บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2559

เจริ ญ รอยตาม
ใต เ บื้อ งพระยุ ค ลบาท
{ ภ า พ ป ร ะ ก อ บ โ ด ย ธี ร วั ฒ น์ เ ฑี ย ร ฆ ป ร ะ สิ ท ธิ์ }

ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนก่อเกิดโครงการในพระราชด�ำริกว่า 4,000

พอเพียง” ที่ทรงพระราชทานมานานกว่า 40 ปี จึงเป็นแนวทางในการด�ำรงอยู่และปฏิบัติ
ตนให้กับประชาชนในทุกระดับ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร และระดับรัฐ
ให้ ส ามารถก้ า วไปพร้ อ มกั บ ความสมดุ ล มั่ น คง และยั่ ง ยื น ท่ า มกลางวิ ก ฤตและแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลง
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซีพีเอฟจึงได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การบริหารจัดการองค์กรบนหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน
(ต่ อ ประเทศ ประชาชน และบริ ษั ท ) รวมถึ ง เชื่ อ มโยงสู ่ ก ารก� ำ หนดทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน�้ำป่า
คงอยู่” เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศในระยะยาว ร่วมพัฒนาสังคม
ให้เข้มแข็งพึง
่ พาตนเองได้ ตลอดจนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อมให้มเี พียงพอ
ส�ำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป ด้วยความมุ่งหวังสูงสุดที่จะเห็นทุกมิติสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ได้ด้วยตนเอง หากยังคงอยู่บนพื้นฐานของการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อความยั่งยืนของ
ทุกภาคส่วนตลอดไป

1
ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

ให้กับประเทศ และด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิดของพระองค์ “ปรัชญาเศรษฐกิจ

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

โครงการ ทีช่ ว่ ยสร้างความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ใี ห้ประชาชนชาวไทยและวางรากฐานการพัฒนาทีม
่ น
ั่ คง
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ปรั ชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
้ ึ ง แนวการด� ำ รงอยู่ และปฏิ บ ัติ ตนของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง เป็ นปร ัชญาชี ถ
ประชาชนในทุ ก ระด ับ ตงแต่
ั้
ร ะด ับครอบคร ัว ระด ับชุ ม ชน จนถึ ง ระด ับร ัฐ
ทงในการพั
ั้
ฒนาและบริหารประเทศให ้ด�ำเนิ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิ จ เพื่ อให ้กา้ วท ันต่ อโลก ความพอเพี ยง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุ ผล รวมถึงความจ�ำเป็นที่ จะต ้องมีระบบภู มค
ิ ุ ้มก ันในต ัว
ที่ ดีพ อสมควร ต่ อ การกระทบใดๆ อ ันเกิ ด จากการเปลี่ ยนแปลงทงภายใน
ั้
ภายนอก ทงนี
ั้ ้ จะต ้องอาศ ัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระม ัดระว ัง
อย่ า งยิ่ ง ในการน� ำ วิ ช าการต่ า งๆ มาใช ใ้ นการวางแผนและการด� ำ เนิ น การ
้ ฐานจิตใจในทุ กระด ับ ให ้มี
ทุ กขนตอน
ั้
และขณะเดี ยวก ัน จะต ้องเสริมสร ้างพื น
ส� ำนึ กในคุ ณธรรม ความซื่อส ัตย์สุจริต และให ้มีความรอบรู ้ที่ เหมาะสม ด�ำเนิ น
ชีวิตดว้ ยความอดทน ความเพี ยร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่ อให ้
สมดุ ลและพร ้อมต่ อการรองร ับการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็วและกว ้างขวาง
ทงด
ั้ ้านว ัตถุ ส ังคม สิ่ งแวดล ้อม และว ัฒนธรรมจากโลกภายนอกได ้เป็นอย่ างดี

{ มู ล นิ ธิ ช ย
ั พั ฒ น า }
ั พั ฒ น า เ เ ล ะ มู ล นิ ธิ ม ่ น

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สิ่ ง เ เ ว ด ล ้อ ม

ส งั ค ม

วฒ
ั นธรรม

{ พั ฒ น า อ ย่ า ง ส ม ดุ ล เ พื่ อ ค ว า ม สุ ข ที่ ย่ งั ยื น }

มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย
่ วกับ
ระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยทีเ่ กีย
่ วข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึงผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้นๆ
อย่างรอบคอบ

1

พอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี
ที่ ไ ม่ น ้ อ ยเกิ น ไปและไม่ ม ากเกิ น ไป โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

มี เ ห ตุ ผ ล

มี ภู มิ คุ ้ม ก น
ั

{ หลก
ั เ เ ห่ ง ก า ร ต ด
ั สิ น ใ จ }

ค ว า ม รู ้

คุ ณ ธ ร ร ม

ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยว
กับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน
ความรอบคอบทีจ
่ ะน�ำความรูเ้ หล่านัน
้ มา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบ
การวางแผนและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติ

3
มีภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยค�ำนึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่ งๆ ทีค
่ าดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต

2
คุณธรรม ประกอบด้วย มีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปญ
ั ญา
ในการด�ำเนินชีวิต

{ คุ ณ ส ม บ ติ
ั พื ้ น ฐ า น }

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

2

1

พอประมาณ

3
ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

ศาสตร์ ข อง
พระราชากั บ
การพั ฒ นา
ที่ ยั่ ง ยื น
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ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิ จ ของ
ป ร ะ เ ท ศ จึ ง ค ว ร เน น
้ ที่ เ ศ รษ ฐ กิ จ ก า ร เ กษต ร เน น
้
่ ั คงทางอาหาร หากมี เ หตุ ก ารณ์ไ ม่ ป กติ เช่ น
ความม น
สงคราม หรือภาวะขาดแคลนท่วั โลก ถึงแม ้จะมีเงินทอง
้
่ ั คงทาง
ก็ หาซื ออาหารไม่
ได ้ ด ังนน
ั้ การสร ้างความมน
่ ั คงให ้ระบบเศรษฐกิ จได ้
อาหาร เป็นการสร ้างความมน
เป็นระบบเศรษฐกิ จที่ ช่วยลดความเสี่ ยง หรื อความไม่
่ ั คงทางเศรษฐกิ จในระยะยาวได ้
มน

{ มู ล นิ ธิ ช ย
ั พั ฒ น า }

01
นางสาวอนุรัตน์ ปิงชัย
ผู้จ�ำหน่ายอาหาร

01

"ทุกวันนีร้ ส
ู้ ก
ึ ระลึกถึงพระองค์ทา่ นอยูใ่ นความทรงจ�ำ
เสมอ พระองค์สอนให้เราด�ำเนินชีวิตแบบพอเพียง
ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซือ
่ สัตย์
สุจริต ซึง
่ เราได้นอ
้ มน�ำมาใช้ในการด�ำเนินอาชีพขาย
อาหาร คัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัย
ด้วยความใส่ใจ พิถพ
ี ถ
ิ น
ั ต่อการปรุง เสมือนกับว่าเรา
ท�ำอาหารให้คนในครอบครัวได้บริโภค"

02

02
ด.ช.อัครวินทร์ บัวลพ
นักเรียนโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
"ไข่ไก่เป็นวัตถุดบ
ิ ทีห่ าได้งา่ ยๆ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
เป็นอาหารให้ผมและเพื่อนๆ ได้อิ่มท้องจากเมนูต่างๆ
นับเป็นโชคดีที่มีผู้เห็นความสำ�คัญของอาหารและช่วย
ส่งเสริมให้ผมและเพื่อนๆ ได้มีอาหารรับประทานครบ
5 หมู่ ในโรงเรียน"
03

03
ด.ญ.ชวัลลักษณ์ ศรีเกษม
นักเรียนโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
"หนูจะเป็นเด็กดีของพระราชา จะตั้งใจเรียน หมั่นออก
ก�ำลังกาย จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ และรับประทาน
อาหารให้หมดจาน ไม่เหลือทิ้งขว้าง เพราะอาหารทุก
มื้อให้ประโยชน์ เราจึงต้องรู้คุณค่า"

อาหาร
่ ั คง
มน

ร่วมสรรสร ้าง
ผลิ ตภ ัณฑ์คุณภาพ
้
หล่ อเลี ยงทุ
กช่วงชีวต
ิ

ซีพีเอฟร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เราให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคง
ทางอาหารมาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความมุง่ มัน
่ “ยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัยตลอดกระบวนการ” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร” โดยภายในปี 2563 เรามีเป้าหมายเพิม
่ สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 30 ของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อผู้บริโภค และมุ่งส่งเสริมการผลิตและบริโภค
อย่างยั่งยืนแก่เยาวชนราว 300,000 คน เพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนบรรเทาความหิวโหยและภาวะ
ทุพโภชนาการในสังคม

แนวทางการด�ำเนินงาน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
เราทุม
่ เทในงานวิจย
ั และพัฒนาอย่างครบวงจรด้านอาหาร
สัตว์ การเลีย
้ งสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารเพือ
่ การบริโภคมา
อย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ให้ได้มาซึง
่ นวัตกรรมทีส
่ ร้างเสริมมูลค่า
และคุณค่าเพิ่ม รวมทั้งตอบรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

บริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสากล
เราควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ด้วยการประเมินความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด การตรวจประเมินและวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับในทุกขัน
้ ตอน

พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ
หลากหลาย ห่วงใยสุขภาพ
เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูป และ
อาหารปรุงสุกที่หลากหลายทั้งด้านรูปแบบ รสชาติ ขนาด
และคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ รวมกว่ า 1,000 รายการ
ขณะเดียวกัน เรายังไม่หยุดนิง่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพือ่ สุขภาพส�ำหรับกลุม่ อาหารสดอนามัย กลุม่ โภชนาการเด็ก
และกลุ่มสุขภาวะ

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
แก่เด็กและเยาวชน
เราร่วมกับภาคเครือข่ายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มโี อกาส
เข้าถึงการเรียนรูห้ รือทักษะด้านการผลิตอาหาร การบริโภค
ทีถ
่ ก
ู หลักโภชนาการและปลอดภัย ผ่าน "โครงการเลีย้ งไก่ไข่
เพือ่ อาหารกลางวันนักเรียน" "โครงการเปิดโลกการเรียนรู"้
และ "โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต"

ประจ� ำ ปี 2559

ก าร พึ่ ง พ า
ต น เอ ง ไ ด้
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้
การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำร ัสเพื่ อแก ้ไขปั ญหาในเบืองต
้น
ดว้ ยการแก ไ้ ขปั ญ หาเฉพาะหน า้ เพื่ อให ้มีค วามแข็ ง แรงพอ
ที่ จะด� ำ รงชี วิ ต ได ต
้ ่ อ ไป แล ว
้ ข นต่
ั้ อ ไป ก็ คื อ การพัฒ นาให ้
ประชาชนสามารถอยู่ในส ังคมได ้ตามสภาพแวดล ้อมและสามารถ
“พึ่ งตนเองได”้ ในที่ สุด ด ังพระราชด� ำร ัสความตอนหนึ่ งว่ า
“...การช่วยเหลื อสน ับสนุ นประชาชนในการประกอบอาชีพและ
ตงต
ั้ ัวให ้มีค วามพอกิ นพอใช ก
้ ่ อนอื่น เป็นสิ่ งส� ำ ค ัญยิ่ ง ยวด
เพราะผู ้มีอาชี พและฐานะเพี ยงพอที่ จะพึ่ งพาตนเองได ้ ย่ อม
สามารถสร ้างความเจริญในระด ับสู งขนต่
ั้ อไป...”

{ สํ า น ก
ั ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ เ ล ะ ส ง
ั ค ม เ เ ห่ ง ช า ติ ( ส ศ ช. ) }

"นับเป็นบุญอย่างยิ่งที่พวกเราได้มีที่ดินท�ำกิน มีอาชีพ มีรายได้
ตามแนวทางพระราชด�ำริการปฏิรูปที่ดิน จากผืนดินแห้งแล้ง ไร้ค่า
ถูกน�ำมาพลิกฟื้น ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์
พัฒนาต่อยอดเป็นชุมชน เป็นหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความหวัง
มีความศรัทธาที่จะด�ำรงชีวิตด้วยอาชีพเกษตรกรรม
บนผืนดินแห่งนี้ไปตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน"
นายจ�ำลอง สุดจิตต์
เกษตรกรหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส ังคม
พึ่ งตน

ร่วมสร ้างคุณค่า
สู่ การเติบโต
ไปด ้วยก ัน

ซีพีเอฟร่วมพัฒนาสังคมพึ่งตน

เรามุ่งบรรเทาผลกระทบเชิงลบและสร้างเสริมผลกระทบเชิงบวก
ทางสังคมมาอย่างต่อเนือ
่ ง ด้วยความมุง่ มัน
่ “พัฒนาคูค
่ า้ ธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชน” โดยภายในปี 2563 เรามีเป้าหมายจัดหาวัตถุดิบหลัก
ทางการเกษตรจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบให้ครบ 100% และ
ตรวจประเมินคูค
่ า้ ธุรกิจหลักด้านความยัง่ ยืนครบ 100% รวมถึง
ส่ ง เสริ ม อาชีพและรายได้ให้แก่เ กษตรกร และผู้ป ระกอบการ
รายย่อยราว 50,000 ราย

แนวทางการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมความยั่งยืน
ในห่วงโซ่อุปทาน
เราสนับสนุนให้คค
ู่ า้ ธุรกิจตระหนักถึงบทบาทการมีสว่ นร่วม
ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์มค
ี ณ
ุ ภาพและปลอดภัย บนพืน
้ ฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดท�ำ
“นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า
ธุรกิจ” พร้อมแบ่งปันแก่คู่ค้าธุรกิจกว่า 7,100 ราย

จัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตร
อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
เรามีความตัง้ ใจทีจ่ ะจัดหาวัตถุดบ
ิ หลักทางการเกษตร อาทิ
ปลาป่น ข้าวโพด ถัว่ เหลือง น�ำ้ มันปาล์ม มาจากแหล่งทีม
่ า
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนหรือ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงกระบวนการผลิตทีส่ อดคล้อง
กับแนวปฏิบต
ั ท
ิ บ
ี่ ริษท
ั ก�ำหนด

ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
รอบสถานประกอบการ
เรามุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนในทุกพืน
้ ทีด
่ ำ� เนินการ ด้วยตระหนักว่า “การสร้าง
รากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งต้องควบคู่ไปกับการสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ขี องคนในสังคม” โดยมีพนักงาน
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ
่ นการพัฒนาเชิงบูรณาการ

ส่งเสริมอาชีพรายได้
แก่เกษตรกรรายย่อย
เราร่วมกับมูลนิธพ
ิ ฒ
ั นาชีวต
ิ ชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญ
โภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ
ด�ำเนิน "โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร
รายย่อย" ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ น
เกษตรกรรมมาตั้งแต่ปี 2520 จวบจนปัจจุบัน

ประจ� ำ ปี 2559
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พระบาทสมเด็ จพระเจ ้าอยู่ ห ัว ร ัชกาลที่ 9 ทรงเป็นน ัก
้ ฐานของความยง่ ั ยืน แนวทางการพัฒนา
พัฒนาบนพื น
้ ฐานล� ำด ับแรก คือเพื่ อ
ประเทศของพระองค์เริ่มจากพื น
่ ั คงของ
ปากท ้องของประชาชน ต่ อมาคื อเพื่ อความมน
ส งั คม และสุ ด ท ้ายคื อ เพื่ อความย่งั ยื น ของทร ัพยากร
ธรรมชาติ ด ้วยสายพระเนตรอ ันยาวไกล ทรงมีแนวทาง
การอนุ ร ักษ์ทร ัพยากรป่า ดิน น� ำ้ โดยทรงมุง่ ร ักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและความสมดุ ลของระบบนิ เวศ
เพื่ อให ้ “คน” และ “ธรรมชาติ ” อยู่ ร่วมก ันอย่ างพึ่ งพา
้
อาศ ัยและเอือประโยชน์
ต่อก ันได ้อย่ างยง่ ั ยืน

{ สํ า น ก
ั ง า น ส ถิ ติ เ เ ห่ ง ช า ติ ( ส ส ช. ) }

01

01
ด.ช.กฤษฎา ศรีนาเครือ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า
"มีน�้ำก็มีป่า มีป่าก็มีชีวิต พระองค์สอนให้เราเห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผมจะตั้ ง ใจท� ำ ตามที่ พ ระองค์ ท ่ า นสอน จะร่ ว ม
ดูแลสิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้เพื่อให้ธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์คงอยู่กับเราไปนานๆ"

02

03

03
นายอภิวุฒิ อินทรสุข
ผู้ร่วมโครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน
อำ�เภอปะทิว จังหวัดชุมพร
"ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทส
ี่ ำ� คัญ ช่วยให้ชม
ุ ชนมีอาชีพ
มีรายได้จากการประมงสัตว์น�้ำที่มาจากป่าชายเลนในท้องถิ่น ทุกวันนี้
พวกเราจึงรักและหวงแหนป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีโอกาสเราจะ
ช่วยกันดูแลและฟื้นฟูป่าชายเลน"

02
นายนพดล ศิริจงดี
ประธานคณะทำ�งานยุทธศาสตร์ ซีพเี อฟรักษ์นเิ วศ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
“บริ ษั ท ร่ ว มสื บ สานพระราชปณิ ธ านในหลวง
รัชกาลที่ 9 ด้านทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
โดยสนั บ สนุ น นโยบายภาครั ฐ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนสานต่อภารกิจความยัง่ ยืน
ของซีพีเอฟ ในเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อม “ดินน้ำ�
ป่าคงอยู”่ โดยมีความมุง
่ มัน
่ ในการร่วมอนุรก
ั ษ์และ
ฟืน
้ ฟูพน
ื้ ทีป
่ า่ และแหล่งต้นน้ำ�ลำ�ธาร ตัง้ แต่ปา่ ต้นน้ำ�
จนถึงผืนป่าชายเลนที่สำ�คัญของประเทศ”

้ ่า
ดินน� ำป
คงอยู่

ร่วมสร ้างสมดุ ล
้ ลระบบนิ เวศ
เกือกู

ซีพีเอฟร่วมดูแลดินน�้ำป่าคงอยู่

เรามุ่งมั่นให้กิจกรรมทางธุรกิจด�ำเนินไปโดยค�ำนึงผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม และส่งเสริมกิจกรรมการอนุรก
ั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น “บรรเทาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” โดยภายในปี 2563 เรามีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก
และพลังงานร้อยละ 5 ลดปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ร้อยละ 10 และ
ลดปริมาณของเสียทีก
่ ำ� จัดโดยวิธก
ี ารฝังกลบและเผาร้อยละ 30
ต่อตันการผลิตเทียบกับปีฐาน 2558 รวมถึงปกป้องความหลาก
หลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าราว 9,000 ไร่ เพื่อการคงอยู่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการด�ำเนินงาน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล
เราพยายามบรรเทาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันเนือ่ งมาจาก
การด�ำเนินธุรกิจด้วยการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และพัฒนา
ต่อยอดทั้งในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ ผ่านการบริหาร
จัดการในเชิงบูรณาการด้วยหลัก 4Rs ภายใต้มาตรฐาน
ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานซีพีเอฟ รวมถึง
มาตรฐานสากล ISO 14001 และ ISO 50001 เป็นต้น

ร่วมบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เราผลักดันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การน�ำ
พลังงานหมุนเวียนมาใช้ การจัดการและเพิ่มมูลค่าของเสีย
ตลอดกระบวนการ รวมถึงการลดใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่าชายเลน
เราสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องนับ
ตัง
้ แต่ปี 2536 และได้ตอ
่ ยอดความมุง
่ มัน
่ ดังกล่าวโดยร่วม
กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส�ำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ด�ำเนิน "โครงการซีพเี อฟ ปลูก-ปัน-ป้อง
ป่าชายเลน" ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ จ�ำนวนกว่า 2,200 ไร่
ระหว่างปี 2557-2561

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่าต้นน�้ำและพื้นที่สีเขียว
เราได้ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมราชองครักษ์ องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และส�ำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด�ำเนิน
"โครงการซีพเี อฟรักษ์นเิ วศ ลุม
่ น�ำ้ ป่าสัก เขาพระยาเดินธง"
จ�ำนวนกว่า 5,900 ไร่ ระหว่างปี 2559-2563 ควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวภายในสถานประกอบการ
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และประธานคณะผู ้บริหาร

รายงานความยั่ ง ยื น
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นายธนินท์ เจียรวนนท์

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงของพสกนิกรชาวไทยจากการเสด็จสู่สวรรคาลัย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้ทรง
พระคุณอันประเสริฐ ซึ่งได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนาองค์ส�ำคัญ
ของโลก” ด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์ด้านต่างๆ สู่การด�ำเนิน “โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ” กว่า 4,000 โครงการ และได้พระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นหลัก
ในการด�ำเนินชีวิตที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืนแก่ปวงชนชาวไทย จนเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศว่าสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ในความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่นี้
ยังมีสิ่งที่สร้างความปลื้มปิติในหัวใจของชาวไทย เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรง
เจริญรอยตามพระยุคลบาทในการสานต่อ “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งระบบไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้และจะเจริญรอยตามใต้เบื้องพระยุคลบาทเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อ
ประเทศชาติและประชาชนสืบไป พร้อมกันนี้ ในฐานะบริษัทไทยชั้นน�ำข้ามชาติตระหนักดีถึงบทบาท
การด�ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์
“ครัวของโลก” ตลอดจนการมีส่วนร่วมสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
จึงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีพลวัตและขับเคลื่อนธุรกิจแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมและประสิทธิภาพ
บนหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น
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พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู มพ
ิ ลอดุ ลยเดช
ร ัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจ ักรีวงศ์ ผู ้ทรงพระคุณ
อนประเสริ
ั
ฐ ซึ่งได ้รบการยกย่
ั
อง จากสหประชาชาติ
ให ้ทรงเป็น “กษ ัตริย ์น ักพัฒนาองค์ส�ำค ัญของโลก”
ด ้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร ์ด ้านต่าง ๆ สู่ การ
ด�ำเนินโครงการพัฒนาอนเนื
ั ่ องมาจากพระราชด�ำริ
กว่า 4,000 โครงการ

ประจ� ำ ปี 2559

ทิ ศทางความยง่ ั ยืนส� ำหร ับก ้าวต่อไปในอีก 5 ปีต่อจากนี ้
จะช่วยเสริม “ศ ักยภาพและโอกาสการเติ บโต” รวมถึง
“สร ้างคุ ณค่าร่วมก ับทุ กภาคส่ วน” ได ้อย่ างเป็นรูปธรรม
้
มากยิ่งขึน

รายงานความยั่ ง ยื น
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“อาหารมัน่ คง สังคมพึง่ ตน และดินน�ำ้ ป่าคงอยู”่ 3 เสาหลักแห่งความยัง่ ยืนของซีพเี อฟ ถือเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของการด�ำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และในปี 2559 ซีพีเอฟได้ทบทวนผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
และมองไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นสู่ “เป้าหมาย 2563” ซึ่งเป็นทิศทางความยั่งยืนส�ำหรับก้าวต่อไป
ในอีก 5 ปีต่อจากนี้ อันจะช่วยเสริม “ศักยภาพและโอกาสการเติบโต” รวมถึง “สร้างคุณค่าร่วมกับ
ทุกภาคส่วน” ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
การประกาศ “เป้าหมาย 2563” แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการมีส่วนร่วมปฏิบัติตามข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UN Global Compact) และความมุ่งมั่น
ที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพราะบริษัท
ตระหนักดีวา่ ภารกิจการยุตคิ วามยากจน การขจัดความไม่เท่าเทียมกันและความอยุตธิ รรม รวมถึงการ
จัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จะบรรลุความส�ำเร็จได้ตอ้ งเกิดจากการสอดประสาน ความมุง่ มัน่
และการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ส�ำหรับปี 2559 ผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนโดยภาพรวมเป็นไปตาม
เป้าหมายและเป็นที่น่าพอใจ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดที่ใช้ในประเทศไทยสามารถจัดหามาจาก
แหล่งที่ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งนับเป็นความส�ำเร็จต่อเนื่องจากปี 2558
ทีบ่ ริษัทสามารถจัดหาวัตถุดบิ ปลาป่นทัง้ หมดที่ใช้ในประเทศไทยจากแหล่งที่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ความยั่งยืน IFFO รวมถึงการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เป็นเจ้าของธุรกิจผ่านโครงการ
เถ้าแก่เล็ก “ซีพีตู้เย็นเนื้อหมูชุมชน” นอกเหนือจาก “ธุรกิจห้าดาว” และ “ซีพีตู้เย็นชุมชน” โดยปัจจุบัน
บริษั ทมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวติ แก่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการรายย่อยรวมแล้ว
กว่า 25,600 ราย จากเป้าหมาย 50,000 ราย ภายในปี 2563 อีกทัง้ ความมุง่ มัน่ ในการคิดค้นนวัตกรรมและ

