ  

“การตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความ

หลากหลายทางชวีภาพ (Business & Biodiversity 

Check)” น�าร่องในพืน้ทีข่องโรงงานแปรรปูเนือ้

ไก่สระบุรี เพื่อตรวจหาผลกระทบของบริษัท 

ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ

ตรวจประเมินนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Convention on Biological Diversity: CBD) 

ของสหประชาชาติ ซ่ึงผลจากการประเมินท�าให้

บริษทัมแีนวทางทีจ่ะร่วมกันอนรัุกษ์และปกป้อง

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต่อไป 

 แผนการด�าเนินงานในอนาคต

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายโครงการซีพีเอฟ

รักษ์นิเวศให้ครอบคลุมโรงงานและและฟาร์ม

ทั้งหมดของประเทศภายในปี 2561 และมี

แผนทีจ่ะจดัท�า “ยทุธศาสตร์รกัษ์นเิวศ” ส�าหรบั

พืน้ทีน่อกโรงงานและฟาร์ม โดยอยูร่ะหว่างการ

ส�ารวจพืน้ทีแ่ละศึกษาความเป็นไปได้ในการจดั

ท�าโครงการส่งเสริมความหลากหลายทาง

ชีวภาพในบริเวณลุ่มน�้าป่าสัก 

 โครงการซีพีเอฟปลูก-ปัน-ป้อง  
ป่าชายเลน

ด้วยความส�าคัญของป่าชายเลนที่เชื่อมต่อ

ระบบนิเวศระหว่างบกและทะเล เป็นศูนย์รวม

ความหลากหลายที่เอ้ือต่อการด�ารงอยู ่ของ 

สิ่งมีชีวิต อันน�ามาซ่ึงการรักษาสมดุลทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพื้นที่

ด�าเนินธุรกิจบางส่วนของบริษัทอยู่ใกล้แหล่ง

ทรัพยากรป่าชายเลน บริษทัจงึได้ร่วมสนับสนนุ

แผนแม่บทการจัดการป่าชายเลนประเทศไทย 

ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมเครือข่ายในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ด้วยการจัดท�า

ยุทธศาสตร์ป่าชายเลน 5 ปี ภายใต้ “โครงการ

ซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน” โดย

ความร่วมมอืระหว่างบรษิทั กรมทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
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จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อต่อยอด 

ความมุง่มัน่ในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลน ซ่ึงบรษิทัได้ด�าเนนิการและสนบัสนุน

มาอยา่งต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2536 

 เป้าหมาย

ระหว่างปี 2557-2561 บริษัทจะร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน และเพิ่มความ 

หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ 5 แห่งของจงัหวดัชมุพร ระยอง สมทุรสาคร 

สงขลา และพังงา ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 2,000 ไร่ พร้อมจัดท�าศูนย์การเรียนรู้ 

 ผลการด�าเนินงานในปี 2558

 การขยายพื้นที่ด�าเนินการไปยงัพืน้ทีใ่นจงัหวัดสงขลาและพงังา เป็นผลให้บริษทั

สามารถด�าเนินการได้ครบ 5 พื้นที่ตามเป้าหมายที่วางไว้

 การเพิ่มพื้นที่ปลูกใหม่ โดยได้ด�าเนินการปลูกป่าใหม่เพิ่มเติมจ�านวน 43 ไร่ 

รวมเป็น 154 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมด 390 ไร่

 การด�าเนนิงานในพืน้ท่ีอนรุกัษ์ โดยมส่ีวนร่วมอนุรกัษ์ป่าชายเลนจ�านวน 2,025 ไร่ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด

 การติดตามประเมินผล โดยร่วมกบักรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังตดิตาม 

ผลการเจรญิเตบิโตของต้นไม้ในพืน้ทีป่ลกูใหม่ ด้วยการสุม่ตวัอย่างเพือ่นบัอตัรารอดตาย

ของต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูก โดย วัด 1 แถว เว้น 5 แถว จนครบแปลงที่ปลูกทั้งหมด 

ซึ่งจากการส�ารวจพื้นที่สมุทรสาคร พบว่ามีอัตราการรอดตายร้อยละ 65 ของต้นไม้

ทีป่ลูกทัง้หมด ขณะท่ีพืน้ท่ีชมุพรมอัีตราการรอดตายสงูถงึร้อยละ 85 ของต้นไม้ทีป่ลกู

