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นโยบายสุขโภชนาการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

Health and Nutrition Policy
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited and Subsidiaries 
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หลกัการ / BACKGROUND

ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” และในฐานะผู ้น�าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ตระหนักดีว่าทุกวินาทีของการด�าเนินงาน 

คือ ความปลอดภัยในชีวิตและการมีสุขภาพดีของผู้บริโภคทั่วโลก บริษัทจึงมุ่งมั่นน�าเสนอผลิตภัณฑ์

คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ได้ในราคาที่เหมาะสม ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นน�า จากวัตถุดิบที่

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ และด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

สากล ควบคู่ไปกับการสื่อสารและการด�าเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ

With our ‘Kitchen of The World‘ mission, Charoen Pokphand Foods Public 

Company Limited and its subsidiaries; Thailand’s leading agro-industrial and food 

conglomerate, know well that every minute of our operation means a lot to the 

safe and healthy living of our consumers. With the devotion of our research and 

development specialist, cutting-edge technologies, strict quality control system, 

and responsible marketing communication practice and activities, CPF Group, 

therefore, have continually driven our entire business chain towards ultimate food 

quality and safety aiming to deliver the nutritious, tasty, safe, traceable, and 

affordable food to the consumers and the society.  
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นิยาม / DEFINITON

บรษัิท หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 และมีอ�านาจควบคุม

“Company” means Charoen Pokphand Foods Public Company Limited or CPF

“Subsidiaries” means Companies that CPF directly or indirectly holds more 

than 50 percent of the their shares and has control.

แนวทางปฏบิตั ิ/ POLICIES AND PRINCIPLES

เพื่อให้สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีสุขโภชนาการที่ดี เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยและภาวะ 

สุขภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการเข้าถึง

อาหารที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

With our attention to consumers’ health, CPF has constantly developed wide 

varieties of nutritional products to ensure customers’ satisfactions and to increase 

food accessibility as follows:

ขอบเขต / TERM OF REFERENCE

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ใช้กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

This “Policies and Principles on Health and Nutrition” shall be applied within 

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited and its subsidiaries domestically 

and internationally.
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• ตลาดกลุม่สขุภาวะ : หรอืการมสีขุภาพดีอย่างสมดุล มุง่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพ่ือลดความเสีย่งของกลุ่มโรคไม่ตดิต่อ 3 โรค คือ โรคความดันโลหติสงู ภาวะไขมนัใน

เส้นเลอืดสงู และโรคเบาหวาน ทีม่ผีลกระทบอย่างมากกบัสขุภาพผูบ้รโิภค ซ่ึงมสีาเหตุ

หลักมาจากโรคอ้วน ภายใต้ชือ่ “CP Balance” โดยผลติภัณฑ์ในกลุ่ม CP Balance จะ

น�าเสนออาหารพร้อมรบัประทานทีใ่ห้สารอาหารทีส่มดุล มโีคเลสเตอรอล ไขมนัอ่ิมตวั 

และโซเดียมที่ต�่าลง พร้อมทั้งเพ่ิมใยอาหารและวิตามินที่จ�าเป็นเพ่ือยกระดับคุณภาพ

อาหารให้ดีต่อสขุภาพมากขึน้

 Adult Well-Being Market : The Company aims to promote balance 

health and wellness through products that help reduce the risk of 3 

NCDs (Non-Communicable diseases) i .e. Hypertension, 

Hypercholesterolemia, and Diabetes Mellitus mainly caused by 

obesity that severely threaten health and well-being of adults 

nowadays. The company; therefore, has launched the “CP Balance” 

product line offering healthy instant food products that provide 

balance-nutrition and are high in fiber and vitamin and low in 

cholesterol, saturated fat, and sodium.