ก้าวต่อไปบนเส้นทางความยัง่ ยืน บริษัททราบดีวา่ ความมัน่ คงทางอาหารยังคงเป็นประเด็นหลักทีท่ า้ ทาย
และต้องพยายามอย่างสุดความสามารถในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนา
บุคลากรตามมาตรฐานแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน อันน�ำไปสู่ความสุข ความยั่งยืนของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า
ชุมชน คูค่ า้ ธุรกิจ ภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นร่วมในการจุดประกาย
ออกแบบ พัฒนา และสนับสนุนให้เส้นทางความยั่งยืน “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน�้ำป่าคงอยู่”
ของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคม และคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ
มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพร้อมที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกันตลอดไป

นายธนินท์ เจียรวนนท์

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร
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ผลจากความมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ซพี เี อฟ
ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices: DJSI ประเภท DJSI Emerging
Markets ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รบั การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2559 ในระดับ “ดีเลิศ (Excellence)” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึง
การได้รับการยอมรับเป็น “บริษั ทด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม” ภายใต้โครงการ SET Awards 2016
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากรางวัลด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัย และด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรกลางระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องด้วย

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

ด�ำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง ยังส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงาน ปริมาณการน�ำ
น�้ำมาใช้ และปริมาณของเสียลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ขณะที่ การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขโภชนาการ
ทีด่ ยี งั เป็นภารกิจส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นต้องทุม่ เทในการวิจยั และพัฒนาให้มากขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
และวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

G4-3, G4-4, G4-12

รู ้จ ักซีพีเอฟ
ซีพีเอฟด�ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกและสัตว์น�้ำ
ครอบคลุมประเภทสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซึ่งสามารถจ�ำแนก
ประเภทธุรกิจหลักเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร
รวมทั้งประกอบกิจการค้าปลีกและร้านอาหาร

ประจ� ำ ปี 2559

คู่ค้าธุรกิจ

1

2

ธุรกิจ
อาหารสัตว์

ธุรกิจ
เลี้ ยงสัตว์

การผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์

การเพาะพันธุ์สัตว์และ
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

อาหารสัตว์

เนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน

รายงานความยั่ ง ยื น

16
-

ลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม

3

ธุรกิจ
อาหาร

การเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า
(ร้านค้าปลีก ร้านอาหารและศูนย์อาหาร)

17
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การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและ
อาหารพร้อมรับประทาน

กิจการค้าปลีก
และร้านอาหาร

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับคู่ค้าธุรกิจทั้งที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ ตลอดจนเชื่อมโยงกับ
ลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม โดยบริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้
การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

G4-6, G4-8, G4-9

ซีพีเอฟ...คร ัวของโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซีพีเอฟขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โดยมีการดำ�เนินธุรกิจครอบคลุม 16 ประเทศและส่งออกไปมากกว่า 30 ประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลก

อังกฤษ

18
-

สหรัฐอเมริกา

รายงานความยั่ ง ยื น

ประจ� ำ ปี 2559

- อาหารแช่เย็นแช่แข็ง
- ธุรกิจจ�ำหน่ายอาหาร
ในลักษณะของซุ้มอาหาร
- ฟู้ดเซอร์วิส

เบลเยี่ยม

- ธุรกิจอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน

- อาหารพร้อมรับประทาน

โปแลนด์*
- โรงฟักไข่
- โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

ตุรกี
- ธุรกิจไก่ครบวงจร

อินเดีย
- ธุรกิจไก่ครบวงจร
- อาหารสัตว์น�้ำ

ศรีลังกา
- อาหารพร้อมรับประทาน

กิจการในประเทศไทย

กิจการต่างประเทศ

*การเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560

จีน

ลาว

ไต้หวัน

- อาหารสัตว์บก
- ฟาร์มสุกร
- ฟาร์มไก่เนื้อ

- อาหารสัตว์บก / สัตว์น�้ำ
- ฟาร์มสัตว์บก / สัตว์น�้ำ
- อาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน

- สัตว์บกครบวงจร

- สัตว์บกครบวงจร

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

รัสเซีย

ไทย
- สัตว์บก / สัตว์น�้ำครบวงจร

มาเลเซีย

กัมพูชา

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

- สัตว์บก / สัตว์น�้ำครบวงจร

- สัตว์บกครบวงจร

- สัตว์บก / สัตว์น�้ำครบวงจร

- อาหารสัตว์บก / สัตว์น�้ำ
- ฟาร์มสัตว์บก / สัตว์น�้ำ

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

19
-

G4-9, G4-EC1

จุดเด่นในรอบปี 2559

ผลการดำ�เนินงานมั่นคง กระจายมูลค่าสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประจ� ำ ปี 2559

ยอดขายสุทธิ

รายงานความยั่ ง ยื น

20
-

มิติ
เศรษฐกิจ

EBITDA

464,465 42,659
ล้านบาท

ล้านบาท

ก�ำไรสุทธิ

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

เงินปันผลต่อหุ้น (1)

14,703

1.99

0.95

ล้านบาท

บาท

บาท

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น
(ROE)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA)

การลงทุนด้านบุคลากร

8%

2.73%

46,668
ล้านบาท

การลงทุนด้านชุมชนและสังคม

ต้นทุนทางการเงิน

ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาล (2)

355

10,601

2,542

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

เสาหลัก
สังคมพึ่งตน

เสาหลัก
ดินน�้ำป่าคงอยู่

180,000

ของผลิตภัณฑ์ใหม่
มุ่งสู่สุขโภชนาการ

คนของเด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

คู่ค้าธุรกิจกว่า

กว่า

7,100

25,600

ราย
ใน

รายของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
รายย่อยได้รับการส่งเสริมอาชีพ

13

100%

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้รับการสื่อสาร
"นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน
และแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ"

ปลาป่นและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จัดหามาจากแหล่งที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้

ลดปริมาณการใช้พลังงาน*

ลดปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้*

11.26% 6.88%

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (GHG)*

ลดปริมาณ
ของเสีย*

1.05%

16.83% 2,260

หมายเหตุ:
ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษั ท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และบริษั ทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้น
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานของบริษั ทฯ ประจำ�ปี 2559
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 7, 356 ล้านบาท
(2) ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในประเทศไทย
*ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลต่อหน่วยการผลิตเทียบกับข้อมูลปีฐาน 2558

กว่า

ไร่ของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน�้ำ
ได้รับการปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

21
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เสาหลัก
อาหารมั่นคง

6.25%

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

กว่า

รางว ัลความส� ำเร็จ
และการเข ้าร่วมภาคีสมาชิก

สมาชิกในกลุม
่ ดัชนีความยัง
่ ยืน
ของดาวโจนส์ปี 2559
1

ประจ� ำ ปี 2559

1

ภาคีสมาชิกข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ

22
รายงานความยั่ ง ยื น

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกใน
กลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์
ประเภทตลาดเกิดใหม่ (Emerging
Markets) ประจ�ำปี 2559 หมวด
อุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2

2

2

เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations
Global Compact: UN Global
Compact) ภายใต้หลักสากล 10
ประการ และเป็น 1 ใน 15 องค์กร
สมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายโกล
บอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global
Compact Network Thailand)
3

1 ใน 55 บจ. ที่อยู่ในรายชื่อ
“หุ้นยั่งยืน” กลุ่มที่มีมูลค่าหลัก
ทรัพย์ สูงกว่า 100,000
ล้านบาท

3

โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

4

รางวัลรายงานความยั่งยืน
ประเภทดีเยี่ยม

รางวัลโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
อยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ประเภท CSR-DIW
Continuous Award
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

5

5

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

6

รางวัลเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท�ำงานระดับ
วิชาชีพดีเด่น
รางวัล ASEAN-OSHNET
Excellence Award 2016
รวม 36 รางวัล

6

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
สถาบันไทยพัฒน์

23
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4

G-22, G4-28, G4-29, G4-30, G4-33

ประจ� ำ ปี 2559

เกี่ ยวก ับรายงานฉบ ับนี ้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ
จัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สือ่ สารความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจสูค่ วามอย่างยัง่ ยืนทัง้ ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล ต่อเนือ่ ง
จากรายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2558 ซึง่ ได้เผยแพร่สสู่ าธารณชน
เมื่อเดือนเมษายน 2559 โดยรายงานฉบับนี้ได้น�ำเสนอผลการ
ด�ำเนินงานในภาพรวมของซีพเี อฟและบริษัทย่อยในประเทศไทย
(“บริษัท”) ดังรายชื่อแสดงในตาราง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม 2559 ตามแนวทางการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน
ของ Global Reporting Initiatives (GRI) G4 และแนวทางการ

เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
(Food Processing Sector Supplement: FPSS)
เนือ้ หาของรายงานฉบับนีก้ ำ� หนดบนพืน้ ฐานความสัมพันธ์ระหว่าง
ทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสูค่ วามยัง่ ยืนของบริษัท
และประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียให้ความส�ำคัญ โดยการเปิดเผยข้อมูล
ได้รับการตรวจรับรองความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แบบทาง
เลือกหลัก (Core Option) และได้รบั การประเมินความน่าเชือ่ ถือ
ของชุดข้อมูลจาก บริษัท ลอยด์ส รีจสิ เตอร์ ควอลิตี้ แอสชัวรันส์
จ�ำกัด (LRQA) ซึง่ เป็นหน่วยงานรับรองอิสระทีน่ า่ เชือ่ ถือ

G4-17, G4-23
24
-

รายชื่อบริษ ัทที่อยู่ ในขอบเขตของรายงาน

รายงานความยั่ ง ยื น

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจ / บริษัท

ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม

พลังงาน

น�้ำ

ของเสีย

อากาศ

ความปลอดภัย

ทรัพยากรบุคคล

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)

•

•

•

•

•

•

2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

•

•

•

•

•

•

3. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

•

4. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด

•

•

•

•

•

•

5. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

•

•

•

•

•

•

6. บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ำกัด

-

-

-

-

-

•

7. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ�ำกัด

-

-

-

-

-

•

8. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด

-

-

-

-

-

•

9. บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จ�ำกัด

-

-

-

-

-

-

10. บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมี่ยมฟูดส์ จ�ำกัด

อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี

11. บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด

อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี

หมายเหตุ
• ข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ แสดงผลและขอบเขตการรายงาน
ตามรายงานประจ�ำปีของบริษั ท โดยในรายงานฉบับนี้ ได้น�ำข้อมูลสรุป
บางส่วนมาแสดงไว้ที่หน้า 20
• ข้ อ มู ล ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและข้ อ มู ล ความปลอดภั ย
ครอบคลุมสถานประกอบการในกระบวนการผลิต รวมถึงธุรกิจค้าปลีก

และร้านอาหาร เฉพาะ ธุรกิจห้าดาว ร้านอาหารเชสเตอร์ ร้านค้าปลีก
ซีพเี ฟรชมาร์ท ทัง้ นี้ ไม่นบั รวมส�ำนักงานใหญ่ ส�ำนักงานย่อย ร้านอาหาร
ซีพี คิทเช่น และศูนย์อาหารซีพี ฟู้ดเวิลด์
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี 2560

G4-18

้
กระบวนการก�ำหนดเนื อหาในรายงาน

บริษัทได้จดั ท�ำรายงานโดยพิจารณาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และ
และภายนอกเพื่อประเมิน ประเด็นความยั่งยืน ที่มีนัยส�ำคัญ การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness)
ภายใต้หลักส�ำคัญ 4 ประการของ GRI อันประกอบไปด้วย โดยมีกระบวนการประเมินประเด็นความยัง่ ยืนทีม่ นี ยั ส�ำคัญดังนี้
บริบทความยัง่ ยืน (Sustainability Context) ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ

บริษท
ั จัดประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมกับผูบ
้ ริหารระดับสูง และดำเนินการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย ควบคูไ่ ปกับศึกษาและวิเคราะห์
ต่อปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อระบุประเด็นความยั่งยืนที่มีนัย
สำคัญและกำหนดขอบเขตของแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืน
ปัจจัยภายนอกองค์กร

ปัจจัยภายในองค์กร

• บริบทความยั่งยืน
• ดัชนีชี้วัดดานความยั่งยืน
• ประเด็นสำคัญที่บริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ให้ความสำคัญ
• ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ

• ทิศทางกลยุทธขององคกร
• ทิศทางกลยุทธดาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
• ความเสีย
่ งและ
โอกาสของบริษท
ั

ขั้นตอนที่ 3
การตรวจสอบความถูกต้อง

บริษท
ั ดำเนินการทวนสอบความครบถวนในเบือ
้ งตนโดยหนวยงานดาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วจึงนำเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นด้าน
ความยั ่ ง ยื น ที ่ ม ี น ั ย สำคั ญ ภายใต ข อบเขตผลกระทบทั ้ ง ภายในและ
ภายนอกองคกร นอกจากนี้ บริษัทยังไดวาจางหนวยงานอิสระจาก
ภายนอกเข้ามาทวนสอบและรับรองความถูกต้องของกระบวนการ
จัดทำรายงานตามแนวทางการรายงานความยัง่ ยืนของ GRI ตลอดจน
ประเมินความน่าเชือ
่ ถือของชุดข้อมูลเฉพาะทีเ่ ลือก ดังรายละเอียดทีร่ ะบุ
ในรายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระต่อรายงานความยั่งยืน
ประจำป 2559 ทายเลมนี้

25
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รตรวจสอบความถกู ต
3 / กา
อ้ ง

ุ ระเดน
็
1 / การระบป

ประเด็น
ความยั่งยืน
4/

การ

ั
ญ
ทวนสอบประเดน
ี ยั สำค
่ี น
็ ทม

4

ขั้นตอนที่ 4
การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

บริษท
ั จัดเตรียมช่องทางเพือ
่ รับฟังความคิดเห็น มุมมอง และข้อเสนอแนะ
สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการจัดทำรายงานในปตอไป
โดยจะยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและบริบทความ
ยั่งยืนเป็นสำคัญ

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

3

ขั้นตอนที่ 1
การระบุประเด็น

2 / กา
ัญ
รจด
ั ลำดับความสำค

2

ขั้นตอนที่ 2
การจัดลำดับความสำคัญ

บริษท
ั นำประเด็นทีไ่ ดรบ
ั การระบุจากขัน
้ ตอนที่ 1 มาประเมินและจัดลำดับ
ความสำคัญ โดยพิจารณาแนวโนม / ผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
 การดำเนินธุรกิจ
ของบริษท
ั และความสำคัญ / ความสนใจของผูม
 ส
ี ว นไดเสีย นอกจากนี้
บริษัทยังไดสัมภาษณผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคาธุรกิจ
ภาครัฐ และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่มีนัยสำคัญตอความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจดานเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร รวมไปถึงมุมมองต่อการบริหารจัดการใน
ประเด็นที่ใหความสนใจ ทั้งนี้ เนื้อหาในรายงานจะเนนนำเสนอประเด็นที่
มีนยั สำคัญในระดับสูงและระดับกลาง

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

1

G4-19

ผลการประเมินประเด็นที่ มีน ัยส� ำค ัญ

รายงานความยั่ ง ยื น

26
-

ระดับความสำคัญ / ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ประจ� ำ ปี 2559

สูง

12 13 14 15 16 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1. คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
2. การกำกับดูแลและจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ
3. สิทธิมนุษยชน
4. สุขภาพและโภชนาการ
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ชือ
่ เสียงและความไววางใจจากสาธารณชน
7. การปฏิบัติดานแรงงาน
8. การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
9. ผลกระทบทางสังคมตอชุมชน
10. การบริหารจัดการน้ำ
11. การบริหารจัดการนวัตกรรม
12. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
13. การพัฒนาบุคลากร
14. การบริหารจัดการพลังงาน
15. ความหลากหลายทางชีวภาพ
16. การบริหารจัดการของเสีย
17. ฉลากผลิตภัณฑ
18. บรรจุภัณฑ
19. สวัสดิภาพสัตว

18 19

สูง

ต่ำ

ระดับแนวโน้ม / ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ประเด็นที่มีนัยสำคัญสูง :
เนื้อหาครอบคลุมแนวทางการดำเนินงาน
และผลการดำเนินงานเป็นอย่างน้อย

ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่ำ :
เนื้อหาไมถูกนำเสนอ

ประเด็นที่มีนัยสำคัญปานกลาง :
เนื้อหาครอบคลุมแนวทาง
การดำเนินงานเป็นอย่างน้อย

G4-20 to G4-21
ขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร

หัวข้อ

ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ

กรอบของ GRI

การก�ำกับดูแล
กิจการ การ
บริหารความเสีย่ ง
และการปฏิบต
ั ิ
ตามข้อบังคับ
และกฎหมาย
ทีเ่ กีย
่ วข้อง

• การก�ำกับดูแลและ
จริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

• การประเมินผล
ด้านสิทธิมนุษยชน

ภายนอกองค์กร

อื่นๆ เช่น
อาหาร การเลี้ยง
บริการ/
สัตว์
สัตว์
อาหาร ค้าปลีก การลงทุน

•

•

•

•

•

• ชื่อเสียงและ
ความไว้วางใจ
จากสาธารณชน

•

•

•

•

•

• สิทธิมนุษยชน

•

•

•

•

•

คู่ค้า

ผู้บริโภค สังคม

•

•

•

•

•

•

ขอบเขตผลกระทบ
ภายในองค์กร

ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ

กรอบของ GRI

การพัฒนาและ
ดูแลบุคลากร

• การพัฒนาบุคลากร

• การฝึกอบรมและ
การศึกษา
• การจ้างงาน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

• อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

•

•

•

•

• คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

• สุขภาพและ
ความปลอดภัย
ของผู้บริโภค
• สวัสดิภาพสัตว์
• ฉลากผลิตภัณฑ์
และบริการ
• สุขภาพและ
อาหารที่เข้าถึงได้

•

•

•

•

•

•

•

•

• การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

• การประเมินการ
บริหารด้าน
แรงงานของคู่ค้า
• การประเมินการ
บริหารด้านสิทธิ
มนุษยชนของคู่ค้า
• การประเมินการ
บริหารด้าน
สิ่งแวดล้อม
ของคู่ค้า

• ผลกระทบทางสังคม
ต่อชุมชน
• การบริหารจัดการ
พลังงาน

ผู้บริโภค สังคม

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• ชุมชนในท้องถิ่น

•

•

•

•

•

•

• พลังงาน
• การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
• น�้ำ
• น�้ำทิ้งและของเสีย

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• การบริหารจัดการน�้ำ

•

•

•

•

•

•

• การบริหารจัดการ
ของเสียและน�้ำเสีย

•

•

•

•

•

•

• บรรจุภัณฑ์

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• สุขภาพและโภชนาการ

ดินน�้ำป่าคงอยู่

•

• การส่งเสริม
วัฒนธรรม
นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์
นวัตกรรม*

• ฉลากผลิตภัณฑ์

สังคมพึ่งตน

•

• การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

• สวัสดิภาพสัตว์

คู่ค้า

• การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

หมายเหตุ: *ตัวชี้วัดของบริษัท

• ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

•

•

•

•

27
ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

อาหารมั่นคง

• การปฏิบัติด้าน
แรงงาน

อื่นๆ เช่น
อาหาร การเลี้ยง
บริการ/
สัตว์
สัตว์
อาหาร ค้าปลีก การลงทุน

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

หัวข้อ

ภายนอกองค์กร

•

•
•

G4-24 to G4-27

ข้อเสนอแนะ อันจะน�ำมาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
บริษั ทเชื่อมั่นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็น ต่อไป
องค์ประกอบส�ำคัญทีจ่ ะช่วยสร้างรากฐานสูก่ ารเป็นองค์กรแห่ง
ความยั่งยืน โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือ องค์กรหรือกลุ่ม ส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2559 บริษัทได้
บุคคลที่ ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้ง รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษั ทด�ำเนินการวิเคราะห์ สังคม และสิง่ แวดล้อมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนร่วมจัดล�ำดับ
และทบทวนเพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน และให้ความ ความส�ำคัญของประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำ� เนิน
ส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ผ่านกิจกรรม การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบไปด้วย
และช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยความถี่ของ หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า คูค่ า้ ธุรกิจ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความยัง่ ยืน
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไปขึ้นกับ และองค์กรภาคประชาสังคม ถึงมุมมองต่อการพัฒนาอย่าง
แผนงานของบริษัทและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ ยั่งยืนของบริษั ท และได้น�ำประเด็นที่มีนัยส�ำคัญมาใช้ในการ
รับทราบความต้องการ มุมมองความคิดเห็น ข้อกังวล ตลอดจน ก�ำหนดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้อีกด้วย
ประจ� ำ ปี 2559

การสร ้างการมีส่วนร่วมก ับผู ้มีส่วนได ้เสี ย

รายงานความยั่ ง ยื น
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

•
•
•
•

• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และทันกาล

ประชุมรายไตรมาส
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ส�ำนักเลขานุการบริษัท
ส�ำนักลงทุนสัมพันธ์

รูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทสามารถศึกษาได้ที่บท “ซีพีเอฟกับความยั่งยืน”
พนักงานและ
ครอบครัว

•
•
•
•

Intranet และวารสารภายใน
ส�ำรวจความคิดเห็นพนักงาน
พูดคุยรับฟังความคิดเห็น
กิจกรรมอาสาสมัคร

• การสร้างความผูกพันของพนักงาน
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทสามารถศึกษาได้ที่บท “การพัฒนาดูแลบุคลากร”
ลูกค้าและ
ผู้บริโภค

•
•
•
•

พบปะและประชุม
ส�ำรวจความคิดเห็น
ศูนย์รับข้อร้องเรียนลูกค้า
ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ

•
•
•
•

คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา
ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

รูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทสามารถศึกษาได้ที่บท “อาหารมั่นคง”
คู่ค้าธุรกิจ

•
•
•
•
•

ประชุม
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตรวจประเมิน
ให้ค�ำปรึกษาและบริการวิชาการ
จัดโครงการสร้างเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน

• สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ห่วงโซ่อุปทาน
• การส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและคู่ค้าธุรกิจ
• การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

รูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทสามารถศึกษาได้ที่บท “สังคมพึ่งตน”

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น

ชุมชนและสังคม

•
•
•
•

• การส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
• การจัดการสิ่งแวดล้อม
• การมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
• การเข้าถึงอาหารปลอดภัยของชุมชน

รับฟังความคิดเห็น
เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สานเสวนาและเข้าพื้นที่เยี่ยมเยียน

รูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทสามารถศึกษาได้ที่บท “สังคมพึ่งตน”
• การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• การเป็นตัวอย่างในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การแบ่งปันและถ่ายทอดนวัตกรรมด้านความยั่งยืน

รูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทสามารถศึกษาได้ที่บท “ซีพีเอฟกับความยั่งยืน” และ “สังคมพึ่งตน”
องค์กรภาค
ประชาสังคม

• รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• สนับสนุนการท�ำงานเป็นเครือข่าย

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
• การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การมีส่วนร่วมกับสังคมในการด�ำเนินโครงการ
เพื่อสังคม

รูปแบบและวิธีการตอบสนองของบริษัทสามารถศึกษาได้ที่บท “สังคมพึ่งตน” และ “ดินน�้ำป่าคงอยู่”
สื่อมวลชน

• ด�ำเนินกิจกรรมการสื่อสารกับสื่อมวลชนผ่านเครื่องมือ • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
สื่อสารในทุกรูปแบบ
และทันต่อเหตุการณ์
• น�ำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสื่อมวลชน

G4-5, G4-31

ช่องทางการติ ดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่
หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล์: i-sd@cpmail.in.th

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

• ร่วมสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรม
สร้างสรรค์ประโยชน์
• สนับสนุนนโยบายสาธารณะ
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ภาครัฐ

่ ั ยืน
ซีพีเอฟก ับความยง

ประจ� ำ ปี 2559

ด้วยตระหนักดีว่าภารกิจบนเส้นทางความยั่งยืนในฐานะผู้นำ�ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร ภายใต้วส
ิ ย
ั ทัศน์ “ครัวของโลก” นัน
้ ไม่เพียงแต่นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
และปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภคเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมด้วย โดยตลอดระยะเวลาของการดำ�เนินธุรกิจ ซีพีเอฟพยายามอย่างเต็มกำ�ลังในการ
ใช้ศก
ั ยภาพเพือ
่ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงในด้านต่างๆ ทีส
่ ง
่ เสริมให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
การดูแลพัฒนาบุคลากร โดยคำ�นึงถึงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ ประโยชน์
ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท

3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน

ประเด็นความสำคัญ

รายงานความยั่ ง ยื น
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ดินน้ำป่าคงอยู่

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สังคมพึ่งตน
การพัฒนา
สังคม
ให้เข้มแข็ง
อาหารมั่นคง

การส่งเสริม
ความปลอดภัยอาหาร
และสุขอนามัยผู้บริโภค

่ ั ยืน
ทิ ศทางความรบผิ
ั ดชอบต่อส ังคมสู่ ความยง

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

บริษัทด�ำเนินทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน
และดินน�้ำป่าคงอยู่" บนพื้นฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากร ด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุด
ในการน�ำมาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน
คูค
่ า้ ธุรกิจ และชุมชน ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อมอันเป็นต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ
ส่งเสริมการ
เข้าถึงอาหาร