รายงานความยั่งยืน 255888



รางวัล
“Thailand PES Award 2015” 

บทพิสูจน์ความพยายามและ
ความร่วมมือ 

รางวัลผู้ทำความดีในการ
ตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ

PES (Payment for Ecosystem Services)
โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO)
จากการดำเนินโครงการซีพีเอฟ

ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน ในจังหวัดชุมพร

ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด�าเนินการเก็บข้อมูล

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ประกอบไปด้วยข้อมลูสัตว์หน้าดนิ แพลงตอนพืช 

แพลงตอนสตัว์ สตัว์น�า้ และสตัว์ป่า ในพืน้ท่ีชมุพร ระยอง และสมทุรสาคร แล้วน�าไป

เทยีบเคยีงกับพืน้ทีอ้่างอิง ได้แก่ อ่าวปากพนงั จังหวัดนครศรีธรรมราช คลองสิเกา 

จังหวัดตรัง และอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพบว่าในพื้นที่ป่าชายเลนที่บริษัท

ด�าเนินงาน มีสัตว์หน้าดิน แพลงตอนพืช และแพลงตอนสตัว์ในปรมิาณต�า่ ขณะทีมี่

สตัว์น�า้และสตัว์ป่าในปริมาณที่สูง 

 แผนการด�าเนินงานในอนาคต

บริษัทมีเป้าหมายปลูกป่าชายเลนเพิ่มอีก 95 ไร่ ในปี 2559 และวางแผนที่จะจัดท�า
ศนูย์การเรียนรู้ในพ้ืนทียุ่ทธศาสตร์ทัง้ 5 จังหวัด และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และชมุชนในท้องถ่ินสบืสานเจตนารมณ์ในการด�าเนนิโครงการในระยะยาว เพือ่สร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

คณะกรรมการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนตำาบลบางหญ้าแพรกรูส้กึยนิดทีีไ่ด้ร่วม "โครงการ 
ซีพีเอฟ ปลกู ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ซึง่ทางซพีเีอฟได้สนบัสนนุงบประมาณ องค์ความรู้
ต่าง ๆ   ทำาให้เกดิการทำางาน การขบัเคลือ่นงานต่าง ๆ   ท่ีมปีระสทิธภิาพมากขึน้ คนในชมุชน
มคุีณภาพชวิีตทีดี่ขึน้ เกดิการมส่ีวนร่วมอนรุกัษ์และดแูลทรพัยากรป่าชายเลนให้มคีวาม
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

คุณชัชวาล ชาวสมุทร
คณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร
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ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2555 2556 2557 2558

พลังงาน ก๊าซเรือนกระจก

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด ล้านกิกะจูล 9.17 9.23 9.67 10.38

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ล้านกิกะจูล 2.67 3.14 3.56 3.86

- ถ่านหิน ล้านกิกะจูล 0.66 0.76 0.78 0.90

- น้ำามันเตา ล้านกิกะจูล 0.44 0.49 0.56 0.49

- น้ำามันดีเซล ล้านกิกะจูล 0.30 0.20 0.36 0.34

- น้ำามันเบนซิน ล้านกิกะจูล 0.02 0.04 0.02 0.02

- เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว ล้านกิกะจูล 0.29 0.30 0.33 0.28

- ก๊าซธรรมชาติ ล้านกิกะจูล 0.96 1.36 1.51 1.83

พลังงานหมุนเวียน ล้านกิกะจูล 2.21 2.07 1.78 2.44

- ไบโอดีเซล ล้านกิกะจูล 0.01 0.02 0.00 0.00

- แกลบ ล้านกิกะจูล 0.03 0.08 0.00 0.00

- ซังข้าวโพด ล้านกิกะจูล 0.22 0.27 0.24 0.21

- กะลาปาล์ม ล้านกิกะจูล 0.39 0.26 0.08 0.03

- ฟืน/เศษไม้/ไม้สับ ล้านกิกะจูล 1.10 1.00 0.97 1.03

- ขี้เลื่อย ล้านกิกะจูล 0.09 0.08 0.07 0.06

- ถ่านไม้ ล้านกิกะจูล 0.00 0.00 0.00 0.03

- เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ล้านกิกะจูล 0.04 0.02 0.03 0.03