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและโภชนาการ / 
Healthy and Nutritious Product

บรษิทัไม่หยดุนิง่ปรบัปรงุผลิตภัณฑ์ (Renovation) และพัฒนานวตักรรม (Innovation) ด้วยการศกึษา 

และวิเคราะห์เชิงลึกถึงความต้องการด้านสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภค โดยศูนย์วิจัยและ

พัฒนาทีม่ศีกัยภาพสงู พร้อมด้วยทมีงานนกัวจัิยอาหาร เชฟ และนักวชิาการอาหาร (Nutritionist) 

มอือาชพีของบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัมุง่สร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้รโิภคผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

หลากหลายกลุ่ม อาทเิช่น

The Company has continually developed and innovated new products and 

innovations that suit consumers‘ demands based on the in-depth study on 

consumers’ health and nutrition requirements from the company’s proficient 

research centers, food research teams, chefs, and nutritionists. Below are 

some of the market segments we have engaged:
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• การสื่อสารข้อมูลและการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ /  
Responsible Marketing Communication

บริษัทให้ความส�าคัญกับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอ 

ต่อการน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจเลือกซือ้และการเข้าถงึผลิตภัณฑ์ โดย

The Company places significant emphasis on product and service information 

as follows:

• ฉลากผลิตภณัฑ์ : แสดงรายละเอียดส่วนประกอบส�าคัญ วิธกีารใช้และการเกบ็รกัษา 

เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคทราบคุณค่าทางโภชนาการ หลีกเลี่ยงสารอาหารที่อาจก่อให้เกิด

ภูมแิพ้ รวมถึงรกัษาหรอืคงคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม

 Product label : Product label must provide information on ingredients and 

instruction on product usage and storage for consumers to be informed on 

nutrition facts, aware of allergens, and able to preserve the product properly.

• ตลาดกลุม่โภชนาการเดก็ : มุง่มัน่ทีจ่ะผลติอาหารส�าหรบัเด็กทีม่โีภชนาการสงูและ 

จ�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของเด็กแต่ละช่วงวยั ตัง้แต่อาย ุ1-12 ปี 

 Children Health and Nutrition Market : The Company determined 

to provide nutritious food products that are essential to the growth 

and development of children aged 1-12 years.

• ตลาดอาหารสดอนามยั : ให้ความส�าคัญกบัการผลิตและจดัจ�าหน่ายอาหารสดอนามยั 

คุณภาพสงู โดยกระบวนการด�าเนนิงานสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคับและ

มาตรฐานของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า  หรอืเหนอืกว่าทีก่�าหนด 

 Fresh and Hygiene Food Market : The Company pays high attention 

on the production and distribution of high quality fresh food products that 

are in compliance with the national and international standards, rules, 

regulations, restrictions, and other requirements. 
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• การส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร / Food Accessibility Promotion

บรษิทัมุง่พัฒนา มส่ีวนร่วม และสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการและกจิกรรมทีช่่วยบรรเทาปัญหาและ

ผลกระทบอันเกดิจากข้อจ�ากดัในการเข้าถงึอาหาร รวมถงึการบรโิภคอาหารทีไ่ม่ถกูหลกัโภชนาการ 

โดยร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ สร้างกระบวนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการ

ผลิตอาหารด้วยตนเอง และ/หรือการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ตลอดจนสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต

In coordination with government and private agencies, the Company has 

constantly supported and took part in a number of projects and activities 

to lessen the problems and the effects caused from the limitations of food 

access and malnutrition by acknowledging the public on food sustainability 

and healthy diet as well as supporting the company’s food products.  

• ส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ รวมถึงกจิกรรมทางการตลาด : สร้างการรับรู ้ 

และโอกาสการเข้าถึงผลติภัณฑ์อาหารปลอดภัย มโีภชนาการทีดี่ และในราคาทีเ่หมาะสม 

อย่างทั่วถึง  ควบคู่ไปกับการสนับสนุนข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการและการบริโภค

อย่างชาญฉลาด

 Media, PR, and Marketing Activities : Promote and create awareness on 

the access of safe and healthy foods that are affordable along with information 

on healthy diet and nutrition balance.
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