การพัฒนา
และดูแลบุคลากร
การกำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามประโยชน์ สู่ความยั่งยืน
(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษท
ั )
ทำเร็วและมีคุณภาพ
ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
และรู้จักตอบแทนบุญคุณ
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เป้าหมาย

เป้ าหมายกลยุ ทธ ์ความรบผิ
ั ดชอบต่อส ังคม
่ ั ยืน 2563
สู่ ความยง

ยกระดับคุณภาพและ
ความปลอดภัยตลอด
กระบวนการ

อาหาร
มั่นคง

ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

สังคม
พึ่งตน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชน

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ดินน�้ำป่า
คงอยู่

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ในปี 2559 บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 5 ปี ระหว่างปี 2559-2563 เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกสายธุรกิจ
ในการปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินงาน สูก
่ ารคิดค้นริเริม
่ นวัตกรรมทีช่ ว่ ยสร้างเสริมสมดุลระหว่าง “การเติบโตอย่างมีกำ� ไร”
“การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” และ “การสร้างพื้นฐานที่มั่นคง” ในระยะยาวของบริษัท รวมถึงเพื่อร่วมสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของโลก

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
(New Product Development: NPD)
มุง
่ เน้นสุขโภชนาการเพือ
่ สุขภาพและสุขภาวะทีด
่ ี

เด็กและเยาวชนกว่า 300,000 คน มีโอกาสเข้าถึง
การเรียนรู้หรือทักษะในด้านการผลิตอาหาร
และ/หรือ ด้านการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ
และปลอดภัย

100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่ม
วัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องปรุง
และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจ
ประเมินด้านความยั่งยืน

100% ของวัตถุดิบหลัก
ทางการเกษตรผ่านการจัดหา
จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุ่มเปราะบางจ�ำนวน 50,000 ราย
ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วย
การผลิตเทียบกับปีฐาน 2558 ร้อยละ 5

ลดปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้ต่อหน่วย
การผลิตเทียบกับปีฐาน 2558 ร้อยละ 10

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
การผลิตเทียบกับปีฐาน 2558 ร้อยละ 5

ลดปริมาณของเสียที่ก�ำจัดโดยฝังกลบและเผา
ต่อหน่วยการผลิตเทียบกับปีฐาน 2558 ร้อยละ 30

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของ
พื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน�้ำในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียวใน
สภานประกอบการ ครอบคลุมพื้นที่ 9,000 ไร่
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ไม่มีเหตุการณ์การเรียกคืนสินค้า
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของสาธารณชน

G4-16

ทีจ่ ะน�ำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
ในฐานะผู้น�ำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development มาใช้ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 เป้าหมาย
Goals (SDGs) เป็นทิศทางการพัฒนาระดับนานาชาติ 15 ปี ซึง่ สอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพของบริษัททีจ่ ะ
ตัง้ แต่ปี 2558 - 2573 ซึง่ ได้ผา่ นการรับรองจากผูน้ ำ� 193 ประเทศ ร่วมก้าวเดินสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ทั่วโลกในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อ
เดือนกันยายน 2558 โดย SDGs ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมแนวปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจ
และ 169 เป้าประสงค์ ซึง่ มุง่ บรรลุการยุตคิ วามยากจน (Poverty) ตามหลักสากล 10 ประการ ครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
การขจัดความไม่เท่าเทียมกันและความอยุตธิ รรม (Inequality สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต้านทุจริต ตาม
and Injustice) และการจัดการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact: UN Global Compact) ตลอดจนเป็นหนึ่งใน 15
(Climate Change)
องค์ ก รสมาชิ ก ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง โกลบอลคอมแพ็ ก เน็ ต เวิ ร ์ ก
ด้วยตระหนักดีถึงบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วม ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT)
สนับสนุนและผลักดันวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก ในปี 2559 เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นภาคธุ ร กิ จ ของไทยให้
บริษัทจึงได้ผสาน SDGs เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายกลยุทธ์ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่น สากลอีกด้วย
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บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ในหลั ก “การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Governance)” ภายใต้โครงสร้างและกระบวนการในการบริหาร
จัดการทีโ่ ปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และตรวจสอบได้ของคณะกรรมการ
บริษัท1 ซึง่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ และแผนงานในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทเชื่อว่าการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นพืน้ ฐานทีน่ ำ� มาซึง่ ความไว้วางใจ ความ
สามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด�ำเนินงาน อันจะช่วยสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระยะยาว
เพือ่ ขับเคลือ่ นความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมสูค่ วามยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ2 ท่าน และกรรมการ
บริหาร 1 ท่าน เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและก�ำกับดูแลการ
บริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร
โดยมีคณะอนุกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงจากสายธุรกิจต่างๆ
ท�ำหน้าที่สนับสนุนและผลักดันการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและทิศทางกลยุทธ์ CSR สูค่ วามยัง่ ยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก
“อาหารมัน่ คง สังคมพึง่ ตน และดินน�ำ้ ป่าคงอยู”่

นอกจากนี้ บริษั ทยังมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบตามที่ ได้ประกาศ “นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น”2 และลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น
ภาคีใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต” เมื่อปี 2557 โดยบริษัทได้ด�ำเนินการสื่อสารนโยบาย
และแนวปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องเหมาะสมแก่พนักงานผ่าน e-Newsletter
มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2559 ได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน
ในหน่วยงานที่มีความจ�ำเป็นต้องรับทราบและมีความเกี่ยวข้อง
เช่น หน่วยงานจัดซื้อ บัญชี การคลัง กฎหมาย ส�ำนักตรวจสอบ
ภายในและทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์
และข้อก�ำหนดใน 3 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่ การเบิกจ่ายค่าสนับสนุน
การช่วยเหลือทางการเมือง และการรับของขวัญ พร้อมทั้ง
พัฒนาหลักสูตร Anti-corruption ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Learning) ซึ่งมีแผนขยายผลให้ครอบคลุมพนักงานทุกคน
ในบริษัทต่อไป
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่ ยง
สิ ทธิมนุษยชนและการบริหารจดการความเสี
ั

ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว บริษั ทตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
จัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ ถือเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปรับตัวและ
เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
โดยบริษัทมีการบริหารจัดการความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและ
ระดับกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการจัดการ ท�ำหน้าที่
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ความรับผิดชอบของตน3

ขณะเดียวกัน บริษั ทมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการท�ำงานแบบ
มีส่วนร่วม ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมุ่ง
สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม บนพื้นฐานค่านิยม CPF WAY
และสอดคล้องตามจริยธรรมส�ำหรับพนักงาน (Code of Conduct
:CoC) โดย CoC ได้ระบุแนวทางในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ าม
วิสยั ทัศน์และพันธกิจ คุณค่าหลักทีบ่ ริษัทมุง่ หวัง การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบ การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ต่อ
พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ คูแ่ ข่ง สังคมและสิง่ แวดล้อม และ
ทรัพย์สนิ บริษัท พร้อมชีแ้ จงแนวทางการก�ำกับดูแล ซึง่ ครอบคลุม และด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเคารพสิทธิมนุษ ยชน
การรายงานและการลงโทษในกรณีทมี่ กี ารละเมิดกฎหมายและ และตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อ
จริยธรรมไว้อย่างชัดเจน
สิทธิมนุษยชนทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ ในปี 2559 บริษัทจึงได้รเิ ริม่

1 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้จากรายงานประจำ�ปี 2559 ของบริษัท
2 ดูรายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ได้ท่ี http://www.cpfworldwide.com/download/th/investor/Anti-Corruption%20Policy_for_Website.pdf
3 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท ได้ที่รายงานประจำ�ปี 2559 (3) หน้า 1-13
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นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ
ควบคู ่ ไ ปกั บ การจั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู ้ (Training and
Workshop) ทัง้ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องบริษัทและมาตรฐานสากลแก่
คู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนการสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจหลักประเมิน
ตนเองด้านความยั่งยืน (Supplier Sustainability SelfAssessment) และการตรวจประเมินคู่คา้ ธุรกิจด้านความยั่งยืน
(Supplier Sustainability Audit) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขจัด
ปัญหาการใช้แรงงานบังคับออกจากห่วงโซ่อปุ ทานและส่งเสริม
ให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรมและ
สอดคล้องตามที่กฎหมายก�ำหนด6 ขณะเดียวกัน ยังมุ่งปฏิบัติ
ต่ อ พนั ก งานบนพื้ น ฐานความเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรมตาม
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และกระตุ้นให้เกิด
วัฒนธรรมความปลอดภัยทัว่ ทัง้ องค์กรด้วยมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (CPF SHE&En
1. แรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทาน
Standard) เพือ่ ลดอัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยทัง้ ในส่วน
2. แรงงานต่างด้าวในห่วงโซ่อุปทาน
3. สุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ของพนักงานและผู้รับเหมา อีกทั้งมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต (Process Safety) เพื่อให้บริษัทเป็นที่ซึ่ง
และผู้รับเหมาในสถานประกอบการ
พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนมาปฏิบัติงานและกลับบ้านอย่าง
ทัง้ นี้ บริษัทให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ปลอดภัย7
ในห่วงโซ่อุปทานของบริษั ทมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการด�ำเนิน

ประจ� ำ ปี 2559

พัฒนากระบวนการตรวจประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษ ยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process) ตาม
ความมุ่งมั่นที่ประกาศไว้ในนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษั ท4
และตามแนวทางของสหประชาชาติวา่ ด้วยการด�ำเนินธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights) ซึ่งประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงทาง
ด้านสิทธิมนุษยชน การก�ำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพือ่ ลด
ความเสีย่ ง รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามความเสีย่ งดังกล่าว
ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของทุกกลุ่ม
ธุรกิจในประเทศไทย บริษัทสามารถระบุประเด็นทางด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ส�ำคัญ (Salient Human Rights Issues)5 สูงสุด 3
ประเด็น ได้แก่

รายงานความยั่ ง ยื น
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4 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ได้ที่ http://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy
5 ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนทีส่ ำ�คัญ (Salient Human Rights Issues) คือ ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูงสุดจากการ
ดำ�เนินกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท
6 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน ได้ที่หน้า 58-62
7 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบุคลากร และการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย ได้ที่หน้า 38-47

G4-15

ด้านแรงงาน

ด้านสวัสดิภาพสัตว์
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• มรท. 8001-2553 หรือ มาตรฐาน
แรงงานไทย
• Good Labor Practice (GLP)
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี

• สวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป
• International Fishmeal and Fish Oil
• Genesis Standards สหราชอาณาจักร
Organization’s Responsible Supply
• Agricultural Labeling Ordinance
Chain of Custody (IFFO RS CoC)
(ALO) สวิตเซอร์แลนด์
• Best Aquaculture Practice (BAP)

ด้านความยั่งยืน

ด้านคุณภาพ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

• ISO 9001: ระบบบริหารงานคุณภาพ
• Good Manufacturing Practice (GMP): หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
• Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP):
ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต
• Good Agricultural Practice (GAP): การจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
• Global Good Agricultural Practice (Global G.A.P.):
มาตรฐานภาคเอกชนส�ำหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่ม
ผู้ค้าปลีกในยุโรป
• British Retail Consortium (BRC): ระบบคุณภาพส�ำหรับ
ธุรกิจค้าปลีกอาหาร
• International Food Standard (IFS): มาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย
• QS Quality Scheme for Food (QS): ระบบคุณภาพ
ส�ำหรับอาหารสดที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต
ของประเทศเยอรมัน
• CEN/TS 16555: มาตรฐานการบริหารจัดการนวัตกรรม

• CPF Safety Health Environment and Energy Standard
(CPF SHE&En Standard): มาตรฐานและกระบวนการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงานซีพีเอฟ
• OHSAS 18001: ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
• ISO 14001: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ISO 50001: ระบบการจัดการพลังงาน
• AEMAS: มาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสังคม
เศรษฐกิจอาเซียน
• Code of Conduct (CoC): ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน
• ISO 14040 และ ISO 14044: การประเมินวัฏจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์
• ISO 14067: คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

บริษัทยึดมั่นต่อการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการปฏิบัติตาม Standard) ซึง่ สูงกว่าข้อก�ำหนดทีบ่ งั คับใช้ในระดับประเทศ ทัง้ นี้
ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ประเทศที่ มาตรฐานสากลที่บริษัทน�ำมาประยุกต์ใช้ และ/หรือได้รับการ
เข้าไปด�ำเนินกิจการ และมุง่ มัน่ พัฒนาการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง รับรองมีดังนี้
กับมาตรฐานสากลโดยสมัครใจ (International Voluntary

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

การปฏิบ ัติ ตามกฎระเบี ยบและมาตรฐาน
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THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

การพัฒนาและดูแลบุคลากรนับเป็นรากฐานและหัวใจสำ�คัญของการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้
ซีพีเอฟจึงมุ่งเน้นการสร้างและรักษา “คนเก่ง คนดี” ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ของพนั ก งาน สนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ตลอดจนส่ ง เสริ ม บรรยากาศ
การทำ�งานทีเ่ คารพและยอมรับในความแตกต่าง เพือ
่ โอกาสในการเรียนรูส
้ ค
ู่ วามเป็น
มืออาชีพและผู้นำ�ในระดับสากล และความสุขในการทำ�งานของพนักงานทุกคน
ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds)

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี
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1

2

การพัฒนา
และดู แลบุคลากร

ก้าวเป็น
องค์กรแห่งผู้นำ�และมืออาชีพ

เสริมสร้างซีพีเอฟ
ให้เป็น "บ้านแห่งความสุข"

ก ้าวเป็นองค์กร
แห่งผู ้น� ำและมืออาชีพ
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ความท ้าทาย

รายงานความยั่ ง ยื น
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ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต่างๆ
ต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ซึ่งปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญมากที่สุดประการหนึ่ง คือ การ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถสอดคล้อง
กับทิศทางการขยายตัวของธุรกิจ มีทักษะในการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ตลอดจนมีวสิ ยั ทัศน์พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
และสามารถบริหารการเปลีย่ นแปลงนัน้ ให้เกิดประโยชน์ น�ำพา
ธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการบริหารจดการ
ั

บริษั ทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพและความเป็น
มืออาชีพตามกรอบความสามารถ (Competency-based)
ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทั้งด้านผู้น�ำ ด้านการจัดการ
ด้านความเป็นมืออาชีพ และค่านิยม CPF Way ของบริษั ท
โดยมีบริษั ท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ�ำกัด (CPF Training
Center: CPFTC) ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคคลากรใน
ทุกระดับและทุกสายวิชาชีพให้ “เก่งงาน เก่งคน เก่งธุรกิจ”
ไปพร้อมกัน ซึ่ง CPFTC ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การให้ค�ำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้
การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
หรือ ISO 9001:2015 เป็นรายแรกของประเทศไทย จากบริษัท
United Registrar of Systems Ltd. (URS) ภายใต้ Accredited
Bodies ของ United Kingdom Accreditation Service
(UKAS) สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองหน่วย
ประเมินครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ทั่ วโลก และได้ ป ระกาศการใช้ ง านระบบใหม่ นี้ อ ย่ า งเป็ น
ทางการ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2559 ทีผ่ า่ นมา พร้อมทัง้ มาตรฐาน
การบริการด้านฝึกอบรม หรือ ISO 29990:2010 ภายใต้การ
บริการด้านฝึกอบรมและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมวัฒนธรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานประกวด
CPF CEO Award ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เป็นเวทีที่เปิดกว้างให้พนักงาน
ทั่วทั้งองค์กรได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการคิดริเริ่ม
นวัตกรรม รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์และท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างสายธุรกิจ
ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559
การจดต
ั งศู
ั้ นย์การเรียนรู ้รองรบโมเดล
ั
ธุรกิ จใหม่และการเติบโตในต่างประเทศ
จากการปรับโครงสร้างธุรกิจเมือ
่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
โดยแบ่งออกการด�ำเนินงานออกเป็น 8 ธุรกิจยุทธศาสตร์
และแต่ละธุรกิจประกอบด้วยหน่วยธุรกิจย่อยที่ครอบคลุม
ทัง้ ห่วงโซ่การผลิต เพือ่ ความคล่องตัวและเสริมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการนั้น บริษัทจึงได้ด�ำเนินการส่งเสริม
และจัดตัง
้ ศูนย์การเรียนรูใ้ นแต่ละสายธุรกิจ เพือ
่ มุง
่ เน้นการ
สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มค
ี วามเป็นมืออาชีพ และพร้อม
จะด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์อัน
ส�ำคัญ คือ การสร้างพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
ด้านและพร้อมถ่ายทอดความรู้และทักษะเฉพาะทางของ
ธุรกิจ ขณะเดียวกัน ได้พฒ
ั นาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะ
แต่ละธุรกิจ อาทิ หลักสูตรการควบคุมกระบวนการผลิต
ส�ำหรับสายธุรกิจอาหารสัตว์บก หลักสูตรการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการช�ำแหละสุกรส�ำหรับสายธุรกิจสุกร
หลั ก สู ต รการปฎิ บั ติ ง านไก่ ช� ำ แหละชิ้ น ส่ ว นได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพส� ำ หรั บ สายธุ ร กิ จ ไก่ เ นื้ อ หลั ก สู ต รคลั ง
ไส้กรอกอัตโนมัตส
ิ ำ� หรับสายธุรกิจอาหารส�ำเร็จรูป เป็นต้น
โดยค�ำนึงถึงความสามารถในการใช้เป็นต้นแบบส�ำหรับ
การขยายผลไปยังกิจการในต่างประเทศด้วย

ผลการด�ำเนิ นงาน
ปี 2559
การฝึกอบรมและการด�ำเนิ นโครงการ

G4-LA9

่ ั โมงฝึกอบรมเฉลี่ ยของพน ักงาน
จ�ำนวนชว

17

ชาย

12

หญิง

พนักงานชายเฉลี่ยอยู่ที่

15

จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
ของพนักงานทั้งหมด

65,682

คน

ชั่วโมง
ต่อคน
ต่อปี
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ชั่วโมงต่อคนต่อปี
พนักงานหญิงเฉลี่ยอยู่ที่

ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

บริษัทมีหลักสูตรการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดช่วง
ชีวิตการท�ำงานรวมกว่า 4,500 หลักสูตร และมีชั่วโมงฝึก
อบรมเฉลีย
่ ของพนักงานทัง
้ หมด 65,682 คน อยูท
่ ี่ 15 ชัว่ โมง
ต่อคนต่อปี คิดเป็นสัดส่วนการฝึกอบรมระหว่างพนักงานชาย
และหญิงอยู่ที่ 17:12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

บริษท
ั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงและการพัฒนาผ่านทางความสัมพันธ์
ทีน
่ อกเหนือจากการเรียนรูภ
้ ายในห้องเรียนตามหลักการเรียน
รู้ระดับสากล “10-20-70 Development Impact” โดยได้
ออกแบบกระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ใหม่ๆ ตามหลัก 10-20-70 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559

ล้านบาท

ของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

154

ล้านบาท

ของต้นทุนที่ลดลงจาก
โครงการ Chairman
Vision Cascade

หลักสูตร Lean Six Sigma – บริษัทด�ำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Lean Six
Sigma มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ความเร็วในการผลิต คุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการผลักดัน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ซึ่งในปี 2559 มี 43 โครงการที่
เกิดขึ้นภายใต้ Lean Six Sigma

74.3

โครงการ Train the Trainer หรือ การพัฒนาผูส้ อนภายใน – ด้วยมุง่ เน้นให้
ผู้น�ำมีหน้าที่สอนผู้น�ำ (Leader Developing Leader) บริษัทจึงได้พัฒนา
ผูส้ อนภายใน (Internal Trainer) ผ่านโครงการ Train the Trainer โดยในปี
2559 สามารถด�ำเนินการสอนพนักงานในหลากหลายหลักสูตร อาทิ วิชา
7 Habits of Highly Effective People วิชา Coping with Feedback และ
ในหมวดความปลอดภัย วิชาเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ระดับ
บริหาร และระดับเทคนิค วิชาคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึง่ บริษัทได้รบั การรับรองการเป็นหน่วยฝึก
อบรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และ
ระดับเทคนิค จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมการอบรมจากผู้สอนภายในแล้ว 97 รุ่น รวม 1,946 คน

41.8

ล้านบาท

ของต้นทุนที่ลดลงจาก
โครงการต่างๆ
ภายใต้ Lean Six Sigma

ล้านบาท

ของต้นทุนที่ลดได้จาก
การจ้างวิทยากรจาก
ภายนอกบริษัทมาสอน
ในหลักสูตรต่างๆ

ผลการด�ำเนิ นงาน
ปี 2559
)

ปรบั ป
รงุ น
วตั
กร

การ
ปรับปรุง

i1

การ
สร้างใหม่

ส่งเสริม
เรียนรู้
นวัตกรรม

้า ง

i3

ส

ิ่ ง ป

i2

นวัตกรรม

ลดการใชท้ รพ
ั ยาก
ญ
ั หา
ร
ลดป
เพอ่ื
รม

สร

พนักงานได้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กระบวนการ รวมทั้งสิ้น 3,561 ผลงาน โดยปัจจุบันบริษัทมีนวัตกรรม
ทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบต
ั รและอนุสทิ ธิบต
ั รแล้วจ�ำนวน 94 ผลงาน และอยูร่ ะหว่าง
รอการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจ�ำนวน 80 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมี
นวัตกรทีเ่ กิดขึน
้ ตามแนวทาง TRIZ จ�ำนวน 497 คน ซึง่ บริษท
ั ตัง้ เป้าหมาย
ทีจ่ ะพัฒนานวัตกรรมให้ได้รบ
ั การจดสิทธิบต
ั รและอนุสท
ิ ธิบต
ั รมากกว่า 500
ผลงาน และสร้างนวัตกรตามแนวทาง TRIZ ให้ได้ 1,000 คนภายในปี 2563

า
ห าม
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ำเส
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่ ั ทงองค์
การส่ งเสริมนว ัตกรรมทว
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กร

มร

รายงานความยั่ ง ยื น
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ประจ� ำ ปี 2559

โครงการ Chairman Vision Cascade – บริษทั ด�ำเนินการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้วยการให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานคณะผูบ้ ริหาร แสดงวิสยั ทัศน์
และกลยุทธ์ของธุรกิจในภาพรวม เพือ่ ให้กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูงได้นำ� วิสยั ทัศน์
ดังกล่าว แปลงสู่การด�ำเนินโครงการเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ดังกล่าว ซึง่ เป็นการเร่งพัฒนาศักยภาพของผูน้ ำ� ตามกรอบความสามารถด้านผูน้ ำ�
ควบคู่ไปกับความสามารถในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยในปี 2559
ได้มีการศึกษา คิดค้นรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้กับ
บริษัทได้และด�ำเนินการลงมือปฏิบัติจริงจ�ำนวน 26 โครงการ

า
ระด
์ค ว
ิษ
งค
ภ า ฐ์ห รื อ ว ิ ธี ก า ร ใ ห ม่ ด ้ว ย อ
ยใน
/ เ ค รือ ข่า ย ภ า ย น อ ก

จ�ำนวนผลงานปี 2556-2559 แบ่งตามระด ับ

393
3,117
4,248

2558

63
1,363
2,822
3,323

2557

68
1,193
2,062
1,601

2556

52
586
963

นวัตกรรม
ตามแนวทาง
TRIZ รวม

497

คน
มากที่สุดใน
อาเซียน
นวัตกรรม
ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร
รวม
ผล
งาน

94

บริษ ัทแรกในประเทศไทยที่ ได ้ร ับการร ับรองระบบ
บริหารจ ัดการนว ัตกรรม CEN/ TS 16555 มาตรฐานที่ ชว
่ ยให ้
บริษ ัทสามารถสร ้างนว ัตกรรมได ้อย่ างเป็นระบบ
ภายใต ้ทร ัพยากรที่ มีอยู่อย่ างจ�ำก ัด

รางว ัลบริษ ัทยอดเยี่ ยมด ้านนว ัตกรรม

รางว ัลนว ัตกรรมแห่งชาติ

(Best Innovative Company Awards)

(National Innovation Awards)

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ กไก่ นุ่ ม ซึ่ ง เป็ น การนำ�วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการอาหารเชิงลึก ผสานกับกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัย
และด้วยระบบอัตโนมัติ ทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพดีสมํา่ เสมอ
ทุกชิน้ สามารถเก็บรักษาในสภาวะแช่เย็น 0-10 องศาเซลเซียส
ได้นานถึง 30 วัน เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์อ่นื
ในสภาวะเดียวกันที่เก็บได้เพียง 12 วัน