- ก๊าซชีวภาพ ล้านกิกะจูล 0.33 0.34 0.36 0.49

- อื่นๆ ล้านกิกะจูล 0.00 0.00 0.03 0.56

ไฟฟ้าที่ซื้อเข้า ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง
ล้านกิกะจูล

1,193
4.30

1,117
4.02

1,203
4.33

1,134
4.08

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างปี 2555-2558

รายงานความยั่งยืน 255890



ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2555 2556 2557 2558

ค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต กิกะจูลต่อตันการผลิต 1.31 1.34 1.37 1.39

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (scope 1) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.16 0.17 0.19 0.22

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (scope 2) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.67 0.65 0.70 0.66

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (scope 1+2) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.82 0.81 0.88 0.88

ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต กก.คาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน
ผลผลิต

118.16 118.34 125.63 118.24

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อ
เพลิงชีวมวล

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.21 0.19 0.16 0.26

น้�า/น้�าทิ้ง

ปริมาณการนำาน้ำามาใช้ ล้านลูกบาศก์เมตร 186.78 207.62 370.07 257.13

- น้ำาประปา ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 16.74 6.38

- ทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 70.61 42.22

- แม่น้ำา ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 13.24 16.96

- คลอง ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 166.53 85.37

- น้ำาบาดาล ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 16.59 15.08

- น้ำาฝน ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 55.44 76.40

- แหล่งน้ำาผิวดินอื่นๆ ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 8.24 13.16

- น้ำาซื้ออื่นๆ (ที่ไม่ใช่น้ำาดื่ม) ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 22.65 1.56

- น้ำาเสียจากภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 0 0

ปริมาณน้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่ ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 82.69 34.59

น้ำาที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 115.35 81.88
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ผลการดำาเนินงาน หน่วย 2555 2556 2557 2558

- ทะเล ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 34.07 25.75

- แม่น้ำา ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 6.67 5.76

- คลอง ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 68.38 45.56

- ลำารางสาธารณะ ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 3.59 3.69

- อื่นๆ ล้านลูกบาศก์เมตร n/a n/a 2.62 1.12

คุณภาพน้ำาทิ้ง

- ค่า BOD มิลลิกรัมต่อลิตร n/a n/a 19.81 19.68

- ค่าไนโตรเจน มิลลิกรัมต่อลิตร n/a n/a 41.31 43.12

- ปริมาณ BOD พันตัน n/a n/a 2.28 0.61

- ปริมาณค่าไนโตรเจน พันตัน n/a n/a 4.76 0.58

ของเสีย

ปริมาณของเสียทั้งหมด ล้านตัน 0.34 0.39 0.44 0.44

ปริมาณของเสียทั่วไป ล้านตัน 0.34 0.39 0.44 0.44

ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำาไปกำาจัด พันตัน n/a n/a 417.55 399.39

- ฝังกลบ พันตัน n/a n/a n/a 26.66

- ทำาปุ๋ย พันตัน n/a n/a n/a 282.23

- เผาด้วยเตาเผา พันตัน n/a n/a n/a 3.30

- นำากลับไปใช้ซ้ำา พันตัน n/a n/a n/a 0.24

- นำากลับไปใช้ใหม่ พันตัน n/a n/a n/a 31.04

- กำาจัดด้วยวิธีอื่นๆ พันตัน n/a n/a n/a 55.92

ปริมาณที่เก็บไว้ภายในบริษัท พันตัน n/a n/a 32.23 72.98

ปริมาณของเสียอันตราย พันตัน 0.35 0.66 0.70 0.67
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ผลการดำาเนินงาน หน่วย 2555 2556 2557 2558

ปรมิาณของเสยีอนัตรายทีส่ง่กำาจดัโดยหนว่ย
งานภายนอก

พันตัน n/a n/a 0.44 0.54

- ฝังกลบ พันตัน n/a n/a n/a 0.11

- เผาด้วยเตาเผา พันตัน n/a n/a n/a 0.02

- นำากลับไปใช้ซ้ำา พันตัน n/a n/a n/a 0.02

- นำากลับไปใช้ใหม่ พันตัน n/a n/a n/a 0.39

ปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ 
ภายในบริษัท

พันตัน n/a n/a 0.25 0.38

หมายเหตุ : 

