
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)  

ธุรกิจแปรรูปเนื้อไก สระบุรี  

การนำองค�กร ให�มีผลดำเนินการที่เป�นเลิศ  

 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ BKP เปน 1 ใน 98 บริษัทในกลุมบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF 

ซึ่งเปน 1 ใน 11 กลุมธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ (CPG) โดย BKP เริ่มดำเนินธุรกิจโรงงานแปรรูปเนื้อ “ไกสด” ตั้งแตป พ.ศ. 2532 และ 

ตอมาไดเพิ่มโรงงานผลิต “ไกปรุงสุกแชแข็ง” เพื่อการสงออก ตอมาในป พ.ศ. 2536 BKP ไดปรับรูปแบบเปนบริษัทมหาชนในตลาดหุน

ประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2541 CPF เขาถือหุน BKP คิดเปนสัดสวน 99.44% จวบจนปจจุบัน 

 ผูนำระดับสูง SLT (Senior Leader Team)  

มีความมุงมั่นในการขับเคลื ่อนองคกรใหเติบโต

อยางยั่งยนื เพื่อเปนสวนหนึ่งในการบรรลุวิสัยทศัน  

“ครัวของโลก” (Kitchen of the World) ของ CPF 

ดวย Leadership Model ซึ ่งไดรับการทบทวน 

ในที่ประชุม SPP (Strategic Planning Process) 

ประจำป เพื ่อใหมั ่นใจวา P P M V V, ความ

สามารถพิเศษ CC (Core Competency), 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ST.OBJ (Strategic 

Objectives), สามารถตอบสนองตอปจจัย 7-6-8 

(7Advantages, 6Challenges, 8Changes) ให 

“ทัน” ตอความตองการและทิศทางธุรกิจในอีก 5 ป

ขางหนาได ความสำเร็จของ BKP มาจากการที่

ผู นำ SLT ทบทวนติดตามผลดำเนินการตาม

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ KPI ที่สำคัญของแผนปฏิบัติการอยางสม่ำเสมอและใหการชี้นำ (Guide), กระตุน (Encourage), และสื่อสาร

ดวย 2-Way Communication ใหเกิดการใช KM (Knowledge Management) เปนเครื่องมือจัดการองคกร เพื่อสรางนวัตกรรมอยาง 

กาวกระโดด มีผลดำเนินการที่เปนเลิศ สรางผลกำไรใหกับผูถือหุน (CPF) และมีธุรกิจที่ยั่งยืนตอไปอีกหลายทศวรรษขางหนา 

พันธกิจ (พันธกิจ (Mission)  
ผลิตอาหารที่มีโภชนาการพร้อมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปลอดภยั มีรสชาต ิ 
มีคุณภาพม่ันคงสม ่าเสมอ รักษาสภาพแวดล้อมของโลก สร้างความผูกพนัให้ลูกค้า 
ในทุกภาคส่วนของตลาดและธุรกิจอีกทัง้ สอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร    

จุดประสงค์ (จุดประสงค์ (Purpose) 
รักษาระดับการเตบิโต
เป็นผู้น าด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร  

พันธกิจ พันธกิจ 

จุดประสงค์ 
รักษาระดับการเตบิโต
เป็ป็ป
อุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร 

ปรัชญา (ปรัชญา (Philosophy) 
การด าเนินธุรกิจของซีพี 
• ประเทศชาตไิด้ประโยชน์ 
• ประชาชนได้ประโยชน์ 
• องค์กรได้ประโยชน์ 

urpose)

และอุตสาหกรรมอาหาร 

วิสัยทศัน์ (วิสัยทศัน์ (Vission) 
BKP “ผลิต” สินค้าเนือ้ไก่แปรรูป
และ “ให้บริการลูกค้า” ตามพันธกิจ  
HESTSECT ที่ได้มาตรฐาน สากล 
และ เป็นส่วนหน่ึงร่วมกับบริษัท
อื่นๆ ของกลุ่ม CPF ในการบรรลุ
วิสัยทศัน์ “ครัวของโลก” 

ปป

 ค่านิยม (Values)           

            พร้อมรับการเปล่ียนแปลง    มีคุณธรรม และความซื่อสัตย์ 

            ใฝ่รู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้    มุ่งมั่นเพื่อความส าเร็จ 

      สรรสร้างนวัตกรรม     ตอบแทนคุณแผ่นดนิ  

มีคุณธรรม และความซื่อสัตย์           
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 มุ�งมั่นต�อการผลิตสินค�าคุณภาพที่มีธรรมาภิบาลและเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 