ประเภทรางวัลชมเชยด้านเศรษฐกิจจาก “เครือ่ งนับลูกกุง้ แบบ
พกพา” โดยการใช้กล้องดิจิตอลอัตโนมัติบันทึกภาพแบบวีดีโอ
Real Time นับจำ�นวนลูกกุ้งซึ่งใช้เวลาในการประมวลผลเพียง
2 วินาทีต่อ 1 ตัวอย่าง เร็วกว่าการนับโดยบุคลากร 300 เท่า
และมีคา่ ความแม่นยำ�มากกว่าร้อยละ 97 อีกทัง้ ผลการตรวจนับ
บันทึกแบบอัตโนมัติ จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่ง
ข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE อีเมล์ หรือ USB ซึ่งทำ�ให้
การทำ�งานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 สามารถลด
การนำ�เข้าเทคโนโลยีเครื่องตรวจนับจากต่างประเทศคิดเป็น
มูลค่าราว 11,760,000 บาท

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

2559

51

จำนวนรวมผลงาน
ระดับ i3 นวัตกรรม
ระดับ i2 การสร้างสิ่งใหม่
ระดับ i1 การปรับปรุง

43
ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

3,561

เสริมสร ้างซีพีเอฟให ้เป็น
"บ ้านแห่งความสุ ข"

ประจ� ำ ปี 2559

ความท ้าทาย

รายงานความยั่ ง ยื น
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ความท้าทายที่ส�ำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร
คือการดูแลพนักงานให้มีความผูกพันและมีความสุขในการ
ท�ำงาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานพูดถึงองค์กรในเชิงบวก (Say)
ตั้งใจท�ำงานและอยู่กับองค์กรนานขึ้น (Stay) ตลอดจนมุ่งมั่น
สร้างผลงานให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Strive) โดยการที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ องค์กรยังจ�ำเป็นต้องปฏิบัติต่อ
พนักงานบนพื้นฐานความเท่าเทียมและเป็นธรรม ด้วยสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานที่เหมาะสม ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
ให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความหลากหลายสามารถท�ำงาน
ร่วมกันและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันได้อย่างราบรื่น

บริหารความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง นโยบาย
ด้านการปฏิบัติและล่วงละเมิด และนโยบายการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวของบริษัท ตลอดจนสอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานไทย
(มรท. 8001-2553) โดยบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
สามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ อาทิ CEO Corner เว็บไซต์ Wearecp.com คณะกรรมการ
สวัสดิการสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานทวนสอบภายในเกี่ยวกับ
แนวปฏิบตั ดิ า้ นการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานที่ปลอดภัย โดยก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการ
แนวทางการบริหารจดการ
ั
ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย สิง่ แวดล้อม และ
พลังงาน (CPF SHE&En Standard) ซึง่ หมายรวมถึงการประเมิน
บริษั ทเคร่งครัดในการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมและ ความเสีย่ ง การก�ำหนดมาตรการขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การฝึก
เคารพสิทธิพื้นฐานอย่างเป็นธรรมตามนโยบายสิทธิมนุษยชน อบรมให้ความรู้ และการก�ำหนดตัวชี้วัดควบคุมสถิติอุบัติเหตุ
นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน นโยบายการ จากการท�ำงานอย่างเป็นระบบ
G4-LA5

คณะกรรมการด ้านความปลอดภ ัย อาชีวอนาม ัย และสภาพแวดล ้อมในการท�ำงาน

1

ผู้แทนลูกจ้าง

2

ผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับบัญชา

3

ผู้แทนนายจ้าง
ระดับบริหาร

4

เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพหรือ
เทคนิคขั้นสูง

396

272

124

90

1

2

3

4

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในคณะกรรมการด้าน SHE
รวม

882 คน
คิดเป็น

1.34%

ของพนักงานทั้งหมด

65,682 คน

ผลการด�ำเนิ นงาน
ปี 2559
ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559

มาตรฐานแรงงานไทย: โรงงานและฟาร์มบริษท
ั ได้รบ
ั การ
รับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553)
ระดับสมบูรณ์เพิม
่ อีก 16 แห่ง รวมหน่วยงานทีไ่ ด้รบ
ั การ
รับรองแล้วทัง
้ สิน
้ 22 แห่ง โดยบริษท
ั มีเป้าหมายให้หน่วย
งานทัง้ หมดของบริษท
ั ได้รบ
ั การรับรอง มรท. 8001-2553
ภายในปี 2563

การฝึกอบรมด้าน SHE&En: บริษัทได้จัดฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย
หลักสูตรพืน
้ ฐานและหลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน จ�ำนวน 227
หลักสูตร โดยมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 29,623 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 45.1 ของพนักงานทัง
้ หมด

G4-LA6

อบรมเชิงปฏิบ ัติ การ “ความปลอดภ ัย
ในการท�ำงานเกี่ ยวก ับไฟฟ้ า”

อตราการเจ็
ั
บป่วยโรคจากการท�ำงาน

นอกจากการออกแบบและติดตัง้ ระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจสอบความพร้อมในการท�ำงาน
อย่างสม�่ำเสมอแล้ว บริษั ทยังให้ความส�ำคัญต่อบุคลาการที่
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยในปี 2559 บริษัทมุ่งสร้างความ
ตระหนักรูถ้ งึ อันตรายจากการใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้า และส่งเสริมความรู้
ในการเลือกใช้อปุ กรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไป
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“ความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับไฟฟ้า” ให้แก่ชา่ งผูป้ ฎิบตั งิ าน
ของทุกสายธุรกิจ จ�ำนวนทัง้ หมด 12 รุน่ โดยมีผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรม
รวมทัง้ สิน้ 424 คน ทัง้ นีเ้ พือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยและลด
ความรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุจากไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงที

(Occupational Disease Rate: ODR) ปี 2558-2559
่ ั โมงการท�ำงาน)
(รายต่อ 200,000 ชว

0

0

คน

พนักงานคนงาน
และผู้รับเหมาที่อยู่
ในการกำกับดูแล
ของบริษัท

ผู้รับเหมา
อิสระ
คน

G4-LA6

ข ้อมูลด ้านความปลอดภ ัยและอาชีวอนาม ัย ปี 2559
พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมา
ที่อยู่ในการกำ�กับดูแลของบริษัท

ผู้รับเหมาอิสระ

2559

2559

ชาย
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
[Loss Time Injury Rate: LTIR]
(ราย/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน)
อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ
[Lost Day Injury Rate: LDIR]
(วันหยุดงาน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน)
อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท
[Injury Rate: IR]
(ราย/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน)

หญิง

0.35
0.39

0.33

0.01

0.00

0.15
2.50

7.52
6.45

หญิง

0.01

2.93
3.39

ชาย

0.18

0.00

0.03
8.51

6.45

8.51
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ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

ข้อร้องเรียน: บริษท
ั ไม่พบข้อร้องเรียนเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั ิ
ด้านแรงงานจากพนักงานในปี 2559

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

อัตราการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย: อัตราการบาดเจ็บของ
พนักงาน คนงาน และผูร้ บ
ั เหมาทีอ
่ ยูใ่ นการก�ำกับดูแลของ
บริษท
ั อยูท
่ รี่ อ
้ ยละ 7.52 และผูร้ บ
ั เหมาอิสระอยูท
่ รี่ อ
้ ยละ 0.03
ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2558 ทัง้ นี้ บริษท
ั มิได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน
้ โดยได้วเิ คราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบต
ั เิ หตุ และ
เร่งด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขผ่านการทบทวนแนวปฏิบต
ั ิ
ด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย สิ่งแวดล้อมตาม CPF
SHE&En Standard รวมถึงจัดการฝึกอบรมให้พนักงาน
คนงาน ผูร้ บ
ั เหมา และผูเ้ กีย
่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ ขณะที่
ไม่พบการรายงานของทุกหน่วยงานในบริษัทว่าพนักงาน
คนงาน และผูร้ บ
ั เหมามีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคร้ายแรง

พนักงาน คนงาน และผู้รับเหมา
ที่อยู่ในการกำ�กับดูแลของบริษัท

ผู้รับเหมาอิสระ

2559

2559

ชาย
อัตราการขาดงาน
[Absentee Rate]
(ร้อยละ)

หญิง

ชาย

1.3

n/a

1.1

หมายเหตุ
• n/a = ไม่มขี อ้ มูล
• ในปี 2559 มีพนักงานและผูร้ บั เหมาเสียชีวติ จากการท�ำงานรวม 2 ราย
อันเนือ่ งมาจากถูกไฟฟ้าดูดและตกจากทีส่ งู
• จ�ำนวนการเจ็บป่วยหรือโรคจากการท�ำงาน โดยอ้างอิงจากการรายงาน
กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�ำงานหรือตามใบรับรอง
จากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

หญิง

1.7

n/a

n/a

• จ�ำนวนวัน คือ Scheduled Day
• การบาดเจ็บ (Injury) คือ การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุในการท�ำงานตัง้ แต่
เล็กน้อย (First Aid) และหยุดงานตัง้ แต่ 1 วันขึน้ ไป
• การบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน คือ การบาดเจ็บทีท่ ำ� ให้หยุดตัง้ แต่ 1 วันขึน้ ไป
โดยเริม่ นับวันหยุดถัดจากวันทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
• ความรุนแรง นับจากจ�ำนวนวันทีห่ ยุดจริง

ข ้อมูลบุคลากรระหว่างปี 2556-2559

ประจ� ำ ปี 2559

2556
GRI

ข้อมูล

G4-10

จ�ำนวนแรงงานทั้งหมด

คน

ชาย

หญิง

ชาย

33,543

28,952

62,713
29,170

2558
หญิง

ชาย

33,257

31,202

62,209

2559
หญิง

62,820

ชาย

หญิง

66,087

31,618

32,480 33,607

จ�ำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง

46
รายงานความยั่ ง ยื น

หน่วย

2557

G4-LA12

- พนักงาน

คน

12,293

7,669

12,706

7,429

12,085

7,664

- คนงาน

คน

16,877

25,874

16,246

25,828

18,821

23,933

- ผู้รับเหมาที่อยู่ในก�ำกับดูแลของ
บริษท
ั (Full Time Equivalent)

คน

-

-

-

-

296

21

332

73

- ผู้บริหารระดับสูง

คน

347

60

348

62

372

73

370

77

- ผู้บริหารระดับกลาง

คน

1,278

575

1,315

535

1,314

566

1,311

549

- ผู้บริหาร

คน

1,762

1,124

1,927

987

1,987

1,090

2,107

1,121

- เจ้าหน้าที่

คน

8,906

5,910

9,116

5,845

8,412

5,935

7,999

5,855

- คนงาน

คน

16,877

25,874

16,246

25,828

18,821

23,933

20,361 25,932

- อายุ 18-35 ปี

คน

17,030

15,897

15,345

14,841

18,093

16,266

18,532 17,477

- อายุ 36-50 ปี

คน

10,631

14,987

11,372

15,081

11,095

13,365

11,808 13,841

- อายุมากกว่า 50 ปี

คน

1,509

2,659

2,235

3,335

1,718

1,966

11,787

7,602

20,361 25,932

จ�ำแนกตามระดับ

จ�ำแนกตามอายุ

G4-LA1

1,808

2,216

การจ้างงาน
จ�ำนวนพนักงานใหม่ (พนักงาน)

คน

1,521
913

อัตราการจ้างใหม่ (พนักงาน)

ร้อยละ

1,468
608

839

3.09

4.18

7.72
4.63

1,281
629

706

3.14

3.54

7.32

922
575

521

2.88

2.66

6.42

401

4.71
2.05

จ�ำแนกตามอายุ (พนักงาน)
- อายุ 18-35 ปี
- อายุ 36-50 ปี

คน

1,455

1,367

1,205

854

ร้อยละ

7.38

6.82

6.04

4.36

คน
ร้อยละ

- อายุมากกว่า 50 ปี

คน
ร้อยละ

58

94

72

59

0.29

0.47

0.36

0.30

8

7

4

9

0.04

0.03

0.02

0.05

ข้อมูล

G4-LA1

จ�ำนวนพนักงานใหม่ (คนงาน)
อัตราการจ้างใหม่ (คนงาน)
จ�ำแนกตามอายุ (คนงาน)
- อายุ 18-35 ปี
- อายุ 36-50 ปี
- อายุมากกว่า 50 ปี

คน
ร้อยละ

คน

อัตราการลาออก (พนักงาน)

ร้อยละ

จ�ำนวนการลาออก (คนงาน)

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

อัตราการลาออก (คนงาน)

ร้อยละ

- อายุ 36-50 ปี
- อายุมากกว่า 50 ปี

จ�ำแนกตามอายุ (คนงาน)
- อายุ 18-35 ปี
- อายุ 36-50 ปี
- อายุมากกว่า 50 ปี
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรม
พนักงานทั้งหมด
จ�ำแนกตามระดับ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้บริหารระดับกลาง
- ผู้บริหาร
- เจ้าหน้าที่
- คนงาน

ชาย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

25,557
11,815 13,742
60.26
27.86
32.40

10,505
5,277
5,228
24.77
12.44
12.33

15,425
7,341 8,084
34.64
16.49 18.16

22,727
52.68
4,413
10.23
86
0.20

21,325
50.28
4,145
9.77
87
0.21

8,597
20.27
1,825
4.30
82
0.19

12,534
28.15
2,731
6.13
160
0.36

1,637
1,024
613
8.31
5.20
3.11

1,893
1,141
752
9.44
5.69
3.75

2,007
1,185
822
10.06
5.94
4.12

1,941
1,148
793
9.92
5.87
4.05

1,301
6.60
174
0.88
162
0.82

1,350
6.73
271
1.35
272
1.36

1,417
7.11
266
1.33
324
1.62

12,338
5,235
7,103
28.61
12.14
16.47

11,732
5,213
6,519
27.66
12.29
15.37

12,248
5,493
6,755
28.88
12.95
15.93

1,253
6.40
292
1.49
396
2.02
11,983
5,298 6,685
26.91
11.90 15.01

10,123
23.47
1,883
4.37
332
0.77

9,297
21.92
2,012
4.74
423
1.00

9,481
22.35
2,033
4.80
734
1.73

9,295
20.88
1,954
4.39
734
1.65

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
ชั่วโมง
ต่อคน
ต่อปี

หญิง

2559

27,226
11,498 15,728
63.11
26.65
36.46

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

การลาออก
จ�ำนวนการลาออก (พนักงาน)

จ�ำแนกตามอายุ (พนักงาน)
- อายุ 18-35 ปี

G4-LA9

หน่วย

2558

47
46

ชั่วโมง
ต่อคน
ต่อปี

หมายเหตุ
1. ปี 2558 บริษัทปรับสูตรการค�ำนวณผูร้ บั เหมาทีอ่ ยู่ในก�ำกับดูแลของบริษัท
(Full Time Equivalent) (G4-10)
2. ปี 2556-2558 บริษัทปรับวิธีการค�ำนวณอัตราจ้างใหม่ เพื่อให้สะท้อนถึง
การจ้างงานทีแ่ ท้จริง พร้อมทัง้ ทบทวนประเภทการลาออกทีน่ ำ� มาใช้สำ� หรับ
ค�ำนวณหาอัตราการลาออกตามแนวทาง GRI ซึง่ มี 4 ประเภท ได้แก่ ลาออก

50
41
40
49
48
-

11
13

9
34
32
34
21
5

18
19

16
36
42
43
30
10

15
17

12
54
41
46
27
7

ไล่ออก เกษียณอายุ และเสียชีวิตจากการท�ำงาน (G4-LA1)
3. จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมไม่นับรวมการส่งพนักงานไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหลักสูตรการ
อบรมที่มีระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างปี 2556-2557 และปี 2557-2558
(G4-LA9)

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

GRI

2557

47
ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

2556

่ ั คง
อาหารมน

2 ขจดั
ค
สรา ง วามอด
ควา อยา
ทางอ มมั่นค ก
าหา ง
ร

3

15
ประโ สง เสร
ยชน ม� กา
ระบบ ท ยี่ งั่ รใช
นิเวศ ยืนข 
บนบ อง
ก
14 อนรุ กั ษ
ประโยชนจ าก และใช
ทางทะเลอย ทรพั ยากร
า งยง่ั ย
นื

5 สรา งความ
เทาเทยี มทางเพศสตร�
และเดก็ หญงิ ทกุ คน

11
และ

ส
การ รา งเม
อื
ต
ทปี่
ลอ ั้งถนิ� ฐา ง
ดภั น
ย

ขา
ยนื ถงึ
งตน ได

แบบ
า งรูป
12 สร ลติ และ ืน
การผ คทยี่ ั่งย
รโ� ภ
การบ

6 จดั
ยงั่ ย การนำ้ อ
ืนแ
ยาง
สำห ละพรอ มใช
รบั ทกุ

คน

13 ดำเนินการ
อยา งเรง ดว นเพอ�่
 หาโลกรอ น
แกป ญ

รายงานความยั่ ง ยื น

1 ขจดั
ความยากจน

รม� โอกาส
4 สง เส รเรย� นรู
ในกา

48
-

ะ
าพแล
นั ตภิ ตุ ธิ รรม
ส
�
ม
ร
ย
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THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

ความ
่ั
มุง
่ มน

1

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

ความมั่นคงทางอาหารยังคงเป็นประเด็นความท้าทายที่ทั่วโลกกำ�ลังเผชิญและต่างให้
ความสนใจกำ�หนดเป็นวาระในการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อให้ประชากร
ทุกคนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการของร่างกาย การมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง8 โดยซีพีเอฟในฐานะ
ผู้นำ�ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการมี
ส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น
ในการ "ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ" ควบคู่ไปกับ "ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร" เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้บริโภคและผู้คนในสังคม

2

(Goal)

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ

เป้ าหมาย
2563

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี
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ส่งเสริม
การเข้าถึงอาหาร

(2020 Target)

1

2

3

30%

300,000
ไม่มีเหตุการณ์
การเรียกคืนสินค้าที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของสาธารณชน

ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
(New Product Development: NPD)
มุ่งเน้นสุขโภชนาการเพื่อสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี

เด็กและเยาวชนกว่า 300,000 คน
มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้หรือทักษะ
ในด้านการผลิตอาหาร และ/หรือ ด้าน
การบริโภคทีถ
่ ก
ู หลักโภชนาการและปลอดภัย

8 คำ�นิยามของความมั่นคงทางอาหาร จากการประชุมอาหารโลก (World Food Summit) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ปี 2539

ยกระด ับคุณภาพ
และความปลอดภ ัยตลอดกระบวนการ

ประจ� ำ ปี 2559

ความท ้าทาย

รายงานความยั่ ง ยื น
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ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคทัว่ โลกต่างให้ความส�ำคัญกับอาหารทีป่ ลอดภัย
ทั้งทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ รวมถึงสนใจตัวช่วยในการ
ดูแลสุขภาพความงามมากขึ้น และเน้นบริโภคอาหารสดใหม่
และผ่านการปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบที่ไม่ใช่ธรรมชาติให้น้อยที่สุด
นอกเหนือไปจากรสชาติ ความหลากหลาย และความสะดวกสบาย
ขณะเดียวกัน แนวโน้มความต้องการอาหารแบบผสมผสานร่วม
สมัย (Fusion Food) รวมถึงอาหารส�ำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงข้างต้นถือเป็นโอกาสและความท้าทาย
ส�ำหรับบริษทั ทีจ่ ะต้องควบคุมและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย
อาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) ควบคู่ไปกับการน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ทสี่ อดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
แนวทางการบริหารจดการ
ั

บริษัททุม่ เทในงานวิจยั และพัฒนาอย่างครบวงจรทัง้ ด้านอาหาร
สัตว์ การเลีย้ งสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ การบริโภคมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้มาซึง่ นวัตกรรมทีส่ ร้างเสริมมูลค่าและคุณค่า
เพิ่ม โดยไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่เหมาะ
สมตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด สายพันธุ์ และวัย ทัง้ ยัง
มุ่งพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม อัตราการ
เจริญเติบโตดี อัตราการรอดสูง และมีความสามารถในการ
ต้านทานโรค ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารเน้นสร้างสรรค์ทางเลือก
ใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยและภาวะสุขภาพ
ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลตามนโยบายสุขโภชนาการของ
บริษั ท9 ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักวิจัยด้านโภชนาการสารอาหาร

ของบริษัท พร้อมผสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลและสถาบัน
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาอาหาร
ส�ำหรับผู้ป่วยและผู้ต้องการโภชนาการเป็นพิเศษ
บริษั ทยังให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ เริม่ ตัง้ แต่การคัดสรร
วั ต ถุ ดิ บ คุ ณ ภาพสู ง ผ่ า นระบบการวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดบิ โดยห้องปฏิบตั กิ ารที่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
สากล ISO/IEC17025 การควบคุมการผลิตด้วยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตลอดจน
มาตรฐานสากลซึ่งบริษั ทได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระ
(Third Party) ตัง้ แต่ปี 2539 จวบจนปัจจุบนั พร้อมการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานสากลด้าน
คุณภาพเป็นประจ�ำทุกปี โดยทั้งหมดด�ำเนินการควบคู่ไปกับ
การตรวจประเมินคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดเก็บ
การขนส่ง การกระจายสินค้า และการจัดจ�ำหน่าย เพื่อคุณภาพ
ที่สม�่ำเสมอ ความปลอดภัยสูงสุดต่อสัตว์และผู้บริโภค และ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานที่ดีกว่า
ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการว่า
มีสว่ นช่วยให้ผบู้ ริโภคทราบคุณค่าทางโภชนาการ หลีกเลีย่ งสาร
อาหารทีอ่ าจก่อให้เกิดภูมแิ พ้ รวมถึงการเก็บรักษาหรือคงคุณค่า
ทางอาหารของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทจึงได้
แสดงข้อมูลส่วนประกอบส�ำคัญ วิธีการใช้และการเก็บรักษา
รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้บนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ทั้งหมด
นอกจากนี้ การรับฟังเสียงสะท้อนของลูกค้าและผูบ้ ริโภคผ่าน
“ศูนย์ผบู้ ริโภคซีพเี อฟ” ยังเป็นสิง่ ทีบ่ ริษัทใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ เพือ่
ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง โดยศูนย์ผบู้ ริโภคซีพเี อฟท�ำหน้าที่
ให้บริการครบวงจรทัง้ ในด้านการให้ขอ้ มูล การรับเรือ่ งร้องเรียน
และบริการ ตลอดจนการรับสัง่ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท

9 ดูรายละเอียดนโยบายสุขโภชนาการของซีพีเอฟได้ที่ http://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy

การจดการข
ั
้อร ้องเรียน

คุณภาพ

เช่น สี กลิ่น และรส

5
วัน

ความปลอดภัย

3
วัน

วิกฤต

24
ชั่วโมง

เช่น ผู้บริโภค
บาดเจ็บ และ /
หรือเจ็บป่วย

เช่น สิ่งแปลกปลอม

การบริหารจดการคุ
ั
ณภาพตามมาตรฐานสากล

1

2

3

ธุรกิจอาหารสัตว์

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

ธุรกิจอาหาร

1

ธุรกิจ
อาหารสัตว์

โรงงานอาหารสัตว์บก
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
GMP
HACCP
ISO 9001 : 2008

โรงงานอาหารสัตว์นำ�้
(กุง
้ ) ได้รบ
ั การรับรอง
มาตรฐาน
GMP
HACCP
BAP

2

ธุรกิจ
การเลี้ยงสัตว์

100%

ฟาร์มไก่-เป็ดเนื้อ
ได้รับรอง
มาตรฐาน

100%

ฟาร์มกุ้ง ได้รับรอง
มาตรฐาน

100%

GAP
HACCP
GENESIS GAP
PTR (Poultry Training Record)

100%

GAP
COC
BAP (เฉพาะฟาร์มส่งออก)
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ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

CPF
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GRI-FP5

3

ธุรกิจ
อาหาร

โรงงานอาหาร
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน

100%

GMP
HACCP
ISO 9001 : 2008
BRC (เฉพาะโรงงานแปรรูปส่งออก)
GENESIS GAP
(เฉพาะโรงงานแปรรูปสัตว์ปีก)

G4-DMA Animal Welfare

รายงานความยั่ ง ยื น
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ด้วยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้ยาในสัตว์อย่างไม่ถูกต้อง
ย่อมจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อตัวสัตว์ ผู้เลี้ยง ผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเชื้อ
ดื้อยาและปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่ง
เป็ น ปั ญ หาระดั บ โลก บริ ษั ท จึ ง ได้ ล งนามแสดงเจตจ� ำ นง
สนั บ สนุ น ความพยายามของสหประชาชาติ ใ นการจั ด การ
ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (United Nations efforts to
combat antimicrobial resistance) ในการประชุมสุขภาพ
หนึ่งเดียว (One Health Summit) เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน
2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมีส่วน
ร่วมพัฒนาห่วงโซ่อาหารโปรตีนจากสัตว์และระบบสุขภาพด้วย
แนวคิด “สุขภาพหนึง่ เดียว”10 ภายใต้ความมุง่ มัน่ ส�ำคัญ5 ประการ
ได้แก่
1. การพัฒนามาตรฐานสากลในการใช้ยาปฏิชวี นะในการปศุสตั ว์
2. การยุตกิ ารใช้ยาปฏิชวี นะเพือ่ เป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
3. การพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์
และลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
4. การพัฒนาบุคลากรทางด้านสัตวแพทยศาสตร์เพื่อการใช้ยา
ปฏิชีวนะที่ถูกต้องเหมาะสม