• ปรมิาณการน�าน�า้มาใช้ทัง้หมด รวบรวมข้อมลูจากมเิตอร์ ใบเสรจ็เรยีกเกบ็เงิน ค�านวณจากอตัราไหลของป๊ัมและปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่ของกรมอตุุนยิมวทิยา (EN 8)

• ปรมิาณน�า้ Reuse / Recycle รวบรวมข้อมลูจากมเิตอร์ และการค�านวณจากอตัราไหลของป๊ัม (EN 10)

• ค่า BOD และไนโตรเจน ค�านวณจากค่าเฉลีย่ของการตรวจคณุภาพน�า้ทิง้ BOD และ ไนโตรเจน ของทุกหน่วยงาน ท่ีตรวจวเิคราะห์โดยบรษิทัภายนอกท่ีได้รบัรอง (EN 22)

• ปรมิาณ BOD ค�านวณจาก ปรมิาณของน�า้ทิง้ x ความเข้มข้นเฉลีย่ของบโีอด ี(EN 22)

• ปรมิาณไนโตรเจน ค�านวณจาก ปรมิาณของน�า้ท้ิง x ความเข้มข้นเฉลีย่ของไนโตรเจน (EN 22) 

• ปรมิาณ GHG ทีเ่กิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิชวีมวล (biomass) ตัง้แต่ปี 2555-2557 ค�านวณรวม CO2, CH4 และ N2O แต่ในปี 2558 ค�านวณเฉพาะ CO2 ท่ีเกดิจากการเผาไหม้ Biomass 

• ปรมิาณของเสยีทัง้หมด=ปรมิาณของเสียท่ัวไป+ปรมิาณของเสยีอนัตราย
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G4-32

GRI Content Index for ‘In accordance’- CORE

General Standard Disclosures

General Standard Disclosures Page External Assurance

Strategy and Analysis

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-
maker of the organization about the relevance of 
sustainability to the organization and the organization’s 
strategy for addressing sustainability.

Page 10-13 -

Organizational Profile

G4-3 Report the name of the organization. Page 14-15 -

G4-4 Report the primary brands, products, and services. Page 14-15 -

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters. Page 27 -

G4-6 Report the number of countries where the organization 
operates, and name of countries where either the 
organization has significant operations or that are 
specifically relevant to the sustainability topics covered in 
the report.

Page 16-17
Annual Report (1) page 2-3

-

G4-7 Report the nature of ownership and legal form. Annual Report (1) page 4-20
(5) page 1-2

-

G4-8 Report the markets served (including geographic 
breakdown, sectors served, and types of customers and 
beneficiaries).

Page 16-17,
Annual Report (2) page 1-10

-

G4-9 Report the scale of the organization. Page 16-19,  
Website: http://www.
cpfworldwide.com/th/product/ 
www.cpbrandsite.com 

-

G4-10 Report the total number of employees by categories. Page 46
- The Company does not have 

temporary contract employee.
- All employees are full-time 

employees.
- All work is performed mainly 

by employees, supervised 
worker and workers. 

- There was no significant variation 
in employment numbers during 
the reporting period.

-

G4-11 Report the percentage of total employees covered by 
collective bargaining agreements.

Zero percent of our employees 
are covered by collective 
bargaining agreements.

-
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General Standard Disclosures Page External Assurance

G4-12 Describe the organization’s supply chain. Page 14-15 -

G4-13 Report the significant changes during the reporting 
period regarding the organization’s size, structure, 
ownership, or its supply chain.

Annual Report (1) page 1-2 -

G4-14 Report whether and how the precautionary approach 
or principle is addressed by the organization.

Page 85 -

G4-15 List externally developed economic, environmental 
and social charters, principles, or other initiatives to which 
the organization subscribes or which it endorses.

Page 34-35 -

G4-16 List memberships of associations (such as industry 
associations) and national or international advocacy 
organizations.

Page 35 -

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 List all entities included in the organization’s 
consolidated financial statements or equivalent documents 
and report whether any entity is not covered by the report.