 BKP ใช “The House of the White Ocean Strategy” ในการถายทอดการกำกับจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลจากเครือ CPG สูกลุม CPF และจาก CPF สู BKP เพื่อใหธุรกิจของทั้งเครือ CPG มีความ

โปรงใสและเปนธรรม ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุมไดอยางสมดุล (ลูกคา 

CPF บุคลากร ภาครัฐ/เอกชน ผูสงมอบ ชุมชน และคูแขง) โดยบุคลากรทุกคนไดรับคูมือจริยธรรม 

และคูมือความปลอดภัย ใชเปนพื้นฐานในการผลิตสินคาไกสดและไกปรุงสุกที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

ระดับโลกตามมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001 BKP สามารถตอบสนองตอ

กฎหมายและมาตรฐานลูกคาประเทศตางๆ ไดทุกประการ เชน British Retail Consortium ของ

อังกฤษ, เปนโรงงานแรกของโลกนอก EU ที่ไดการรับรอง EU Animal Welfare และตอบสนองความ

ตองการพิเศษของลูกคาไดทุกกรณี เชน Marks & Spencer ที่กำหนดใหใชถานไมในการยาง Grilled-

Chicken-Stick ที่ทำจากฟารมไมโกงกางที่ไมทำลายปาชายเลนธรรมชาติ เปนตน โดยบุคลากรของ 

BKP มีสถานที่ทำงานที่มีอาชีวอนามัยและปลอดภัยภายใตมาตรฐาน CPF-SHE-MS และ OHSAS 

18001 ทำให BKP ดำเนินธุรกิจขามชาติที่ประสบความสำเร็จใหกับคนไทย 
 
  โรงงานในหัวใจของชุมชนและเป�นส�วนหนึ่งของครัวของโลกที่ผู�บริโภคมั่นใจ  

 BKP “ตอบแทนคุณแผนดิน” ตามคานิยม CPF-Way และมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งของชุมชนและ

สังคม โดย BKP ไดแบงชุมชนและกิจกรรมเปน 3 ระดับ ดังนี้  

1. ชุมชนรอบขางบริษัทระยะ 3 กม. ผลประเมิน Environment Impact Assessment (EIA) ทำให

มั่นใจวา BKP ไมไดสรางผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และหลังจากใชเกณฑ TQA 

ตั้งแต พ.ศ. 2551 แนวทางการปองกันรักษาสภาพแวดลอมแบบเดิมๆ ที่เพียงมุงใหบรรลุกฎหมาย

เทานั้น ไดรับการยกระดับเปนแนวทางที่เพิ่มคุณคาและชีวิตความเปนอยูที่ดีใหกับชุมชนในรัศมี 3 กม. 

เชน วิศวกรสิ ่งแวดลอมพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนและสอนวิธีการบำรุงรักษาอยางยั ่งยืน  

ทีมชางรวมมือกับชาวบานปรับปรุงสนามเด็กใหชุมชน “โครงการผักกางมุง” ทำใหชาวบานมีสุขภาพ 

ดีขึ้น “โครงการครัวโรงเรียน” เสริมโปรตีนและธาตุอาหารใหเด็กนักเรียน “โครงการ ก.ไกแกงคอย 

รอยยิ้มเปอนสี” สรรคสรางงานศิลปะและจินตนาการใหเด็กมีความสุข 

2. ชุมชน อำเภอแกงคอย จ.สระบุรี และจังหวัดอืน่ๆ ทัว่ประเทศ เปนการขยายขอบเขต 

การพัฒนาชุมชนรอบขางโรงงานไปสูระดับอำเภอและจังหวัด และระดับประเทศ โดย BKP ไดอาสา

เปนตัวแทนกลุมอุตสาหกรรมไก ปฏิบัติงานรวมกับกรมปศุสัตวของจังหวัดในการรณรงค “โครงการ

เนื้อสัตวปกปลอดภัยสำหรับเทศกาลตรุษจีน” ทุกป “โครงการสานใจไทยสูใจใต” และ “โครงการทำดี 

มีงานทำ” ใหกำลังใจนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยรวมกับ

กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการอิสลามทั้ง 3 จังหวัด ที่สำคัญ BKP จัด “โครงการเปดโลก 

ความรูอาหารปลอดภัยกับ CPF” ใหประชาชนเขาเยี่ยมชมโรงงานระดับโลก เฉลี่ยมากกวา 1 หมื่นคน

ตอปตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน 

3. ชุมชนโลก BKP ใช “เทคโนโลยีสะอาด” ในการผลิตอาหารปลอดภัย และอนุรักษทรัพยากร 

ของโลกไปพรอมๆ กับโครงการ Co-Generation, Bio-Diesel, และ BOD-Online ฯลฯ และเพื่อรักษา