5. การปรับปรุงระบบการตรวจและการรายงานการดือ้ ยาเพือ่ การ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ในธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ของบริษัทได้นำ� แนวปฏิบตั สิ ากลด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ หรือ “หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms)”
มาใช้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศไทย
เงือ่ นไขข้อบังคับของสหภาพยุโรปซึง่ เป็นประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญ และ
มาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์ ซึง่ มีหลักเกณฑ์ครอบคลุม
ตัง้ แต่การเลือกสถานที่ การจัดการเลีย้ งสัตว์ การจัดการอาหาร
และวิธกี ารให้อาหารสัตว์ การจัดการสุขภาพและการป้องกันโรค
สุขอนามัยทีฟ่ าร์ม การเคลือ่ นย้ายสัตว์สโู่ รงงานแปรรูป การขนส่ง
การจดบันทึกข้อมูล และการฝึกอบรมพนักงาน บริษัทจึงมั่นใจ
และรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารสด ทั้งเนื้อไก่ ไข่สด เนื้อหมู
เนื้อเป็ด กุ้ง และปลา จนไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจาก
เนือ้ สัตว์ทงั้ หมดมาจากฟาร์มทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค โดยปราศจากการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
อันเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่าน
การรับรองให้ใช้เฉพาะในคนเท่านั้น หรือยาที่อยู่ในรายการ
ทีเ่ ป็นสารต้องห้าม ทัง้ นี้ บริษัทมีระเบียบทีเ่ คร่งครัดในการใช้ยา
ปฏิชีวนะส�ำหรับสัตว์เพียงกรณีที่ต้องรักษาสัตว์บาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย ซึ่งจะควบคุมและดูแลโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
เท่านั้น

Animal Health

ne

O

Human
Health

H e al

t

h
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สน ับสนุนสุ ขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

Environmental
Health

10 สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เป็นวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่รวมเอาแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนำ�ไปสู่การมีสุขภาพที่ดีโดยรวม

่ X-Ray
การตรวจสอบกระดู กไก่ด ้วยเครือง

ด้วยตระหนักว่าสิง่ แปลกปลอมในอาหารสามารถส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริโภคและอาจพัฒนาเป็นสาเหตุให้บริษัทจ�ำเป็น
ต้องเรียกคืนสินค้า โดยสิง่ แปลกปลอมประเภทกระดูกไก่ ก้างปลา
หรือเปลือกกุ้งในวัตถุดิบเนื้อสัตว์ แม้ว่าจะไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน
ประเภทสิง่ แปลกปลอมทีเ่ ป็นอันตรายเพราะจัดว่าเป็นส่วนหนึง่
ขององค์ประกอบตามธรรมชาติของวัตถุดบิ ทีก่ รรมวิธกี ารผลิต
อาจไม่สามารถก�ำจัดออกโดยสิ้นเชิง แต่บริษัทยังคงทุ่มเทและ
พยายามในการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารในเรื่องสิ่งแปลกปลอมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด
บริษั ทได้น�ำเทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์แบบพิเศษที่สามารถตรวจจับ
กระดูกแข็งในผลิตภัณฑ์ไก่มาใช้ ซึ่งโดยทั่วไปกระดูกอ่อนและ
กระดูกแข็งของไก่เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบได้โดยสายตา
โดยคาดว่าจะมีงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาทในช่วงปี 2560-2561
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารของซีพเี อฟมีความปลอดภัย
สูงสุดต่อผู้บริโภค
โครงการ “มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ
(CPF Food Standard)

หลังจากริเริ่มโครงการและจัดตั้งคณะท�ำงาน CPF Food
Standard ในปี 2558 เพื่อท�ำหน้าที่พัฒนามาตรฐานคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารของซีพีเอฟให้เป็นระบบเดียวกัน
ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค ในปี 2559
บริษัทได้ประกาศนโยบายคุณภาพซีพเี อฟ (CPF Quality Policy)
เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการด�ำเนินงานภายใต้นโยบายที่เป็น
หนึ่งเดียว และในปี 2560 จะด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานอาหาร
ซีพีเอฟในสายธุรกิจไก่เนื้อเป็นโครงการน�ำร่อง โดยที่ผ่านมา
บริษั ทได้ด�ำเนินงานตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทั้งภายใน

โครงการ CPF Value Chain Traceability

ในปี 2559 บริษัทยังคงเดินหน้าโครงการ CPF Value Chain
Traceability ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 ด้วยเป้าหมายในการ
ตรวจสอบย้อนกลับแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร
ใช้เวลารวดเร็วภายใน 2 นาที โดยสามารถสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์อาหารไปยังแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ผลิตอาหาร รวมถึง
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฟักไข่ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ อาหารสัตว์ และ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ผ่านระบบเทคโนโลยีที่ออกแบบและพัฒนา
ขึ้นโดย CPF IT ซึ่งเหมาะส�ำหรับกระบวนการผลิตของบริษัท
โดยเฉพาะ ทั้งนี้ คาดว่าจะด�ำเนินการครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ในปี 2560
ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2559
ในปี 2559 บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขโภชนาการเพื่อ
สุขภาพและสุขภาวะตามนโยบายสุขโภชนาการ คิดเป็น
ร้อยละ 6.25 ของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการบริโภค

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

ในปี 2559 ไม่มเี หตุการณ์การเรียกคืนสินค้าทีส
่ ง
่ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพของสาธารณชน ขณะเดียวกัน ข้อร้องเรียนด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารลดลงร้อยละ 22
เปรียบเทียบกับปี 2557

ประเทศ ประเทศคู่ค้า รวมถึงมาตรฐานของลูกค้าที่ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในระดับสากลจนได้
รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง
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ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

ผลการด�ำเนิ นงาน
ปี 2559

CP BALANCE

ราเมนโฮลวีต
ผัดขี้เมาอกไก่

CP Balance... Lo ในสิ่ งที่ ไม่ Hi ในสิ่ งที่ ใช่
นว ัตกรรมอาหารแช่แข็งเพื่ อสุ ขภาพครงแรกในประเทศไทย
ั้

ในปี 2559 บริษัทน�ำเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร CP Balance เพิม่ อีก 3 รายการ ได้แก่ ราเมน
โฮลวีตผัดขีเ้ มาอกไก่ ข้าวน�ำ้ พริกอกไก่ และข้าวกระเพราอกไก่นมุ่ รวมเป็น 7 รายการนับจาก
ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมา โดย CP Balance ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Lo/Hi ซึ่ง
เป็นการปรับอาหารให้สมดุล โดยลดสารอาหารที่ไม่มปี ระโยชน์ลง เช่น ลดโคเลสเตอรอลลง
(Low Cholesterol) ลดไขมันอิ่มตัวลง (Low Saturated Fat) และเพิ่มสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เช่น เพิม่ ใยอาหารและวิตามินทีจ่ ำ� เป็น (High Fiber) เพือ่ สุขโภชนาการ
ส�ำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรักษารูปร่างให้ดีอยู่เสมอ
่ ่ ำ โปรตีนสู ง ทางเลื อกของผู ้ร ักสุ ขภาพ
อาหารแคลอรีต�

ประจ� ำ ปี 2559

ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า ได้เปิดตัว “สเต็กแฮมรมควัน” ซึ่งมาพร้อม
กับพลังงานเพียง 90 แคลอรี่ เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และต้องการ
ความสะดวกสบายในการซื้อและรับประทาน นอกเหนือจากอกไก่นุ่มพริกไทยด�ำซึ่งได้วาง
จ�ำหน่ายเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยพลังงานเพียง 80 แคลอรี่
ข้าวน้ำ�พริก
อกไก่

รายงานความยั่ ง ยื น
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ข้าวกระเพรา
อกไก่นุ่ม

สเต็กแฮม
รมควัน

G4-DMA Healthy and Affordable Food

ส่ งเสริมการเข ้าถึงอาหาร

แม้เทคโนโลยีการผลิตอาหารในปัจจุบนั จะรุดหน้าไปมากเพียงใด
ประชากรโลกราว 2,000 ล้านคน จาก 7,000 ล้านคน ยังคงเผชิญ
ภาวะทุพโภชนาการจากการขาดสารอาหาร11 และประมาณ 795
ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 9 ของประชากรโลกยังประสบภาวะ
อดอยาก โดยทวีปเอเซียมีประชากรประสบภาวะอดอยากมาก
ทีส่ ดุ คิดเป็น 2 ใน 3 ของประชากรทัว่ โลก และ 1 ใน 6 ของเด็ก
ในประเทศก�ำลังพัฒนาหรือราว 100 ล้านคนมีนำ�้ หนักตัวต�ำ่ กว่า
เกณฑ์12 ขณะที่เด็กไทยก�ำลังเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการ
(Malnutrition) โดยรายงานภาวะโภชนาการของโรงเรียนใน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่ามีเด็กนักเรียนชัน้
อนุบาลถึงประถมศึกษามีภาวะโภชนาการขาดทีส่ ง่ ผลให้เด็กและ
เยาวชนร้อยละ 13 มีนำ�้ หนักต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน และร้อยละ
12 มีสว่ นสูงต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขณะทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน
ทีส่ ง่ ผลให้เด็กและเยาวชนเป็นโรคอ้วนหรือน�ำ้ หนักเกินจากเกณฑ์
ร้อยละ 14

บริษัทสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการเข้าถึงอาหาร
โดยมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างทักษะในด้าน
การผลิตอาหาร และ/หรือ ด้านการบริโภคทีถ่ กู หลักโภชนาการและ
ปลอดภัย เพือ่ มีสว่ นร่วมบรรเทาภาวะทุพโภชนาการ โดยนับตัง้ แต่
ปี 2532 เป็นต้นมา บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน ตลอดจนภาคี
เครือข่ายต่างๆ ด�ำเนิน “โครงการเลีย้ งไก่ไข่เพือ่ อาหารกลางวัน
นักเรียน” เพือ่ ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งโปรตีนอย่างต่อเนือ่ ง
ให้กบั เยาวชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้รเิ ริม่
“โครงการเปิดโลกการเรียนรู้” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการผลิตอาหารทีม่ คี ณุ ภาพ ปลอดภัย และถูกหลักโภชนาการ
ส�ำหรับการบริโภค ผ่านการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากโรงงานอาหาร
ของบริษัทสู่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ และล่าสุดในปี 2558
บริษัทได้ตอ่ ยอดความมุง่ มัน่ ทัง้ ในด้านการผลิตและการบริโภค
อย่างถูกสุขโภชนาการ ด้วยการประสานความร่วมมือกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดท�ำ
"โครงการ ซีพเี อฟ อิม่ สุข ปลูกอนาคต" เพือ่ ร่วมสร้างโภชนาการ
จากสถานการณ์ขา้ งต้น อาจกล่าวได้วา่ เด็กและเยาวชนซึง่ ถือเป็น ที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท
ก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะช่วยผลักดันสังคมให้กา้ วต่อไปอย่างมัน่ คงและ
ยั่งยืนในอนาคต ยังคงเผชิญกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงทาง
ผลการด�ำเนินงาน
อาหารที่สามารถส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและการ
ปี 2559
เจริญเติบโตสมวัยตามเกณฑ์ จึงนับเป็นอีกหนึง่ ความท้าทายของ
บริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาวะ
บริ ษั ท สามารถส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนรวมแล้ ว กว่ า
โภชนการที่ดีในเด็กและเยาวชน

น ับเป็นอีกหนึ่งความท ้าทายของบริษ ัท
ในฐานะผู ้ผลิ ตอาหารที่ จะมีส่วนร่วม
ในการส่ งเสริมภาวะโภชนาการที่ ดี
ในเด็ กและเยาวชน

183,000 คน ได้มโี อกาสเข้าถึงการเรียนรูห้ รือทักษะในด้าน
การผลิ ต อาหาร และ/หรื อ ด้ า นการบริ โ ภคที่ ถู ก หลั ก
โภชนาการและปลอดภัย ผ่าน "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อ
อาหารกลางวันนักเรียน" "โครงการเปิดโลกการเรียนรู้"
และ "โครงการซีพเี อฟ อิม
่ สุข ปลูกอนาคต" โดยในปี 2559
ได้ด�ำเนินการส่งเสริมราว 36,000 คน

11 The Global Nutrition Report ปี 2559
12 https://www.wfp.org/hunger/stats
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แนวทางการบริหารจดการ
ั
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เห็ดนางฟ้ า....มากกว่าท ้องอิ่ม ณ โรงเรียนบ ้านใหม่ส�ำโรง

ขีด

คิด

ขีดความสามารถ
ซีพีเอฟและสอดคล้อง
ต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย

1

แนวคิดนวัตกรรม
สู่ความยั่งยืน

ร่วม
การมีส่วนร่วม
ของพนักงานกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ข่าย
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

4 ประสาน ภาครัฐ-ชุมชนองค์กรภาคประชาสังคม-บริษัท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา :
ให้ความรู้การทำก้อนเชื้อและเพาะเห็ด

ประจ� ำ ปี 2559

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่สำโรง :
ตรวจสุขภาพและภาวะโภชนาการนักเรียน
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กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตำบลลาดบัวขาว :
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท : ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่
บริษัท : อบรมให้ความรู้เรื่อง
• สุขลักษณะในการผลิตอาหารที่ดี (GMP)
• บัญชีรายรับ-รายจาย-ตนทุน
• ระบบความปลอดภัยในการใชโรงผลิตกอนเชื้อเห็ด
และการติดตั้งระบบความชื้นโรงเรือนเห็ดอัตโนมัติ
และระบบจ่ายเชื้อเพลิงในการนึ่งเห็ด
• การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
• การตรวจสุขภาพไก

3

2559 :
ขยายผลโครงการ

สร้างโรงผลิตก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับ
การบริโภคภายในและจำหน่ายให้กับชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อเพิ่มมูลค่า
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์จากกล่องโฟม
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย-ต้นทุน
จัดตั้งกองทุนซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต
จัดตั้งกองทุนไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

2

2558 :
เริ่มต้นโครงการ

สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดและเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อการบริโภค
ภายในโรงเรียน

7%

จำนวนนักเรียนที่มี
ภาวะโภชนาการ
ผอมและเตี้ย

4

2558

0.5%

เห็ดหยอง

2559

0%

น้ำพริกเห็ด
340 กก.

5

แหนมเห็ด

เห็ดคั่ว
สมุนไพร

จำนวนนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการผอมและเตี้ย
ลดลงจาก 7% ในปี 2557 เหลือ 0.5%
ในปี 2558 และ 0% ในปี 2559
นักเรียนมีผลผลิตทั้งเห็ด ผัก และไข่ไก่
บริโภคเป็นอาหารกลางวันอย่างพอเพียง
เห็ดกว่า 340 กก. ไข่ไก่กว่า 48,000 ฟอง
รายได้จากการจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด เห็ดสด
และผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ด ได้แก่ แหนมเห็ด
เห็ดหยอง น้ำพริกเห็ด และเห็ดคั่วสมุนไพร
ประมาณปีละ 8,000 - 10,000 บาท
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48,000 ฟอง

ประโยชน์
ภายในโรงเรียน

ประโยชน์
สู่ชุมชน

แหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียน
และชุมชน โดยในปี 2559
มีโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจ
เข้าเยี่ยมชมมากถึง 50 แห่ง

ด.ช.ไชยวัฒน์ ก้อนสูงเนิน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนต่างๆ
เข้าเยี่ยมชม
มากถึง

แห่ง

จากความรูท
้ โ่ี รงเรียนสอนการเพาะเห็ดนางฟ้า
ผมไดนำมาประยุกตใชโดยเก็บเศษไมมาปลูก
เพิงเล็กๆ ข้างบ้าน หาผ้าใบเก่าๆ มาคลุมแล้ว
ซือ
้ ก้อนเชือ
้ เห็ดจากโรงเรียนมาเพาะขายแบบที่
โรงเรียนสอน ทุกเย็นจะรีบกลับบ้านมาเก็บเห็ด
นางฟ้าไปขายที่ตลาด เพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่าย
ในการศึกษาแลวก็เก็บไวลงทุนทำการเกษตร
เพิ่มเติมครับ

6

จากโรงเรียนสู่บ้าน
สร้างรายได้เสริม

เด็กนักเรียนนำความรู้เรื่องการเพาะเห็ดที่เรียนรู้
จากโรงเรียนมาประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม
ได้จริง
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การตระหนักถึงบทบาทและการมีสว่ นร่วมในการจัดการประเด็นทางสังคมและสิง
่ แวดล้อม
ของภาคส่วนธุรกิจถือเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนทีส
่ ำ�คัญอย่างยิง่ ด้วยเหตุน้ี
ซีพเี อฟจึงมุง
่ บรรเทาผลกระทบเชิงลบและเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการ “พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน” ควบคู่ไปกับการ
“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” ผ่านการผสานขีดความสามารถของบริษัทเข้ากับการ
มีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและชุมชน ตลอดจนผนึกกำ�ลังกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนา
“คู่ค้าธุรกิจและชุมชน” ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

2

(Goal)

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

เป้ าหมาย
2563
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ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตชุมชน

(2020 Target)

1

2

3

50,000
100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักใน
กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องปรุง
และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ได้รับการ
ตรวจประเมินด้านความยั่งยืน

100% ของวัตถุดิบหลัก
ทางการเกษตรผ่านการจัดหา
จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ
และตรวจสอบย้อนกลับได้

เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
รวมถึงกลุ่มเปราะบางจำ�นวน
50,000 ราย ได้รับการส่งเสริม
อาชีพและคุณภาพชีวิต

พัฒนาคู่ ค ้าธุรกิ จ
ให ้เติบโตไปด ้วยก ัน
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จากการคาดการณ์วา่ การลงทุนในภาคการเกษตรและอาหารจะ
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้าน
อาหารทีส่ งู ขึน้ อันเนือ่ งมาจากการเพิม่ ขึน้ ของประชากร ส่งผลให้
“มาตรฐานการผลิตอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้า
เกษตรและอาหาร” กลายเป็นมิติที่ได้รับความสนใจในวงกว้าง
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยผู้บริโภค
และองค์กรภาคประชาสังคมต่างคาดหวังบทบาทของผูป้ ระกอบ
การในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบและบริหารจัดการประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และ
แรงงานต่างด้าว รวมไปถึงประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม อาทิ ปัญหา
ดินเสือ่ มโทรม การขาดแคลนทรัพยากรน�ำ้ การบุกรุกท�ำลายป่า
ในห่วงโซ่อปุ ทานสินค้าเกษตรและอาหารทีผ่ ปู้ ระกอบการมีสว่ น
เกี่ยวข้อง

บรรลุเป้าหมายได้ ไม่เพียงแต่การผสานแนวคิดเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ หรือ ESG (Environment, Social
and Governance) เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์องค์กรเท่านัน้
หากจ�ำเป็นต้องสนับสนุนและผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ด�ำเนินงานของคูค่ า้ ธุรกิจด้วย บริษัทจึงได้สง่ เสริมความยัง่ ยืนใน
ห่วงโซ่อปุ ทาน ผ่านการแบ่งปัน “นโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืน
และแนวปฏิบตั สิ ำ� หรับคูค่ า้ ธุรกิจ”13 ควบคูไ่ ปกับการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ (Training and Workshop) ทัง้ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องบริษัท
และมาตรฐานสากลแก่คคู่ า้ ธุรกิจ ตลอดจนการสนับสนุนให้คคู่ า้
ธุรกิจหลักประเมินตนเองด้านความยัง่ ยืน (Supplier Sustainability
Self-Assessment) และน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงานตรวจประเมินคูค่ า้
ธุรกิจด้านความยัง่ ยืน (Supplier Sustainability Audit)

ขณะเดียวกัน บริษัทพยายามอย่างเต็มก�ำลังในการจัดหาวัตถุดบิ
อย่างไรก็ดี การส่งเสริมมาตรฐานการผลิตอย่างรับผิดชอบ หลักทางการเกษตรจากแหล่งทีม่ าทีร่ บั ผิดชอบและยัง่ ยืน กล่าว
ตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารที่ยาวและซับซ้อน คือ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลหรือผ่านระบบการ
นัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยความมุง่ มัน่ ร่วมกัน (Shared Commitment) ตรวจสอบย้อนกลับที่บริษัทพัฒนาขึ้นตามแนวทางสากล
และเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Networks) เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อปุ ทานและน�ำไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัท
ผลการด�ำเนินงาน
ตระหนักดีถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างการเจริญเติบโตทาง
ปี 2559
เศรษฐกิจ ตลอดจนการสนับสนุนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
เทคโนโลยีแก่คู่ค้าธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสินค้า
บริษท
ั ได้ขยายการส่งมอบ “นโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืน
เกษตรและอาหารของบริษัท เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการ
และแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ” ให้กับคู่ค้าธุรกิจกว่า
ผลิตอย่างรับผิดชอบและยกระดับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
7,100 ราย ใน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยคู่ค้าธุรกิจหลัก
และอาหารสูค่ วามยัง่ ยืน อันจะน�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างความมัน่ คง
ร้อยละ 97 ได้ลงนามรับทราบนโยบายฯ เป็นที่เรียบร้อย
ทางอาหารในท้ายที่สุด
ขณะที่การตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบ
G4-EN32

แนวทางการบริหารจดการ
ั

อาหารสัตว์ กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ จะเริ่ม
ด�ำเนินการและคาดว่าจะตรวจประเมินคู่ค้าหลักที่มีความ
เสี่ยงสูงทั้งหมดจากการประเมินตนเองด้านความยั่งยืน
แล้วเสร็จในปี 2560

บริษั ทเชื่อว่าทิศทางกลยุทธ์ของบริษั ทที่มุ่งสร้างการเติบโต
ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ และสร้างพื้นฐานที่มั่นคงจะสามารถ
13 อ่านรายละเอียดนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้าธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy

ผลการด�ำเนิ นงาน
ปี 2559
100% ของวัตถุดบ
ิ ข้าวโพดเลีย
้ งสัตว์และปลาป่นทีจ
่ ด
ั หา
และใช้ในประเทศไทยมาจากแหล่งทีร่ บ
ั ผิดชอบ ทัง้ ยังร่วมมือ
กับบริษท
ั เอจี โพรเซสซิง่ อิงค์ หรือ AGP สหกรณ์การเกษตร
รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา น�ำร่องระบบการจัดหากาก
ถัว่ เหลืองอย่างยัง
่ ยืน นอกจากนี้ น�ำ้ มันปาล์มทีใ่ ช้ในธุรกิจ
อาหารร้อยละ 88 ยังจัดหามาจากแหล่งทีไ่ ด้รบ
ั การรับรอง
มาตรฐานการผลิตน�ำ้ มันปาล์มอย่างยัง่ ยืน หรือ Roundtable
For Sustainable Palm Oil (RSPO) โดยเพิม่ ขึน้ จากปี 2558
ซึง
่ จัดหาอยูท
่ รี่ อ
้ ยละ 39

้
การจดหาข
ั
้าวโพดเลี ยงส
ัตว ์อย่ างรบผิ
ั ดชอบ

ในปี 2559 ซีพีเอฟนับเป็นบริษั ทแรกในประเทศไทยที่จัดหา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย
กล่าวคือ เพาะปลูกบนพื้นที่ที่มีเอกสิทธิ์ถูกต้อง หรือพื้นที่ที่ได้
รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ รวมถึงพืน้ ทีท่ มี่ คี วามร่วมมือ
ระหว่างทางภาครัฐและองค์กรอิสระ ภายใต้ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Corn Traceability) ซึ่งอาศัยหลักการสมดุลมวล
(Mass Balance) ที่บริษั ทพัฒนาขึ้นและน�ำมาใช้อย่างเป็น
ทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ไม่วา่

่ ั ยืน
การจดหาปลาป
ั
่ นอย่ างยง

บริษั ทด�ำเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงและผลิตอาหารกุ้ง โดยไม่ได้
ด�ำเนินธุรกิจเดินเรือหรือเป็นเจ้าของเรือประมงและไม่ได้เป็น
ผูผ้ ลิตปลาป่น บริษัทรับซือ้ ปลาป่นส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตอาหารกุง้ ซึง่ ใช้สำ� หรับเลีย้ งกุง้ ของฟาร์มบริษัท ทัง้ นี้ บริษัท
ไม่ได้ใช้วตั ถุดบิ อืน่ ทีม่ าจากทะเลนอกเหนือไปจากการใช้ปลาป่น
ตามที่ได้ระบุ ซึง่ โดยทัว่ ไปวัตถุดบิ ในการผลิตปลาป่นจะมาจาก
2 แหล่ง คือ 1) ผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปสัตว์น�้ำ (ByProduct) เช่น โรงงานซูรมิ ิ โรงงานผลิตทูนา่ กระป๋อง โรงงานผลิต
ลูกชิน้ ปลา และ 2) ผลพลอยได้จากการท�ำประมง (By-Catch)
ซึ่งในปัจจุบันมีมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนและทวนสอบ
ย้อนกลับของปลาป่นทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากล คือ International
Fishmeal and Fish Oil Organization’s Responsible Supply
Chain of Custody หรือ IFFO RS CoC ซึ่งรับรองโดยองค์กร
ปลาป่นสากล (IFFO)
ด้วยความเข้มงวดในการด�ำเนิน นโยบายการจัดซื้อปลาป่น
อย่างยัง่ ยืน ส่งผลให้ความมุง่ มัน่ ของบริษัทบรรลุเป้าหมายตัง้ แต่
ปี 2558 เป็นต้น มา โดยปลาป่น ทั้งหมดที่จัดหาและใช้ใน
ประเทศไทยผลิตจากผลพลอยได้ (By-Product) ที่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ และมาจากโรงงานแปรรูปที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน IFFO Responsible Supply (IFFO RS)
ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตและการใช้ปลาป่นอย่างยั่งยืนระดับ
สากลทีส่ อดคล้องกับจรรยาบรรณในการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Code of
Conduct for Responsible Fisheries of FAO) และไม่เป็น
ผลพลอยได้จากพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ตามนิยาม
บัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN Red List of Threatened Species)
นอกจากนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์นำ�้ ของบริษัทยังเป็นโรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกในโลกที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
IFFO RS Chain of Custody ซึ่งถือเป็นต้นแบบความยั่งยืน
ส�ำหรับอุตสาหกรรมกุ้งทั่วโลก