Page 22 
Annual Report (1) page 4-20

-

G4-18 Explain the process for defining the report content 
and the Aspect Boundaries and how the organization has 
implemented the Reporting Principles for Defining Report 
Content.

Page 23 -

G4-19 List all the material Aspects identified in the process 
for defining report content.

Page 24 -

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary 
within the organization.

Page 24-25 -

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary 
outside the organization.

Page 24-25 -

G4-22 Report the effect of any restatements of information 
provided in previous reports, and the reasons for such 
restatements.

Page 22

G4-23 Report significant change from previous reporting 
periods in the Scope and Aspect Boundaries.

Page 22, 24-25

Stakeholder Engagement

G4-24 Provide a list of stakeholder groups engaged by the 
organization.

Page 26-27
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General Standard Disclosures Page External Assurance

G4-25 Report the basis for identification and selection of 
stakeholders with whom to engage.

Page 26

G4-26 Report the organization’s approach to stakeholder 
engagement, including frequency of engagement by type 
and by stakeholder group, and an indication of whether any 
of the engagement was undertaken specifically as part of 
the report preparation process.

Page 26-27

G4-27 Report key topics and concerns that have been raised 
through stakeholder engagement, and how the organization 
has responded to those key topics and concerns, including 
through its reporting. Report the stakeholder groups that 
raised each of the key topics and concerns.

Page 26-27

Report Profile

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for 
information provided.

Page 22

G4-29 Date of the most recent previous report (if any). Page 22

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial). Page 22

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the 
report of its contents.

Page 27

G4-32 Report the ‘in accordance’ option the organization 
has chosen, the GRI Content Index, and the reference to the 
External Assurance Report.

Page 22,  
Content Index page 94-100, 
External Assurance page 101-104

G4-33 Report the organization’s policy and current practice 
with regard to seeking external assurance for the report, the 
scope and basis of the external assurance, the relationship 
between the organization and the assurance providers, and 
report whether the highest governance body or senior 
executives are involved in seeking assurance for the 
organization’s sustainability report.

Page 22,  
External Assurance page 101-104

Governance

G4-34 Report the governance structure of the organization, 
including committees of the highest governance body. 
Identify any committees responsible for decision-making on 
economic, environmental and social impacts.

Page 32
Annual Report (6) page 1-11

Ethics and Integrity

G4-56 Describe the organization’s values, principles, 
standards and norms of behaviour such as codes of conduct 
and codes of ethics.

Website:  
http://www.cpfworldwide.com/th/
about/commitment 
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Specific Standard Disclosures

Material 
Aspects

DMA and Indicators Page Omission External 
Assurance

Economic 
Performance

G4-DMA Annual Report (1) 
page 1

- -

G4-EC1 Direct economic value 
generated and distributed

Page 18-19 - -

Energy G4-DMA Page 76-81 - -

G4-EN3 Energy consumption 
within the organization

Page 79-80, 90-91 - Page 101-104

G4-EN5 Energy intensity Page 80, 91 - Page 101-104

G4-EN6 Reduction of energy 
consumption

Page 79-81 - -

Water G4-DMA Page 76-79, 82 - -

G4-EN8 Total water withdrawal 
by source

Page 82, 91 - Page 101-104

G4-EN10 Percentage and total 
volume of water recycled and 
reused

Page 82, 91 - -

Biodiversity G4-DMA Page 86-89 - -

G4-EN13 Habitats protected or 
restored

Page 86-89 - -

Emissions G4-DMA Page 76-81, 83-85 - -

G4-EN15 Direct greenhouse gas 
(GHG) emissions (Scope 1)

Page 80, 91 - -

G4-EN16 Energy indirect 
greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 2)

Page 80, 91 - -

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) 
emissions intensity

Page 80, 91 - -

Effluents and 
Wastes

G4-DMA Page 76-79, 82-83 - -
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Material 
Aspects

DMA and Indicators Page Omission External 
Assurance

G4-EN22 Total water discharge 
by quality and destination

Page 82, 91-92 Page 101-104

G4-EN23 Total weight of waste 
by type and disposal method

Page 82, 92-93 Page 101-104

Supplier 
Environmental 
Assessment

G4 DMA Page 63-69

G4-EN32 Percentage of new 
suppliers that were screened 
using environmental criteria

Page 65 The disclosure of this 
indicator is available for 
fishmeal suppliers. 