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

ในปี 2559 บริษัทได้พฒ
ั นากระบวนการตรวจประเมินด้านความ
ยั่งยืนในคู่ค้าธุรกิจของบริษัท (CPF Supplier Sustainability
Audit Protocol) เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับการตรวจประเมินโดย
ผู้ตรวจประเมินภายนอก (Third Party Audit) และจัดท�ำแบบ
ประเมินตนเองด้านความยั่งยืนในรูปแบบออนไลน์ (Supplier
Sustainability Online Self-Assessment) รองรับ 3 ภาษา ได้แก่
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการขยายผลไปยังคูค่ า้ ธุรกิจกลุม่ อืน่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
นอกเหนือจากคู่ค้าธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ กลุ่ม
เครือ่ งปรุง และกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ บริษัทได้สง่ เสริมให้คคู่ า้ ธุรกิจ
ท�ำการประเมินตนเองเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วในปี 2558 โดยบริษัท
มีแผนจะน�ำแบบประเมินตนเองด้านความยั่งยืนในรูปแบบ
ออนไลน์นมี้ าใช้เป็นเครือ่ งมือในการคัดเลือกคูค่ า้ ธุรกิจรายใหม่
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปอีกด้วย

จะเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่า หมอกควันไฟป่าจากการจัดการวัสดุ
ทางการเกษตรบนพื้นที่สูงชัน โดยระบบตรวจสอบย้อนกลับนี้
ได้ ผ ่ า นกระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู ้ มี ส ่ ว นได้เสีย
ภาคส่วนต่างๆ อาทิ คูค่ า้ ธุรกิจ เกษตรกร นักวิชาการ ภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม อีกทัง้ บริษัทยังได้จดั ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop) เพือ่ สร้างความตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญของการ
จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและความเข้าใจเกี่ยว
กับระบบตรวจสอบย้อนกลับให้แก่คู่ค้าธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทั้งหมดของบริษัทด้วย

61
ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

การพัฒนาระบบการตรวจประเมินคู่ ค ้าธุรกิ จ

ประจ� ำ ปี 2559

่ ั ผล ักด ันให ้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
CPF มุ่งมน
่ ั ยืนมาอย่ างต่อเนื่ อง
สู่ อต
ุ สาหกรรมประมงไทยยง

รายงานความยั่ ง ยื น
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2556 เป็นต ้นมา

2557 เป็นต ้นมา

2559

สน ับสนุนการด�ำเนินงาน
ของ “คณะพัฒนาระบบ
การผลิตสินค ้า และ
ผลิตภ ัณฑ์ประมงไทย”
(Thai Sustainable Fisheries
Roundtable) หรือ TSFR

ร่วมก่อตงั้
“คณะท�ำงานร่วมในระด ับ
อุตสาหกรรมเพื่ อส่ งเสริม
ความยง่ ั ยืนในห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเล”
(Seafood Task Force)

ส่ งเสริมคู่ ค ้า
ธุรกิ จปลาป่น
ห่วงโซ่อป
ุ ทานปลาป่น
่
ที ผลิ ตจากผลพลอยได ้
จากการประมง
(By-Catch)

เพือ่ จัดท�ำแผนปรับปรุง/พัฒนาการประมง
อย่างยัง่ ยืน (Fishery Improvement Plan
– FIP) โดยในปี 2559 TSFR ได้ประกาศ
เจตนารมย์ในการด�ำเนินโครงการ FIP
ในเขตพื้นที่อ่าวไทย ซึ่งมี Sustainable
Fishery Partnership หรือ SFP เป็นทีป่ รึกษา
หลังประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาการ
ประมงในเขตทะเลฝัง่ อันดามัน โดยความ
ร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก
สากล (World Wildlife Fund) หรือ WWF
ส�ำนักงานประเทศไทย

เพื่ อ พั ฒ นาและผลั ก ดั น การใช้ ร ะบบ
ตรวจสอบย้อนกลับและการใช้แรงงานที่
ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐาน
สากล ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ทะเล รวมถึงกระบวนการตรวจประเมิน
ที่โปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก
และการสนับสนุนการจัดท�ำ FIP ใน 2 ฝั่ง
ทะเลของประเทศไทย14

เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP+
หรือหลักเกณฑ์และวิธกี ารผลิตทีด่ ตี ลอด
ห่วงโซ่การผลิตอาหารสัตว์ และพัฒนา
ต่อเนือ่ งจนได้รบั การรับรองมาตรฐาน IFFO
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของความ
ยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานปลาป่นประเภท
By-Catch ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะ
ร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน�ำ
ไปสูค่ วามยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมประมงไทย
ในท้ายที่สุด แม้ว่ากิจการในประเทศไทย
ของบริษั ทในปัจจุบันจะไม่ได้ใช้ปลาป่น
ประเภท By-Catch ในการผลิตอาหาร
สัตว์แล้วก็ตาม

14 อ่านรายงานความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานของ SSSC Task Force ได้ท่ี http://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/commitment/socialdevelopment

แนวทางการบริหารจดการ
ั

ปัญหาความยากจนหรือภาวะความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
อันเนือ่ งมาจากการว่างงาน การเพิม่ ขึน้ ของประชากร อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจต�่ำ ตลอดจนความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
ยังคงเป็นประเด็นความท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ความเป็น
อยู่ของผู้คนในสังคม และกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ประเทศโดยภาพรวม ขณะเดียวกัน ประเทศไทยและสังคมโลก
ก�ำลังอยู่ในช่วงการเปลีย่ นผ่านเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์
(Aged Society) ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรในวัยท�ำงานมีภาระที่
จะต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น

ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างความมัน่ คงทางอาชีพและรายได้มสี ว่ น
สร้างเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องชุมชน ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และความมัน่ คงทางอาหาร บริษัทจึงให้ความส�ำคัญ
กั บ การส่ ง เสริ ม อาชี พ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี รายได้ ที่ ส ม�่ ำ เสมอแก่
เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนริเริ่มด�ำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและกลุ่มเปราะบางมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์
“4 ผสานสู่ความยั่งยืน ขีด+คิด+ร่วม+(ข่าย)” ซึ่งมุ่งเน้นการน�ำ
ขี ด ความสามารถของบริ ษั ท มาเป็ น เครื่ อ งมื อในการสร้ า ง
ผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบทางสังคม
ควบคู่ไปกับการแบ่งปันและร่วมพัฒนาแนวคิดหรือนวัตกรรม
ในการด�ำเนินงาน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพิจารณาผสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด�ำเนินงานในระยะยาว

การส่งเสริมความจ�ำเป็นพืน้ ฐานทัง้ ด้านสุขภาพ การศึกษา รายได้
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ตลอดจนค่านิยมในการด�ำเนินชีวติ จึงถือเป็นอีกหนึง่
ภารกิจที่ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงบริษัทจะสามารถเพิ่มบทบาทใน
การน�ำศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองมาช่วยสนับสนุน
ให้ธุรกิจและสังคมสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข้มแข็ง

ขีด

ขีดความสามารถซีพีเอฟ
และสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ข่าย

ความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

คิด

แนวคิดนวัตกรรม
สู่ความยั่งยืน

ร่วม

การมีส่วนร่วม
ของพนักงาน
กับผู้มีส่วนได้เสีย

63
ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

ความท ้าทาย

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

ส่ งเสริม
คุณภาพชีวต
ิ ชุมชน

ผลการด�ำเนิ นงาน
ปี 2559

บริ ษั ท สามารถส่ ง เสริ ม อาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
เกษตรกรและผูป
้ ระกอบการรายย่อย รวมถึงกลุม
่ เปราะบาง
รวมแล้วกว่า 25,600 ราย ผ่านการด�ำเนินโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย (Contract
Farming) โครงการส่งเสริมเถ้าแก่เล็กผ่านธุรกิจห้าดาว
ตูเ้ ย็นชุมชน ซีพต
ี เู้ ย็นเนือ
้ หมูชม
ุ ชน โครงการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย และโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวต
ิ แก่ชม
ุ ชนรอบโรงงานและฟาร์ม

เกษตรกรมากกว่า

14,300
ราย

เถ้าเเก่เล็กมากกว่า

10,800
ราย

กลุ่มเปราะบางมากกว่า

500
ประจ� ำ ปี 2559

ราย

รายงานความยั่ ง ยื น
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้
โครงการ “ซีพีตู ้เย็นเนื อหมู
ชุมชน”

บริษัทเปิดให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยได้มโี อกาสเริม่ ต้นและเป็น
เจ้าของธุรกิจด้วยเงินลงทุนต�ำ่ ผ่านโครงการเถ้าแก่เล็ก “ธุรกิจห้าดาว”
นับตัง้ แต่ปี 2543 และขยายผลสู่ “ซีพตี เู้ ย็นชุมชน” ในปี 2555
ก่อนต่อยอดโครงการสู่ “ซีพตี เู้ ย็นเนือ้ หมูชมุ ชน” ในปี 2559 เพือ่
เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เถ้าแก่เล็ก
และยกระดับมาตรฐานเนื้อหมูปลอดภัยสู่ทุกชุมชนด้วยระบบ
โรงช�ำแหละที่ได้มาตรฐาน การควบคุมอุณหภูมขิ องระบบขนส่ง

จนถึงจุดขาย รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่
การผลิตสุกร ทัง้ นี้ เพือ่ ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของเถ้าแก่เล็ก
บริษัทได้สนับสนุนการคัดเลือกพืน้ ทีข่ าย การให้ยมื และติดตัง้ ตูห้ มู
การผลิตสื่อการตลาด ตลอดจนการฝึกอบรมการขายเนื้อหมู
และการแปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่า ซึง่ บริษัทคาดว่าจะช่วยสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้เถ้าแก่เล็กกว่า 15,000 บาท / ครัวเรือน / เดือน
โดยในปี 2559 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,500 ราย

ส่ งเสริมการเข ้าถึงหมูสด
อนาม ัยแก่ ผู ้บริโภคในชุมชน
กว่า 12.4 ล ้านคน

เถ ้าแก่ เล็ ก
ทางเลื อกอาชีพ
ของคนรุน
่ ใหม่

๊
คุณละม ้อม ง ัดส ันเทียะ

คุณอารมณ์ ช ัยระง ับ

"ลูกชายเป็นคนรุ่นใหม่ เขาเห็นว่าตู้เย็นจะช่วยให้เนื้อหมูที่ขายมี

"ตลอด 10 ปีทผ
ี่ า่ นมาท�ำให้ผมเห็นว่าเลือกอาชีพถูก การท�ำธุรกิจ

คุณภาพ ท�ำให้คนในชุมชนเราได้กน
ิ เนือ
้ หมูทส
ี่ ดใหม่ เรียกว่าลูกเป็น

ห้าดาวช่วยให้ฐานะครอบครัวมีความมัน
่ คง ท�ำให้สามารถปลดหนี้

แรงบันดาลใจและคอยสนับสนุน เพราะมั่นใจว่าท�ำแล้วดีแน่นอน

เงินกู้นอกระบบที่น�ำมาใช้ในครอบครัวภายใน 3 ปี มีเงินส่งลูก

ทีผ
่ า่ นมาก็ขายหมูได้วน
ั ละ 1 ตัวมาตลอด... ลูกค้ามัน
่ ใจ สบายใจ

ทั้งสามคนจนจบการศึกษาและท�ำงานเลี้ยงตัวเองได้"

ที่ซื้อสินค้าของเราไปท�ำอาหาร"

้
้
“ซีพีตู ้เย็นเนื อหมู
ชุมชน”... ยกระด ับมาตรฐานเนื อหมู
ปลอดภ ัยสู่ ชุมชน

1

ฟาร์ม
สุกร
ปลอดจากยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง สารเร่งเนื้อแดง
และสารตกค้างต่างๆ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของอาหารสัตว์

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

เลี้ยงสุกรแบบโรงเรือนระบบปิด
และด้วยมาตรฐานฟาร์มสีเขียว
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นมิตร
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

CPF

2

โรงชำแหละ
ถูกสุขอนามัย

ได้มาตรฐาน ฟาร์มปศุสัตว์ และมีห้องเย็น
ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ต้นทาง

3

ได้มาตรฐาน สะอาดและควบคุม
อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส

้
โครงการการส่ งเสริมการเลี ยงส
ัตว ์แก่ เกษตรกร

4

ระบบ
ขนส่ง

ตู้เย็นควบคุม
อุณหภูมิ

ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส ช่วย
รักษาคุณภาพเนื้อหมูให้สด สะอาด ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ผ่านโครงการปศุสัตว์ OK

รายย่อย (Contract Farming)

คุณปกรณ์ แก ้วทอง

บริษัทด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรราว 5,000 ราย ใน
"โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย หรือ
Contract Farming" ซึง่ ริเริม่ มาตัง้ แต่ปี 2518 เพือ่ ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้แก่เกษตรกรไทย ผ่านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
ด้านการตลาดโดยมีแหล่งรับซือ้ ผลผลิต ด้านองค์ความรูโ้ ดยทีม
นักวิชาการของบริษั ท และด้านแหล่งเงิน ทุนโดยพันธมิตร
สถาบันการเงิน

"ผมอยากมีธรุ กิจเสริมรองรับความมัน
่ คงในอนาคต สามารถน�ำ
รายได้จากการประกอบธุรกิจมาใช้จา่ ยในครัวเรือน หลังจากการ
ศึกษาข้อมูลโครงการส่งเสริมการเลีย
้ งสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย
ของซีพีเอฟ จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันผมเข้าร่วม
โครงการเลีย
้ งสุกรขุนเป็นเวลา 1 ปีครึง
่ แล้ว ท�ำให้ผมมีรายได้จาก
การฝากเลีย
้ งก่อนหักค่าใช้จา่ ยและผ่อนช�ำระสถาบันทางการเงิน
อยู่ที่ 300,000 - 350,000 บาทต่อรุ่นต่อโรงเรือน"

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี
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ประจ� ำ ปี 2559

ในปี 2559 โครงการ Contract Farming ของบริษัทได้รับความ
สนใจจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบเกษตรกรคอนแทรค
ฟาร์มมิง่ และได้นำ� สัญญาคอนแทรคฟาร์มมิง่ ของบริษัทไปเป็น
แบบฝึกหัดส�ำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ Planning and
Implementing Contract Farming Operations หลังจากที่
บริษทั ได้ปรับปรุงสัญญาในปี 2558 ให้มคี วามชัดเจน เป็นประโยชน์
ทั้งต่อเกษตรกร บริษัท และผู้บริโภค ตามแนวทางสากลของ
UNIDROIT ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ
1 ของโลก และบริษัทเป็นผูป้ ระกอบการรายแรกในประเทศไทย
ทีน่ ำ� ร่องใช้แนวทางสากลนี้ โดยสัญญาฉบับใหม่ยงั เปิดให้บคุ คล
ภายนอก เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) และคณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้ามาตรวจสอบวิจารณ์ได้อีกด้วย

รายงานความยั่ ง ยื น
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่ ั ยืน”
โครงการ “เกษตรกรพึ่ งตน ข ้าวโพดยง

บริษัทริเริม่ โครงการ “เกษตรกรพึง่ ตน ข้าวโพดยัง่ ยืน” มาตัง้ แต่
ปี 2557 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพาะปลูกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพือ่ ให้มผี ลผลิตต่อไร่ทเี่ พิม่ สูงขึน้ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง
ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม บนพืน้ ฐานของ
การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้

ในปี 2559 บริษั ทสามารถขยายการด�ำเนินโครงการไปยัง
เกษตรกรอีกกว่า 850 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 34,500 ไร่ และ
ต่อยอดการด�ำเนินงานของโครงการสู่ “เกษตรกรพึง่ ตน ข้าวโพด
ยัง่ ยืน (บัลลังก์โมเดล)” โดยความร่วมมือกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในท้องถิน่ ประกอบด้วย ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบัลลังก์ อ�ำเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอโนนไทย
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.)
นครราชสีมา ในการให้ความรูเ้ กษตรกรถึงวิธกี ารเพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่การวิเคราะห์
ธาตุอาหารในดิน การจัดท�ำปุย๋ สัง่ ตัด การจัดการแปลงเพาะปลูก
การเก็บข้อมูลพิกัด (GPS) แปลงเพาะปลูกเพื่อสนับสนุนระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่มและวางแผนบริหารการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเป็น
ระบบ เพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสอดคล้องกับเงือ่ นไขและ
ก�ำลังการรับซื้อของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยังเพิ่ม
ความสะดวกให้กับเกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายผลผลิตโดยตรง
สู่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท ด้วยการจัดช่องทางพิเศษ
ให้กบั เกษตรกรไม่ตอ้ งรอคิวลงวัตถุดบิ ทัง้ นี้ ไม่เพียงแต่เป็นการ
ส่งเสริมความมัน่ คงทางอาชีพและรายได้ของเกษตรกร หากยังมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างความมัน่ คงให้กบั แหล่งวัตถุดบิ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ของบริษัทในระยะยาวอีกด้วย

ผลการด�ำเนินงานปี 2557-2559

เกษตรกรผ่านการอบรม
เรื่องการเพาะปลูกอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เพื่อลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิตจำนวน

4,311 ราย
อบรมเกษตรกร
ครอบคลุม

20

จังหวัด
ทั่วประเทศ

แปลงเรียนรู้
ทั่วประเทศ

32
แปลง

อบรม
เกษตรกร
คิดเป็นพื้นที่
เพาะปลูก

118,069

ไร่

โครงการส่ งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่
เกษตรกรรายย่อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยในปี 2559
บริษัทและมูลนิธฯิ ยังคงสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยกว่า 5,000
ครอบครัว ให้มีอาชีพมั่นคงและรายได้พอเพียง โดยสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการส่งเสริมอาชีพตลอดปี
รวมกว่า 880 ล้านบาท

จำนวนกว่า

ผลผลิตกว่า

ตัว / ต่อปี

ตัน / ต่อปี

มูลค่าประมาณ

มูลค่าประมาณ

280,300

ปี 2559 บริษัท
และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
มีส่วนส่งเสริมรายได้แก่
เกษตรกรรายย่อยรวมกว่า
880 ล้านบาท หรือรวมกว่า

การเลี้ยงปลา

G4-SO1

422

ล้านบาท

ผลผลิตกว่า

ผลผลิตกว่า

ตัน / ต่อปี

2,800

ตัน / ต่อปี
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มูลค่าประมาณ

มูลค่าประมาณ

1.65

ล้านบาท

การปลูกพืชไร่
พืชสวน พืชผัก

14.70

ล้านบาท

มูลค่าประมาณ

มูลค่าประมาณ

จำนวน

ล้านบาท

ล้านบาท

ครัวเรือน

10.67

กลุ่มออมทรัพย์
ร้านค้า

ล้านบาท

การผลิตข้าว

23

4,340 ล้านบาท
ระหว่างปี 2556-2559

406

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

การเลี้ยงสัตว์

39,700

28

กองทุน
หมุนเวียนและ
สวัสดิการชุมชน

10

การผลิตก๊าซ
ชีวภาพลด
การซื้อพลังงาน

มูลค่าประมาณ

30,000

บาท

ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจลักษณะและความต้องการชุมชนโดยรอบ ตลอดจน
ระบุประเด็นผลกระทบด้านชุมชน ก่อนน�ำไปสู่การริเริ่มและ
รอบสถานประกอบการ
ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยในปี 2559 บริษัทมีการด�ำเนิน
เพื่อให้การด�ำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนสอดคล้องกับ โครงการ/กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของชุมชนรวมกว่า
วิถคี วามเป็นอยูแ่ ละความต้องการของชุมชน โรงงานและฟาร์ม 570 โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผสู้ งู อายุ
ของบริษั ททุกแห่งได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการ ผ่านกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัยรวมกว่า 540 ราย
โครงการส่ งเสริมคุณภาพชีวต
ิ ชุมชน

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

เป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิต
ชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน
ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความดี 3
ประการ คือ “คนดี พลเมืองดี อาชีพดี” เพื่อการพัฒนาคนและ
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ทสี่ อดคล้องกับแนวพระราชด�ำริของ

้ ่ าคงอยู่
ดินน� ำป

2 ขจดั
ค
สรา ง วามอด
ควา อยา
ทางอ มมั่นค ก
าหา ง
ร

3

15
ประโ สง เสร
ยชน ม� กา
ระบบ ท ยี่ งั่ รใช
นิเวศ ยืนข 
บนบ อง
ก
14 อนรุ กั ษ
ประโยชนจ าก และใช
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า งยง่ั ย
นื

5 สรา งความ
เทาเทยี มทางเพศสตร�
และเดก็ หญงิ ทกุ คน

11
และ

ส
การ รา งเม
อื
ต
ทปี่
ลอ ั้งถนิ� ฐา ง
ดภั น
ย

ขา
ยนื ถงึ
งตน ได

แบบ
า งรูป
12 สร ลติ และ ืน
การผ คทยี่ ั่งย
รโ� ภ
การบ

6 จดั
ยงั่ ย การนำ้ อ
ืนแ
ยาง
สำห ละพรอ มใช
รบั ทกุ

คน

13 ดำเนินการ
อยา งเรง ดว นเพอ�่
 หาโลกรอ น
แกป ญ

รายงานความยั่ ง ยื น

1 ขจดั
ความยากจน

รม� โอกาส
4 สง เส รเรย� นรู
ในกา
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THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศนับเป็นภารกิจร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการรักษาความมั่นคงทางอาหารและการดำ�รงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคม ซีพเี อฟจึงพยายามให้กจ
ิ กรรมทางธุรกิจดำ�เนินไปโดยคำ�นึงผลกระทบต่อสิง
่ แวดล้อม
และส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย
“บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับ “ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ”
เพื่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความ
่ั
มุง
่ มน

2

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

1

(Goal)

เป้ าหมาย
2563

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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(2020 Target)

1

2

3

4

5

ลดปริมาณ
การใช้พลังงาน
ต่อหน่วยการผลิต
เทียบกับปีฐาน 2558
ร้อยละ 5

ลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิต
เทียบกับปีฐาน 2558
ร้อยละ 5

ลดปริมาณ
การนำ�น้ำ�มาใช้
ต่อหน่วยการผลิต
เทียบกับปีฐาน 2558
ร้อยละ 10

ลดปริมาณ
ของเสียที่กำ�จัดโดย
วิธีการฝังกลบและเผา
ต่อหน่วยการผลิต
เทียบกับปีฐาน 2558
ร้อยละ 30

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
พื้นที่ป่าชายเลน
และป่าต้นน้ำ�ในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
รวมถึงพื้นที่สีเขียว
ในสถานประกอบการ
ครอบคลุมพืน
้ ที่ 9,000 ไร่

บรรเทาผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล ้อม

ประจ� ำ ปี 2559

ความท ้าทาย

รายงานความยั่ ง ยื น

70
-

ด้วยปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารล้วน
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจ�ำกัด และผลผลิตทาง
การเกษตรส�ำหรับการผลิตอาหารยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
ขณะทีท่ รัพยากรเริม่ ลดลง จ�ำนวนประชากรกลับเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้
การเพิ่มลดสวนทางกัน และนับวันการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศอันเนือ่ งมาจากภาวะเรือนกระจกยังทวีความรุนแรงขึน้
จนส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและปริมาณของพืชผลทาง
เกษตร โดยรายงาน Oxfam เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมการเกษตร
และอาหารมีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ
25 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก

พลังงาน ก๊าซเรือนกระจก น�้ำ และของเสีย สอดคล้องตาม
กฏหมาย มาตรฐาน ISO14001 OHSAS18001และ ISO 50001
รวมถึงน�ำแนวทางสากล อาทิ Global Water Tool, Local Water
Tool และ GHG Reporting มาประยุกต์ใช้ โดยมีคณะกรรมการ
บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และพลังงาน
(CPF SHE&En Management Committee) ซึ่งมีประธาน
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการ
และประธานทุกสายธุรกิจด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน
ดังกล่าว

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอยู่ใน
ภาวะที่เผชิญกับความท้าทายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบริษัท
ในฐานะผูด้ ำ� เนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
ตระหนั ก ว่ า แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงด้ า นทรั พ ยากรและ
สภาพแวดล้อมสามารถส่งผลถึงความต่อเนื่องในการด�ำเนิน
ธุรกิจ จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนแนวทาง
การด�ำเนินงาน เพือ่ ร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2559 นี้ บริษัทได้พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 12 หลักสูตร อาทิ ภาวะผู้น�ำกับการสร้างวัฒนธรรมด้าน
SHE&En การประเมินผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder Analysis and
Engagement) ด้าน SHE&En การประเมินความเสี่ยงด้าน
SHE&En ด้วยเทคนิคขั้นสูง การประเมินและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านน�้ำ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ CPF SHE&En
Standard ส�ำหรับก�ำหนดกลยุทธ์ วางแผนงาน และบริหาร

แนวทางการบริหารจดการ
ั
1

เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการด�ำเนินงานของบริษั ทเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ศึกษา
และคิดค้นแนวทางการปรับปรุง ปรับเปลีย่ น และพัฒนาต่อยอด
ทัง้ ด้านกระบวนการ (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) ผ่านการ
บริหารจัดการในเชิงบูรณาการด้วยหลัก 4Rs ภายใต้มาตรฐาน
และกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และพลังงานซีพีเอฟ (CPF Safety Health
Environment and Energy Standard: CPF SHE&En Standard)
ครอบคลุมแนวปฏิบตั แิ ละข้อก�ำหนดในการบริหารจัดการทัง้ ด้าน

Reduce

Reuse

ลด

2

ใช้ซ้ำ
4Rs

นำกลับมา
ใช้ใหม่

3

Recycle

ฟื้นฟูหรือ
ใช้ทาง
เลือกใหม่
Replenish

4

155

ลดใช้พลังงานมากกว่า

ผลการด�ำเนิ นงาน
ปี 2559

ในปี 2559 บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 11.26 และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตร้อยละ 1.05 เปรียบเทียบ
กับปีฐาน 2558

ผลการด�ำเนินงานด้านพลังงานดีกว่าเป้าหมาย และก๊าซเรือน
กระจกเป็นไปตามเป้าหมาย อันเนือ่ งมาจากความมุง่ มัน่ ของบริษัท
ในการพัฒนาและด�ำเนิน "โครงการด้านการประหยัดพลังงาน
และการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนือ่ ง" โดยใน
ปี 2559 ได้รเิ ริม่ โครงการใหม่มากกว่า 104 โครงการ ซึง่ ช่วยลดการ

108,000

กิกะจูล

ประหยัดค่าใช้จ่ายสูงกว่า

109

ล้านบาท

ขณะเดียวกัน โรงงานและฟาร์มของบริษัทจ�ำนวน 118 แห่ง ได้รบั
ประกาศนียบัตรจาก "โครงการ LESS (Low Emission Support
Scheme)" ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) หรือ อบก. จากความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากโครงการลดใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน ตลอดจนการจัดการของเสียได้ 292,686 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
จากการปลูกต้นไม้ได้ 12,130 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ทัง้ นี้ จนถึงปัจจุบนั โรงงานและฟาร์มของบริษัททัง้ หมด 169 แห่ง
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการLESS ได้มสี ว่ นร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวม 739,734 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกได้ 30,147 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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จัดการธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ รองรับการตรวจประเมิน ใช้พลังงานกว่า 80,000 กิกะจูล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รับรองระบบ CPF SHE&En Standrard จากหน่วยตรวจประเมิน ได้กว่า 7,200 ตันคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่า และสามารถ
ทัง้ ภายในและภายนอกได้ตามแผนทีว่ างไว้ในปี 2560 นอกจากนี้ ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้มากกว่า 50.6 ล้านบาท
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานเชิงรุกเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน บริษั ทจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน (Environmental Sustainability Sub-Committee) เพื่อ
ปี 2557-2559
ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว รวมทัง้
ริเริ่มโครงการด้าน
พลังงานรวมกว่า
ผลักดันให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม ติดตาม และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อคณะกรรมการ
บริหาร SHE&En อีกด้วย
โครงการ

G4-EN3, G4-EN5

G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18
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พลังงาน
ที่ใช้แล้วหมดไป

พลังงาน
ไฟฟ้า

พลังงาน
หมุนเวียน

ค่าความเข้มข้น
ของการใช้พลังงาน

หมายเหตุ:
• การค�ำนวณเป็นไปตามดัชนีวัดประสิทธิผลการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมของบริษัท (CPF SHE&En KPI)
(G4-EN3)
๐ ปริมาณพลังงานเชือ้ เพลิงที่ใช้ = ผลรวมของ (ปริมาณเชือ้ เพลิงที่ใช้
แต่ละประเภท X ค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงแต่ละประเภท)
หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน (ค่า CONVERSION FACTORS มาจาก
รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน)
๐ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
(กิโลวัตต์ชวั่ โมง) X 3.6
หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน
๐ ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ทงั้ หมด = ปริมาณพลังงานเชือ้ เพลิงที่ใช้ +
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทงั้ หมด
หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน
• ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต ครอบคลุมการใช้พลังงาน
ที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ถ่านหิน น�ำ้ มันดีเซล น�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มันเตา เชือ้
เพลิงปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ
ชีวมวล (อาทิ แกลบ ถ่านไม้ เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เศษไม้ ซังข้าวโพด
กะลาปาล์ม ขี้เลื่อย) ไบโอดีเซล และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กร
เท่านัน้ (G4-EN5)

ก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1

ก๊าซเรือนกระจก
ค่าความเข้มข้นของ
ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมายเหตุ:
• การก�ำหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นแบบ
การควบคุมด�ำเนินงาน (Operational Control)
• การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO2 CH4 และ
N2O โดยการค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
ในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่
ก�ำหนดโดย IPCC ขณะทีค่ า่ สัมประสิทธิก์ ารก๊าซเรือนกระจก (Emission
Factor) อ้างอิงข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กร
มหาชน) และส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(G4-EN15, G4-EN16 และ G4-EN18)
• ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ครอบคลุมปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) โดย
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (Scope 1) ครอบคลุมเฉพาะการเผาไหม้
เชื้อเพลิง (Fuel Combustion) แต่ไม่รวมถึงการเผาไหม้ที่หอเผาทิ้ง
(Flare) (G4-EN18)

G4-14

เตรียมพร ้อม...รบมื
ั อก ับการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภู มอ
ิ ากาศ

บริษั ทได้เข้าร่วมเผยแพร่ข้อมูลและผลการด�ำเนินงานด้าน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับการประเมินผล
โครงการ CDP ประจ�ำปี 2559 ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) ในระดับ Management (B)
แสดงถึงการมีกระบวนการจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ที่บูรณาการและสอดประสานกันภายในองค์กร ซึ่งเป็นระดับที่
สูงกว่าทั้งค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
(Food & Beverage Processing) ที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
ที่อยู่ในระดับ Awareness (C) นอกจากนี้ ผลการด�ำเนินงาน
• ระยะสั้น - ติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ของบริษัทยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่สามด้วย
ส�ำรวจแหล่งผลิตวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญของบริษัท น�ำข้อมูล
จากดาวเทียมมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้มสภาพ
ภูมอิ ากาศในอดีต เพือ่ ช่วยคาดการณ์ปจั จัยแวดล้อมในอนาคต
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบในปัจจุบัน
• ระยะกลาง – วิจยั และพัฒนาเพือ่ ค้นคว้าและพัฒนาวัตถุดบิ
ทดแทนวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักที่มีความเสี่ยง
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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• ระยะยาว - ส่งเสริมศักยภาพของคู่ค้าวัตถุดิบทางการ
เกษตรผ่านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ช่วยให้
เกษตรกรสามารถปรั บ ตั ว และพึ่ ง พาตนเองท่ า มกลาง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้

้
โครงการการปรบปรุ
ั
งผน ังโรงเรือนเลี ยงไก่
ปรบต
ั ัวต่อภาวะโลกร ้อน เปลี่ ยนผน ัง PVC

อัตราการแลกเนื้อ (Feed
Conversion Ratio : FCR) ดีขน
้ึ

เป็นผน ังทึบ ISOWALL

ด้วยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะ
โลกร้อน ประกอบกับเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยขึ้น
บริษัทจึงได้ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่จากผนังผ้าม่าน PVC มา
เป็นผนังทึบกันความร้อน ISOWALL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการระบายอากาศ ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้
เหมาะสม ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างคุม้ ค่า และยกระดับ
การผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก
ทั้งด้านประสิทธิภาพการเลี้ยงและด้านสิ่งแวดล้อม

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

นอกจากความพยายามในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการปรับตัวเพือ่ รับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่
อาจกระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร
เพื่อป้อนสู่กระบวนการผลิต โดยได้ก�ำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ทงั้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดังนี้

อัตราสูญเสีย
ของไก่ต่ำลง

ช่วยประหยัด
ค่าไฟฟ้า

ลดการใช้น้ำ

6,300 คิวต่อปี

8%

และช่วยลดการ
ปล่อย GHG

ลดโลกร ้อนด ้วยผลิ ตภ ัณฑ์สีเขียว

ประจ� ำ ปี 2559

ไม่เพียงแต่คุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และสุขโภชนาการ
เพื่อผู้บริโภคที่บริษัทให้ความใส่ใจ หากการมีส่วนร่วมปกป้อง
รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการผลิตและการใช้ทรัพยากร
ยังเป็นอีกเรื่องส�ำคัญที่บริษั ทให้ความห่วงใยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยการริเริ่ม “โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์”
เป็นรายแรกของภูมิภาคเอเชียนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ไก่ กุ้ง หมู นม และอาหารสัตว์ได้ขึ้น
ทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์ไว้กบั อบก. แล้ว
พร้ อ มแผนขยายโครงการให้ครอบคลุมทุก กลุ่มผลิ ต ภั ณ ฑ์
ภายในปี 2561

รายงานความยั่ ง ยื น
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ต่อมาในปี 2555 บริษัทได้รเิ ริม่ “โครงการผลิตภัณฑ์ซพี เี อฟที่
ยั่งยืน” โดยน�ำหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Product Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO14040
และ ISO14044 และการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
(Eco-Efficiency Analysis) ซึง่ เป็นการประเมินประสิทธิภาพ
ด้านต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบของ

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ประกอบ
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ฉลากลดโลกร้อน และผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน
รวมมูลค่า
มากกว่า
หรือคิด
เป็น

34,100
19%

ล้านบาท

ของรายได้จาก
กิจการประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ซงึ่ ครอบคลุมทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อมและด้านสังคม โดย
ผลิตภัณฑ์ไก่ของบริษทั กว่า 700 รายการได้รบั มาตรฐาน ProSustain®
จาก DNV-GL ซึง่ เป็นหนึง่ ในองค์กรชัน้ น�ำที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์
ทีย่ งั่ ยืนระดับโลก นับตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั ซึง่ ถือเป็นผลิตภัณฑ์
ไก่ยงั่ ยืนรายแรกของโลก โดยบริษัทมีแผนจะขยายไปยังผลิตภัณฑ์
รายการอืน่ ๆ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ไก่ในปี 2560 ด้วย
นอกจากนี้ ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รบั รอง “ฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ หรือฉลากลดโลกร้อน" จาก อบก. เพิม่ ขึน้
จ�ำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไก่สดซีพี ไก่มชี วี ติ และลูกไก่ นอกเหนือ
จากผลิตภัณฑ์เกีย๊ วกุง้ ซีพอี กี ด้วย ซึง่ ฉลากลดโลกร้อนของเนือ้ ไก่
สดมีค่าเฉลี่ยที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์น้อยกว่า
อุตสาหกรรมการผลิตเนือ้ ไก่ของไทยถึงร้อยละ 50 ขณะทีเ่ กีย๊ วกุง้
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กุ้งรายแรกของประเทศไทยที่ ได้รับฉลากนี้
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 23 เมื่อ
เทียบกับฐานข้อมูลการผลิตเกี๊ยวกุ้งตราซีพี 145 กรัม ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในปี 2555

50%
กระบวนการผลิต
“ไก่สดซีพี”
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
น้อยกว่า เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมเนื้อไก่ของไทย

โดยมีมล
ู ค่าเพิม
่ ขึน
้ จากปี 2558
มากกว่า

780
ล้านบาท

กระบวนการผลิต
“เกี๊ยวกุ้งซีพี”
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
น้อยกว่า

23%

่ ั ยืน
บรรจุภ ัณฑ์ร ักษ์โลกเพื่ อผลิ ตภ ัณฑ์ที่ยง

บริษัทมุง่ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทคี่ ำ� นึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม การใช้พลาสติกและกระดาษในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารได้
อันเกิดจากทรัพยากรทีน่ ำ� มาใช้ในการผลิตบรรจุภณั ฑ์ไปจนถึงการ 238 ตัน หรือรวมกว่า 2,130 ตัน นับตัง้ แต่ปี 2550 - 2559
แปรเปลีย่ นเป็นขยะในทีส่ ดุ โดยในปีนบี้ ริษัทสามารถลดปริมาณ
ปริมาณพลาสติ กและกระดาษที่ ลดได ้ (ต ัน/ปี)

การพัฒนา
อย่ างต่อเนื่ อง

จากนว ัตกรรมบรรจุภ ัณฑ์ระหว่าง ปี 2550-2559
ปี

ระหว่างปี 2550 - 2559

168

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น
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บริษั ทเป็นผู้ผลิตอาหารรายแรกในประเทศไทยที่น�ำร่องใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษ์โลก “Poly Lactic Acid” (PLA) กับสินค้าแช่เย็น
กลุม่ อาหารสด ได้แก่ เนือ้ ไก่ และเนือ้ หมู โดยบริษัทตัง้ ใจให้ PLA
ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ท�ำมาจากพืช สามารถย่อยสลายเองได้
เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่คิดค้นมาเพื่อความยั่งยืน โดย
ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2558 ถึงธันวาคม 2559 บริษัทใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
PLA มากกว่า 8.47 ล้านชิ้น ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิม
ที่ท�ำมาจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ซึ่งเป็นพลาสติก
จากปิโตรเลียมแล้ว สามารถลดการปล่อยค่าคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ประมาณ 270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถงึ ร้อยละ 83 เทียบเท่ากับการปิด
ไฟจ�ำนวน 12 ล้านดวง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

800

ตัน

ผู้ผลิตอาหารรายแรกใน
ประเทศไทยที่นำบรรจุภัณฑ์
รักษ์โลก “Poly Lactic
Acid” (PLA) มาใช้ช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ถึง

83%

ช่วยลดพลาสติกและกระดาษ
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
รวมกว่า

2,130 ตัน

12

เทียบเท่ากับการปิดไฟจำนวน

ล้านดวง เป็น
เวลา 1 ชั่วโมง

ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

2559

ในปี 2559 บริษท
ั สามารถลดปริมาณการน�ำน�ำ้ มาใช้ตอ
่ หน่วยการผลิตเทียบกับปีฐาน
2558 ได้กว่าร้อยละ 6.88 โดยใช้นำ�้ รวมทัง
้ สิน
้ 195.14 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 25.17
ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วยการผลิต อันเนื่องมาจากการควบคุมการด�ำเนินงานอย่าง
เข้มงวดเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการเลี้ยงกุ้ง ร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิธีการ
เพาะเลีย
้ งกุง
้ โดยการเพิม
่ บ่ออนุบาลลูกกุง
้ เพือ
่ เลีย
้ งลูกกุง
้ ขนาดเล็กให้มค
ี วามแข็งแรง
และได้ขนาดเพียงพอก่อนปล่อยสูบ
่ อ่ เพาะเลีย้ ง ซึง่ ลดปริมาณน�ำ้ ใช้จากการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้
ส่วนต่างของขนาดบ่ออนุบาลและบ่อเพาะเลีย
้ ง และสามารถช่วยลดระยะเวลาเลีย
้ งกุง
้
ในบ่อเพาะเลีย
้ งอีกด้วย

G4-EN8
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ลูกบาศก์เมตร
ต่อหน่วยการผลิต

76
-

0

ล้านลูกบาศก์เมตร

ประจ� ำ ปี 2559

้
ปริมาณการน� ำน� ำมาใช
้ (Water Withdrawal)

บริษัทนำน้ำที่ผ่านการบำบัด
แล้วกลับมาใช้ในกระบวนการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

24.16

ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งคิดเป็น

12.38%

ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด

ปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยการผลิต

หมายเหตุ:
• ปี 2557-2558 บริษัทได้ปรับวิธกี ารค�ำนวณปริมาณน�ำ้ ฝนเพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความสอดคล้องกับนิยามของดัชนีชวี้ ดั ประสิทธิผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม (CPF SHE&En KPI) (G4-EN8)
้
การประเมินความเสี่ ยงด ้านการขาดแคลนน� ำ

บริษั ทตระหนักดีถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาทาง
ด้านน�ำ้ รวมไปถึงจากสถานการณ์ภยั แล้งทีน่ บั วันยิง่ ทวีความรุนแรง
และเกิดขึน้ บ่อยครัง้ จึงให้ความส�ำคัญตัง้ แต่การคัดเลือกสถานที่
ตัง้ ของสถานประกอบการบนพืน้ ฐานการจัดการความเสีย่ งด้าน
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น และการประเมินความเสีย่ งด้าน
การขาดแคลนน�ำ้ ด้วยเครือ่ งมือ Global Water Tool และ Local
Water Tool เป็นประจ�ำทุกปี โดยผลจากการประเมินกิจการ
ประเทศไทยในปี 2559 พบว่ามีหน่วยงานเพียงร้อยละ 0.91 ทีต่ งั้
อยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสูง (Extreme Scarcity) และบริษัทได้

จัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งด้านน�ำ้ รองรับไว้ทงั้ หมดแล้ว พร้อมทัง้
สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนเพือ่ รับฟังข้อกังวลเกีย่ วกับการใช้นำ�้
ซึง่ ช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนบริหารจัดการน�ำ้ ร่วมกับชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากการให้ความส�ำคัญกับ
การใช้นำ�้ อย่างเหมาะสมในทุกขัน้ ตอนการผลิต โดยมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้นำ�้ เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์และวางแผน
ควบคุมการใช้นำ�้ อย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการวิจยั และพัฒนา
ตลอดจนการน�ำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาสนับสนุนตลอด
กระบวนการผลิต เพือ่ ลดปริมาณการใช้นำ�้ หรือเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้นำ�้ ให้คมุ้ ค่ามากทีส่ ดุ โดยเฉพาะในธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ซงึ่ มี
การใช้นำ�้ ในปริมาณทีม่ ากกว่าธุรกิจอืน่ ๆ

้ อต ัวหมูต่อวนั
ปริมาณการใช ้น� ำต่

้ อต ัวไก่
ปริมาณการใช ้น� ำต่

ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์
ฟาร์มสุกรขุน
เป้าหมาย
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แบ่งปั น “นว ัตกรรมฟาร ์มสุ กรร ักษ์โลก”
สู่ “เกษตรกร Contract Farming”
ตงเป้
ั้ า 100% ภายในปี 2560

ในปี 2559 บริษท
ั สามารถลดปริมาณของเสียทีต
่ อ
้ งน�ำไป
ก�ำจัดโดยวิธก
ี ารฝังกลบและเผา เทียบกับปีฐาน 2558 ได้
ร้อยละ 16.83 โดยมีปริมาณของเสียทัง
้ สิน
้ 26,032 ตัน
หรือ 3.36 ตันต่อหน่วยการผลิต อันเนือ
่ งมาจากการด�ำเนิน
โครงการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของเสี ย และน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ อาทิ
โครงการบ่อหมักซากไก่พันธุ์และเป็ดเนื้อ โครงการจาก
ตะกอนน�ำ้ เสียสูป
่ ยุ๋ และสารปรับปรุงดิน และโครงการน�ำซาก
ไก่เพือ
่ ใช้เป็นวัตถุดบ
ิ ของโรงงานอืน
่

นว ัตกรรมฟาร ์มสุ กรร ักษ์โลก

นอกจากฟาร์มสุกรทั้งหมดของบริษัทที่ได้น�ำแนวคิดนวัตกรรม
ฟาร์มสุกรรักษ์โลกสู่การบริหารจัดการของเสียและมลพิษทาง
อากาศเต็มรูปแบบ เพือ่ ป้องกันกลิน่ รบกวนชุมชน และเพิม่ มูลค่า
ของเสียแล้ว บริษัทยังได้สง่ เสริมเกษตรกรในโครงการ Contract
Farming ด�ำเนินโครงการระบบก๊าซชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2555 ด้วย โดยบริษั ทได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี ประสานสถาบันการเงินเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต�่ำ อีกทั้งสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษ (Premium Pay)
ให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการด้วย โดยในปี 2559 มีเกษตรกร
สุกรขุนเข้าร่วมโครงการรวมแล้วกว่าร้อยละ 82 ซึ่งบริษั ทมี
เป้าหมายที่จะผลักดันให้เกษตรกรสุกรขุน ทั้งหมดเข้าร่วม
โครงการภายในปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสุกรไทยอย่างยั่งยืน

ประโยชน์จากการทำระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มบริษัท

1

2

ก๊าซ
ชีวภาพ

ระบบ
ฟอกอากาศ

3

การนำน้ำเสีย
กลับมาใช้ใหม่

ฟาร์มเลี้ยงระบบโรงเรือนปิดปรับอากาศ

1

ผลิตจากมูลสุกร

2

3 ชั้น ทำจากกะลามะพร้าว
ไม่มีกลิ่นรบกวนชุมชน

3

บำบัดแล้วนำไป
รดน้ำต้นไม้ในฟาร์ม

ทดแทน
การซื้อไฟฟ้า

ลดการปล่อย GHG ได้มากกว่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์์
เทียบเท่าต่อปี

289,392

56.5%
หรือช่วย
ประหยัด
ค่าไฟฟ้า
ได้ราว

140
ล้านบาท

ร่ ว มสร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น

138

77
ร่ ว มเติ ม ชี วิ ต ที่ ดี

160

น้ำหนักไก่ที่ออกจากฟาร์ม
เฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม
เป้าหมาย

น้ำ (ลิตร)

จากภูผา
สู่ป่าชายเลน

จากความมุ่งมั่นสู่ความร่วมมือ
กำหนดพื้นที่และถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคนิคการปลูก

ร่วมปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ปรึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุมชนติดตามดูแลพื้นที่ป่าให้มีความยั่งยืน

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่าต้นน้ำ ลุ่มน้ำ
ป่าสักเขาพระยา
เดินธงกว่า

ประสานขับเคลื่อนความร่วมมือสู่เครือข่าย

ประจ� ำ ปี 2559

5,900 ไร่

สวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
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หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในสถาน
ประกอบการ
ทั่วประเทศ

เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์

ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนป่าต้นน้ำ

1,000 ไร่

การปลูกพืชสมุนไพร ข่า ขมิ้น ขิง
ฟ้าทะลายโจร

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย
การเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ พืชสวนและพืชผัก

กลยุทธ์การฟื้นฟูสภาพป่าไม้
ปลูกป่า
แบบพิถีพิถัน

ปลูกส่งเสริมการสืบพันธุ์
ตามธรรมชาติ

ปลูก
เสริมป่า

พื้นที่ปล่อย
ไปตามธรรมชาติ

แนวทางการบริหารจดการ
ั

ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติทงั้ พันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่ง
ท�ำให้ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำที่อุดมสมบูรณ์ และมีระบบ
เศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็งและเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ใน
ภาวะทีน่ า่ เป็นห่วง อันเนือ่ งมาจากการขยายขอบเขตของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจ�ำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในบริโภคทีเ่ ติบโตอย่างก้าวกระโดด การลักลอบตัดไม้ทำ� ลายป่า
การขยายถิน่ ฐาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ในขณะที่
ทรัพยากรธรรมชาติมอี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด จึงส่งผลให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดจ�ำนวนลงอย่างรวดเร็ว

การด�ำรงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ส�ำหรับการผลิตอาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน
บริษัทจึงให้ความส�ำคัญตั้งแต่เรื่องสถานที่ตั้งสถานประกอบที่
ต้องไม่อยู่ในแหล่งอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ตามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงที่ก�ำหนดไว้
รวมถึงมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ

และด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของต้นไม้และป่าไม้ ซึง่ มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชดิ กับดินและน�ำ้ อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของระบบ
นิเวศทีเ่ อือ้ ประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงได้ผนึก
ก�ำลังจากพนักงานบริษัท หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพจึงไม่ใช่ทางเลือก หากแต่ ในการร่วมอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพนื้ ทีส่ เี ขียวและทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ป่าไม้ทั้งภายในและรอบรั้วสถานประกอบการ ตลอดจนพื้นที่
ทีจ่ ะต้องร่วมฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ยุทธศาสตร์สำ� คัญของประเทศตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้
เพื่อร่วมรักษาฐานทรัพยากรอาหารให้ยั่งยืนต่อไป
ตามแนวคิด “จากภูผาสูป่ า่ ชายเลน ร่วมปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ” ผ่านการด�ำเนินโครงการซีพเี อฟ
รักษ์นเิ วศ และโครงการซีพเี อฟ ปลูก-ปัน-ป้อง
ป่าชายเลน
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่าชายเลนกว่า