Employment G4-DMA Page 36-38 - -

G4-LA1 Total number and rates 
of new employee hires and 
employee turnover by age 
group, gender, and region

Page 47 Reporting number of 
employees by region is not 
applicable since this report 
only covers operations in 
Thailand

-

Occupational 
Health and 
Safety

G4-DMA Page 43 - -

G4-LA5 Percentage of total 
workforce represented in 
formal joint management-
worker health and safety 
committees that help monitor 
and advise on occupational 
health and safety programs

Page 43 - -

G4-LA6 Type of injury, 
occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and total 
number of work-related 
fatalities, by region and by 
gender

Page 45 Reporting the data by 
region is not applicable 
since this report only 
covers operations in 
Thailand

Page 101-104
The External 
Assurance of 
this indicator 
does not include 
Occupational 
Disease Rate of 
Independent 
Contractors

Training and 
Education

G4-DMA Page 38-39 - -
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Material 
Aspects

DMA and Indicators Page Omission External 
Assurance

G4-LA9 Average hours of 
training per year per employee 
by gender, and by employee 
category

Page 41 Number of training hours 
excludes masters and 
doctoral degree training in 
Thailand and abroad, and 
continual training during 
2014-2015. 

Page 101-104

G4-LA10 Programs for skills 
management and lifelong 
learning that support the 
continued employability of 
employees and assist them in 
managing career endings

Page 38-41 - Page 101-104

Supplier 
Assessment for 
Labor Practices

G4-DMA Page 63-68 - -

G4-LA15 Significant actual and 
potential negative impacts for 
labor practices in the supply 
chain and actions taken

Page 64-67 The Company is analysing 
self-assessment data for 
further implementation of 
supplier audit program in 
2016. The audit is set to be 
complete by 2019.

-

Forced or 
Compulsory 
Labor

G4-DMA Page 63-68 - -

G4-HR6 Operations and 
suppliers identified as having 
significant risk for incidents of 
forced or compulsory labor, and 
measures to contribute to the 
elimination of all forms of 
forced or compulsory labor

Page 64-68 - -

Supplier Human 
Rights 
Assessment

G4-DMA Page 63-68 - -

G4-HR11 Significant actual and 
potential negative human 
rights impacts in the supply 
chain and actions taken

Page 64-67 The Company is analysing 
self-assessment data for 
further implementation of 
supplier audit program in 
2016. The audit is set to be 
complete by 2019.

-
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Material 
Aspects

DMA and Indicators Page Omission External 
Assurance

Local 
Communities

G4-DMA Page 71-75 - -

G4-SO1 Percentage of 
operations with implemented 
local community engagement, 
impact assessments, and 
development programs

Page 71-72
All of our 
operations engage 
with local 
communities 
regularly by our 
employees.

- -

Product and 
Service Labeling

G4-DMA Website:
http://www.
cpfworldwide.
com/th/
sustainability/
commitment/ 

- -

G4-PR3 Type of product and 
service information required by 
the organization’s procedures 
for product and service 
information and labeling, and 
percentage of significant 
product and service categories 
subject to such information 
requirements

Website:
http://www.
cpfworldwide.
com/th/
sustainability/
commitment/ 

- -

Healthy and 
Affordable Food

G4-DMA Page 53-59, 
Website:
http://www.
cpfworldwide.
com/th/
sustainability/
commitment/ 

- -

Customer Health 
and Safety

G4-DMA Page 48-53 - -

G4-FP5 Percentage of 
production volume 
manufactured in sites certified 
by an independent third party 
according to internationally 
recognized food safety 
management system standards

Page 50-51 - -
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ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปัน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแบ่งปันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย คือ หัวใจสำคัญที่ผลักดัน
การก้าวไปข้างหน้าและการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน 2558104



ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแบ่งปัน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแบ่งปันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย คือ หัวใจสำคัญที่ผลักดัน
การก้าวไปข้างหน้าและการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 625 8000
โทรสาร : 02 638 2139
www.cpfworldwide.com

รายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2558
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รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558  บริษัท เจริญ
โภคภัณ

ฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