2,200 ไร่

ในพื้นที่สมุทรสาคร ระยอง
ชุมพร พังงา และสงขลา
พื้นที่ปลูกใหม่

พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน
กรรมการชุมชนติดตามดูแล
พื้นที่ป่าให้มีความยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้ ซีพีเอฟ
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน

ส่งเสริมอาชีพสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เช่น ถ่านไบโอชาร์ สบู่โหนดนาเล
ชุมชนได้อาหาร มีชีวิตมีรายได้ จากสัตว์น้ำ
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ความท ้าทาย
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ปกป้ องความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนิ นงาน
ปี 2559

ที่ต้นไม้กักเก็บและการให้บริการระบบนิเวศของต้นไม้ด้วย
โดยในปี 2559 เริ่มด�ำเนินการไปแล้ว 50 ไร่ นอกเหนือจาก
การด�ำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวภายในและรอบรั้ว
สถานประกอบการกว่า 1,000 ไร่

บริษัทมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน�้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ รวมถึงพื้นที่สีเขียวในโรงงานและฟาร์มของบริษัท
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,260 ไร่ ผ่าน "โครงการซีพีเอฟ
รักษ์นเิ วศ"  และ  "โครงการซีพเี อฟ  ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน"

โครงการซีพีเอฟ ปลูก-ปั น-ป้ อง ป่าชายเลน

ประจ� ำ ปี 2559

โครงการซีพีเอฟร ักษ์นิเวศ

รายงานความยั่ ง ยื น
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ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม
ริเริม่ "โครงการซีพเี อฟรักษ์นเิ วศ ลุม่ น�ำ้ ป่าสัก เขาพระยาเดินธง"
โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559 – 2563) เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำลุ่มน�้ำป่าสักพื้นที่เขาพระยาเดินธง จ�ำนวนกว่า
5,900 ไร่ พร้อมติดตามและวัดผลความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชและสัตว์ทเี่ พิม่ สูงขึน้ รวมถึงค�ำนวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

บริษัทได้ดำ� เนิน "โครงการซีพเี อฟ ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน"
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 โดยร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
และเครือข่ายภาคประชาสังคม ด�ำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลน ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ 5 แห่งของจังหวัดชุมพร ระยอง สมุทรสาคร สงขลา
และพังงา จ�ำนวน 2,245 ไร่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (25572561) ซึง่ ในปี 2559 ได้เพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกใหม่ จ�ำนวน 113 ไร่ รวม
เป็น 267 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทัง้ หมด
390 ไร่ และมีสว่ นร่วมอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนจ�ำนวน 2,218 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 99 ของพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทัง้ หมด พร้อมเปิดศูนย์
การเรียนรูซ้ พี เี อฟ ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน ปากน�ำ้ ประแส
จังหวัดระยอง เป็นแห่งแรก และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
ป่าชายเลนในทุกพืน้ ทีด่ ำ� เนินการแล้ว
5
4

3
1

2557

ยุทธศาสตร์
ป่าชายเลน 5 ปี

2559

2

2560

2561

2558

พื้นที่
อนุรักษ์

ศูนย์
การเรียนรู้

แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

เครือข่ายชุมชน
รักษ์ดินน้ำป่า

1. จากความมุ่งมั่นสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาคมท้องถิ่น ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ป่าชายเลน 5 ปี
(2557 - 2561)

4. จากต้นกล้าสู่ผืนป่าอันอุดมด้วยการส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
อย่างย่ังยืน เพื่อพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัด
ต่อไป

2. จากความคิดริเริ่มสู่การเชื่อมโยงชุมชนกับผืนป่าด้วยการปรับ
ภูมิทัศน์เตรียมพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

5. จากการเรียนรูส
้ ก
ู่ ารแบ่งปันด้วยการสร้างต้นแบบทีด
่ แี ละเครือข่าย
ที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์และพื้นฟูป่าชายเลนพร้อมการรายงานผล
การดูดซับ CO2 และจ�ำนวนความหลากหลายทางชีวภาพ

3. จากความร่วมมือสู่การเรียนรู้ด้วยการริเริ่มสร้างศูนย์การเรียนรู้
ป่าชายเลนในจังหวัดระยอง สมุทรสาคร ชุมพร พังงา และสงขลา
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เดียวกับ
ป่าชายเลนในพื้นที่จริง

พื้นที่
ปลูกใหม่

หมายเหตุ : การตรวจนับอัตราการรอดตายของ
ตนไมดำเนินการโดยการวางแปลงสำรวจ เพือ่
นับอัตรารอดโดยวางแปลงรอยละ 1 ของพืน้ ที่
ซึ่งอยูในระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ของ
การสำรวจ โดยอางอิงจากการวางแปลง
สำรวจจากองคการบริหาร
จัดการกาซเรือนกระจก
(อบก.)

จังหวัด
สมุทรสาคร

อยู่ระหว่างการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย
ไร่จาก
เป้าหมาย
ไร่
ไร่

60%
2
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83
110
610

1

จังหวัด
ระยอง

40

81
-

2

ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

ไร่

560

3

4

ไร่

90%
5

จังหวัด
ชุมพร

ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

ไร่

890

ไร่

80%

10

ไร่

85

ไร่

80%

ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาวิจัยเรื่องแม่หอบ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ เนือ
่ งจากสภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย
่ นไป

4

134

จังหวัด
พังงา

ดำเนินการครบตามเป้าหมาย

เปิดศูนย์การเรียนรู้ซีพีเอฟ ปลูก-ปันป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส

3

อัตราการ
รอดตาย
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1

พื้นที่
อนุรักษ์

5

จังหวัด
สงขลา

จะเริ่มดำเนินการในปี 2560
ในปี 2559 ได้สำรวจและกำหนดพื้นที่
เป้าหมายพร้อมส่งเสริมวิถีชุมชน
พึ่งพาตนเอง

100

ไร่

100

ไร่

ข ้อมูลสิ่ งแวดล ้อมระหว่างปี 2556-2559
GRI

ข้อมูล

หน่วย

2556

2557

2558

2559

พลังงานที่ใช้ทั้งหมด

ล้านกิกะจูล

9.23

9.67

10.38

9.59

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

ล้านกิกะจูล

3.14

3.56

3.87

3.25

- ถ่านหิน

ล้านกิกะจูล

0.76

0.78

0.90

0.82

- น�้ำมันเตา

ล้านกิกะจูล

0.49

0.56

0.49

0.55

- น�้ำมันดีเซล

ล้านกิกะจูล

0.20

0.36

0.34

0.32

- น�้ำมันเบนซิน

ล้านกิกะจูล

0.04

0.02

0.02

0.02

- เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว

ล้านกิกะจูล

0.30

0.33

0.28

0.27

- ก๊าซธรรมชาติ

ล้านกิกะจูล

1.36

1.51

1.83

1.27

พลังงานหมุนเวียน

ล้านกิกะจูล

2.06

1.78

2.44

1.98

- ไบโอดีเซล

ล้านกิกะจูล

0.02

0.00

0.00

0.00

- แกลบ

ล้านกิกะจูล

0.08

0.00

0.00

0.00

- ซังข้าวโพด

ล้านกิกะจูล

0.27

0.24

0.21

0.18

- กะลาปาล์ม

ล้านกิกะจูล

0.26

0.08

0.03

0.02

- ฟืน/ เศษไม้/ ไม้สับ

ล้านกิกะจูล

1.00

0.97

1.03

0.99

- ขี้เลื่อย

ล้านกิกะจูล

0.08

0.07

0.06

0.09

- ถ่านไม้

ล้านกิกะจูล

0.00

0.00

0.03

0.01

- เปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ล้านกิกะจูล

0.02

0.03

0.03

0.02

- ก๊าซชีวภาพ

ล้านกิกะจูล

0.34

0.36

0.49

0.61

- อื่นๆ

ล้านกิกะจูล

0.00

0.03

0.56

0.05

ไฟฟ้าที่ซื้อเข้า

ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

1,117

1,203

1,134

1,212

ล้านกิกะจูล

4.02

4.33

4.08

4.36

กิกะจูลต่อตันการผลิต

1.34

1.37

1.39

1.24

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.81

0.88

0.88

0.91

G4-EN15 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.17

0.19

0.22

0.24

G4-EN16 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 2)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

0.65

0.70

0.66

0.67

พลังงาน
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-

G4-EN5

ค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1+2)

GRI

ข้อมูล

หน่วย

2556

2557

2558

2559

118.34

125.63

118.24

117.01

n/a

n/a

n/a

0.18

G4-EN18 ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต

กก.คาร์บอนไดออกไซด์
ต่อตันผลผลิต

-

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biogenic)

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ปริมาณการน�ำน�้ำมาใช้

ล้านลูกบาศก์เมตร

207.62

341.93

201.36

195.14

- น�้ำประปา

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

16.74

6.38

6.57

- ทะเล

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

70.62

42.22

44.38

- แม่น�้ำ

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

13.24

16.96

17.50

- คลอง

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

166.54

85.37

76.54

- น�้ำบาดาล

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

16.60

15.08

16.51

- น�้ำฝน

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

27.29

20.62

27.11

- แหล่งน�้ำผิวดินอื่นๆ

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

8.24

13.16

4.76

- น�้ำซื้ออื่นๆ (ที่ไม่ใช่น�้ำดื่ม)

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

22.66

1.56

1.77

- น�้ำเสียจากภายนอก

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

0

0

0

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

82.69

34.59

24.16

ร้อยละของปริมาณ
การใช้น�้ำทั้งหมด

n/a

24.18

17.18

12.38

น�้ำทิ้งทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

115.35

81.88

94.41

- ทะเล

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

34.07

25.75

29.60

- แม่น�้ำ

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

6.67

5.76

7.16

- คลอง

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

68.38

45.56

51.32

- ล�ำรางสาธารณะ

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

3.59

3.69

4.34

- อื่นๆ

ล้านลูกบาศก์เมตร

n/a

2.62

1.12

1.99

- ค่า BOD

มิลลิกรัมต่อลิตร

n/a

19.81

19.68

16.04

- ค่าความเข้มข้นไนโตรเจน

มิลลิกรัมต่อลิตร

n/a

41.31

43.12

35.42

- ปริมาณ BOD

พันตัน

n/a

2.28

0.61

0.58

- ปริมาณค่าไนโตรเจน

พันตัน

n/a

4.76

0.58

0.49

G4-EN10 ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่

น�้ำทิ้ง
G4-EN22 น�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก

คุณภาพน�้ำทิ้ง
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น�้ำ

GRI

ข้อมูล

หน่วย

2556

2557

2558

2559

ล้านตัน

0.39

0.44

0.44

0.44

ปริมาณของเสียทั่วไปที่เกิดขึ้น

ล้านตัน

0.39

0.44

0.44

0.44

ปริมาณของเสียทั่วไปที่น�ำไปก�ำจัด

พันตัน

n/a

417.55

399.39

428.23

- ฝังกลบ

พันตัน

n/a

n/a

26.66

23.22

- ท�ำปุ๋ย

พันตัน

n/a

n/a

282.23

333.22

- เผาด้วยเตาเผา

พันตัน

n/a

n/a

3.30

2.62

- น�ำกลับไปใช้ซ�้ำ

พันตัน

n/a

n/a

0.24

1.14

- น�ำกลับไปใช้ใหม่

พันตัน

n/a

n/a

31.04

13.73

- ก�ำจัดด้วยวิธีอื่นๆ

พันตัน

n/a

n/a

55.92

54.32

ปริมาณของเสียทั่วไปที่เก็บไว้ภายในบริษัท

พันตัน

n/a

32.23

72.98

83.56

ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น

พันตัน

0.66

0.70

0.67

1.16

ปริมาณของเสียอันตรายที่ส่งก�ำจัด
โดยหน่วยงานภายนอก

พันตัน

n/a

0.44

0.54

1.11

- ฝังกลบ

พันตัน

n/a

n/a

0.11

0.13

- เผาด้วยเตาเผา

พันตัน

n/a

n/a

0.02

0.07

- น�ำกลับไปใช้ซ�้ำ

พันตัน

n/a

n/a

0.02

0.27

- น�ำกลับไปใช้ใหม่

พันตัน

n/a

n/a

0.39

0.64

- ปริมาณของเสียอันตรายทีเ่ ก็บไว้ภายในบริษท
ั

พันตัน

n/a

0.25

0.38

0.43

ของเสีย
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G4-EN23 ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น

รายงานความยั่ ง ยื น
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-

หมายเหตุ
• n/a = ไม่มีข้อมูล
• ปริมาณการน�ำน�ำ้ มาใช้ทงั้ หมดรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ค�ำนวณจากอัตราไหลของปัม๊ และปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา
(G4-EN8)
• ปริมาณน�้ำ Reuse/Recycle รวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ และการค�ำนวณจากอัตราไหลของปั๊ม (G4-EN10)
• ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) คือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในน�้ำ ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดความ
สกปรกของน�้ำ (G4-EN22)
• ค่า BOD และไนโตรเจน ค�ำนวณจากค่าเฉลี่ยของการตรวจคุณภาพน�้ำทิ้ง BOD และไนโตรเจนของทุกหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์โดยบริษั ทภายนอก
ที่ได้รับรอง (G4-EN22)
• ปริมาณ BOD ค�ำนวณจาก ปริมาณของน�้ำทิ้ง x ความเข้มข้นเฉลี่ยของบีโอดี (G4-EN22)
• ปริมาณไนโตรเจน ค�ำนวณจาก ปริมาณของน�้ำทิ้ง x ความเข้มข้นเฉลี่ยของไนโตรเจน (G4-EN22)
• ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ภายในบริษัทเป็นปริมาณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
• ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น คิดรวมเฉพาะปริมาณของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยปริมาณของเสียที่เก็บไว้ภายในบริษัท
ในแต่ละปีค�ำนวณจากปริมาณของเสียสะสมในปีปัจจุบัน – ปริมาณของเสียสะสมในปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
• ข้อมูลวิธีการก�ำจัดของเสียได้มาจากการยืนยันวิธีการก�ำจัดจากผู้รับก�ำจัดหรือจากเอกสารใบก�ำกับการขนส่งขยะจากผู้รับก�ำจัด (G4-EN23)

G4-32

การแสดงข ้อมูลตามต ัวชีว้ ด
ั GRI
General Standard Disclosures

General Standard Disclosures

Page/Website

External
Assurance

Page 12-15

-

Strategy and Analysis
G4-1

CEO Statement
Name of the organization

Page 16

-

G4-4

Primary brands, products, and services

Page 16-17

-

G4-5

Location of the organization’s headquarters

Page 29

-

G4-6

Countries of operation

Page 18-19

-

G4-7

Nature of ownership and legal form

Annual Report (1), Page 6-20,
(5), Page 1-2

-

G4-8

Markets served

Page 18-19
Annual Report (1), Page 1-8

-

G4-9

Scale of the organization

Page 18-21
www.cpfworldwide.com/en/product and
www.cpbrandsite.com/product

-

G4-10

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

Percentage of total employees covered by
collective bargaining agreements

CPF does not have trade union.

-

G4-12

Describe the organization’s supply chain

Page 16-17

-

G4-13

Significant changes during the reporting
period regarding the organization’s size,
structure, ownership, or its supply chain

Annual Report (1), Page 1-3
- There was no material change
in the location of suppliers and
structure of supply chain.

-

G4-14

Report whether and how the precautionary
approach or principle is addressed by the
organization

Page 73

-

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, 37

-
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Organizational Profile

General Standard Disclosures
G4-16

Page/Website

List memberships of associations and national Page 34
or international advocacy organizations

External
Assurance
-
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Identified Material Aspects and Boundaries

รายงานความยั่ ง ยื น
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-

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 24
Annual Report (1), Page 6-22

Page 93-96

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 25

Page 93-96

G4-19

List all the material Aspects identified in the
process for defining report content

Page 26-27

Page 93-96

G4-20

Report the Aspect Boundary within the
organization for each material Aspect

Page 26-27

Page 93-96

G4-21

Report the Aspect Boundary outside the
organization for each material Aspect

Page 26-27

Page 93-96

G4-22

Report the effect of any restatements of
information provided in previous reports and
the reasons for such restatements

Page 47, 76

Page 93-96

G4-23

Report significant change from previous
reporting periods in the Scope and Aspect
Boundaries

There was no significant change in the
Scope and Aspect Boundaries.

Page 93-96

Stakeholder Engagement
G4-24

List of stakeholder groups engaged
by the organization

Page 28-29

Page 93-96

G4-25

Basis for identification and selection
of stakeholders

Page 28

Page 93-96

G4-26

Organization’s approach to stakeholder
engagement

Page 28-29

Page 93-96

G4-27

Key topics and concerns raised through
stakeholder engagement, and how the
organization has responded

Page 28-29

Page 93-96

Report Profile
G4-28

Reporting period

Page 24

-

G4-29

Date of the most recent previous report

Page 24

-

G4-30

Reporting cycle

Page 24

-

General Standard Disclosures

Page/Website

External
Assurance

G4-31

Contact point for the report

Page 29

-

G4-32

GRI Content Index for inaccordance option
the organization has chosen

Page 85-91

-

G4-33

Report the organization’s policy and current
practice regarding external assurance for
the report

Page 24, 93-96

-

Annual Report (6), Page 1-2
www.cpfworldwide.com/en/about/
leadership/sub-committee/
corporate-governance

-

www.cpfworldwide.com/en/about/
commitment

-

Governance structure of the organization

Ethics and Integrity
G4-56

Organization’s values, principles, standards
and norms of behaviour

87
-

Specific Standard Disclosures

Specific Standard Disclosures

Page/Website

Omission/ Note

External
Assurance

Economic Performance
G4-DMA Disclosure on Management Approach Annual  Report  (1), Page 1
-

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 70-71

-

-

G4-EN3

Energy consumption within
the organization

Page 72, 82

-

Page 93-96

G4-EN5

Energy intensity

Page 72, 82

-

Page 93-96

-

-

Page 76, 83

-

Page 93-96

Page 76, 83

-

-

G4-EC1

Direct economic value generated
and distributed

Page 20

-

Energy

Water
G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 70-71, 76
G4-EN8

Total water withdrawal by source

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

Omission/ Note

External
Assurance

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 78-81

-

-

G4-EN13 Habitats protected or restored

-

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 70-71, 73

-

-

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

Page 72, 82

Reporting scope of GHG
Page 93-96
scope1 includes GHG emission
from fuel combustion sources
only, but excludes biogas
combustion from flaring.

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

Page 72, 82

-

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions
intensity

Page 72, 83

Reporting scope of GHG
intensity includes GHG
scope 1 and scope 2. However,
GHG scope1 includes GHG
emission from fuel combustion
sources only, but excludes biogas
combustion from flaring.

Specific Standard Disclosures

Page/Website

Biodiversity
Page 81
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Emissions

88
-

Page 93-96

รายงานความยั่ ง ยื น

Effluents and Wastes
G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 70-71, 77

-

-

G4-EN22 Total water discharge by quality and Page 83
destination

-

Page 93-96

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

-

Page 93-96

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 60-62

-

-

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

100% of corn for animal feed
and fishmeal that were
sourced and used in Thailand
were screened using the
traceability criteria which
helped prevent environmental
degradation. Other suppliers
will be screened using
environmental criteria in 2017.

-

-

-

Page 84

Supplier Environmental Assessment
Page 61

Employment
G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 40, 44

External
Assurance

Specific Standard Disclosures

Page/Website

Omission/ Note

G4-LA1

Page 46-47

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

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 44-45

-

-

G4-LA5

Percentage of total workforce
Page 44
represented in formal joint
management-worker health and
safety committees that help monitor
and advise on occupational health
and safety programs

-

-

G4-LA6

Type of injury, occupational
Page 45-46
diseases, lost days, and absenteeism,
and total number of work-related
fatalities, by region and by gender

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

Page 93-96
The External
Assurance of
this indicator
does not
include
Occupational
Disease
Rate of
Independent
Contractors.

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

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 40-42

-

-

G4-LA9

Page 41-47

-

Page 93-96

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 60-61

-

-

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

The Company only started
its supplier audit program
in critical high risk suppliers.
The audit is set to be
complete by 2020.

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 44

-

-

G4-LA16 Number of grievances about labor
practices filed, addressed, and
resolved through formal grievance
mechanisms

-

-

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

Supplier Assessment for Labor Practices
Page 60-61

Labor Practices Grievance Mechanisms
Page 45
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Occupational Health and Safety

Omission/ Note

External
Assurance

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 35-36

-

-

G4-HR9

Assessment on human rights
impact was conducted using
risk profiles at the country
level. The assessment
covered CPF business of all
nature in Thailand.

Specific Standard Disclosures

Page/Website

Assessment
Total number and percentage of
operations that have been subject
to human rights reviews or impact
assessments

Page 36
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Supplier Human Rights Assessment
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G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 60-61

-

-

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

The Company only started
its supplier audit program
in critical high risk suppliers.
The audit is set to be
complete by 2020.

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 63-67

-

-

G4-SO1

All operations are subject to
impact assessment if
required by law.

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 50
www.
cpfworldwide.
com/en/
sustainability/
commitment

-

-

G4-PR3

-

-

-

-

-

-

Page 60-61

Local Communities
Percentage of operations with
implemented local community
engagement, impact assessments,
and development programs

Page 67

Product and Service Labeling

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

www.
cpfworldwide.
com/en/
sustainability/
commitment

Healthy and Affordable Food
G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 54-55
Customer Health and Safety
G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 50-54

Omission/ Note

External
Assurance

-

-

-

-

G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 40, 42-43

-

-

CPF Own Number of innovations and
Indicator innovators

-

-

Specific Standard Disclosures
G4-FP5

Page/Website

Percentage of production volume
Page 51
manufactured in sites certified by an
independent third party according
to internationally recognized food
safety management system standards

Animal Welfare
G4-DMA Disclosure on Management Approach Page 50, 52

United Nations Global Compact (UN Global Compact)
Communication on Progress – Advanced Level
UN Global Compact Communication on Progress – Advanced Level
Criterion Description

Page

1

The COP describes mainstreaming into corporate
functions and business units.

Sustainability Governance, Page 30-35

2

The COP describes value chain implementation.

Develop Win-Win Partnership, Page 60-62

3

The COP describes robust commitments,
strategies or policies in the area of human rights.

Human Rights and Risk Management, Page 35-36
Developing CPF as a “Home of Happiness”,
Page 44-45

4

The COP describes effective management systems
to integrate the human rights principles.

Human Rights and Risk Management, Page 35-36
Developing CPF as a “Home of Happiness”,
Page 44-45

5

The COP describes effective monitoring and
evaluation mechanisms of human rights
integration.

Human Rights and Risk Management, Page 35-36
Developing CPF as a “Home of Happiness”,
Page 44-45

6

The COP describes robust commitments,
strategies or policies in the area of labor.

Human Rights and Risk Management, Page 35-36
Developing CPF as a “Home of Happiness”,
Page 44-45
Responsible Sourcing of Fishmeal, Page 61-62

7

The COP describes effective management
systems to integrate the labor principles.

Human Rights and Risk Management, Page 35-36
Developing CPF as a “Home of Happiness”,
Page 44-45
Responsible Sourcing of Fishmeal, Page 61-62
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Criterion Description

Page

8

The COP describes effective monitoring and
evaluation mechanisms of labor principles
integration.

Human Rights and Risk Management, Page 35-36
Developing CPF as a “Home of Happiness”,
Page 44-45

9

The COP describes robust commitments,
strategies or policies in the area of
environmental stewardship.

Balance of Nature, Page 70-81

10

The COP describes effective management systems
to integrate the environmental principles.

Balance of Nature, Page 70-77

11

The COP describes effective monitoring and
evaluation mechanisms for environmental
stewardship.

Balance of Nature, Page 70-81

12

The COP describes robust commitments,
strategies or policies in the area of anti-corruption.

Sustainability Governance, Page 35

13

The COP describes effective management systems
to integrate the anti-corruption principle.

Sustainability Governance, Page 35

14

The COP describes effective monitoring and
evaluation mechanisms for the integration of
anti-corruption.

Sustainability Governance, Page 35

15

The COP describes core business contributions
to UN goals and issues.

Supporting the Sustainable Development Goals,
Page 34

16

The COP describes strategic social investments
and philanthropy.

Self-Sufficiency Society, Page 55-57

17

The COP describes advocacy and public policy
engagement.

Supporting the Sustainable Development Goals,
Page 34

18

The COP describes partnerships and
collective action.

Supporting the Sustainable Development Goals,
Page 34
Develop Win-Win Partnership, Page 62

19

The COP describes CEO commitment and
leadership.

Message to Stakeholders, Page 12-15

20

The COP describes Board adoption and oversight.

Sustainability Governance, Page 35

21

The COP describes stakeholder engagement.

Stakeholder Engagement, Page 28-29
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