โลกใบนี้ใหประชาชนชาวไทยและประชาคมโลก ซึ่ง BKP และอีก 2 บริษัทลูกของ CPF สรรคสราง

นวัตกรรมฉลาก Carbon Footprint เปนกลุมบริษัทไกแปรรูปสงออกกลุมแรกของโลก ที่แสดงอัตรา 

CO2 และความมุงมั่นที่จะลดการปลดปลอย CO2 ไปสูชั้นบรรยากาศ เพื่อชวยลดภาวะโลกรอนใหกับ

โลกใบนี้อยางเปนกิจจะลักษณะ 
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ระบบติดตามเพือ่วัดวิเคราะห�และเรียนรู�ปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบ   

 ความสำเร็จของ BKP มาจากการทบทวนติดตามงานในระบบ Follow-Up Model อยางคงเสนคงวาใหเกิดผลดำเนินการที่ดี (High-

Performance) โดยใชความรูจากขอมูลจริงดานความลมเหลวและความสำเร็จในอดีตที่สะสมใน Fact/Flow/Case ของ KM-Focus เปน

เครื่องมือในการจัดการองคกรอยางเปนระบบ เริ่มตนโดยเจาของกระบวนการ QIT (Quality Improvement Team) วัดผลดำเนินการรายวัน

และประเมินผลลัพธเปนรหัส 4-สี ผลลัพธสีเหลืองและสีแดงตองสรุปปจจัยความลมเหลวและวิธีปรับปรุงอยางเรงดวนใหดีขึ้น และ QIT 

ยังตองพัฒนาผลลัพธสีเขียวใหเปนสีน้ำเงินที ่ “บรรลุเปาหมาย” หรือ “ดีกวา KPIs” ที ่เปนนโยบาย “พรุ งนี ้ดีกวาวันนี ้” ของ CEO 

อดิเรก ศรีประทักษ  หลังการปรับปรุงแลว QIT บันทึกขอมูลจริงใน Fact/Flow/Case พรอมความลมเหลวและความสำเร็จเพิ่มเติมอีกใน  

KM-Focus เพื่อใชในการเรียนรูและปรับปรุงในอนาคต การปฏิบัตินี้เปนสวนหนึ่งของคานิยม CPF-Way ที่บุคลากรของ BKP รวมกันปฏิบัติ

และ “มุงมั่นเพื่อความสำเร็จ” ให BKP สามารถบรรลุ Action Plans และ Strategic Objectives ทั้งหมด 

 BKP ติดตามผลประเมิน Process KPMs ทั้ง In-Process และ Outcome ประจำวันตาม Follow-Up Model เพื่อประเมินความสามารถ

ในการตอบสนองตอ Leading–Lagging KPIs และ Most important Goals ของ Action Plans ตัวอยางเชน LT (Leader Team) ของ  

QIT-SLH (Slaughterhouse) ประมวลผลผลิต-คลังสินคา-ยอดขาย ของ “ไกสด” ประจำวันจาก WinFood-Software และ QIT-FPP 

(Further-Processing-Plant) ประมวลทำนองเดียวกันจาก SAP-ERP-Software ซึ่งเชื่อมโยงขอมูลกับซอฟตแวรการจัดการวัตถุดิบ C1  

ภายใต Core Process : PDCA_BLKI (Benchmark, Learning-KM-Focus, Kaizen, Innovation) โดย LT นำเสนอผลดำเนินการ 

ในที ่ประชุมประจำสัปดาหให SLT ปรับแผนและทิศทางการผลิตสำหรับสัปดาหตอไป เพื ่อใหมั ่นใจวาผลดำเนินการของทั ้ง 22QIT 

มีศักยภาพที่ดีขึ้นที่จะบรรลุ TS (Target Setting) ประจำปได โดยทุกๆ เดือน LT จะสรุปรายงานผลดำเนินการแสดงความสมดุลของ 5M 

(Man/Machine/Material/Method/Money), ความสำเร็จของ INNOVACO, ที่ตอบสนองตอปจจัย 6-7-8 และในที่ประชุมไตรมาส SLT 

ประเมินผลดำเนินการและแผน BCR (Business Continuity & Recovery), Blind Spots, และ PSF5 (5Principle Success Factors) 

เพื่อให Board ใหคำแนะนำการปรับทิศทางธุรกิจใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในอีก 3 เดือนขางหนา   
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การจัดการระบบสารสนเทศ 

 BKP ใชระบบ IKMS (Information & Knowledge Management 

System) ในการจัดการขอมูลสารสนเทศที่สำคัญดวย Software และ 

Hardware ตามมาตรฐานสากล ISMS (ISO 27001) ที ่มีความ 

ถูกตอง ปลอดภัย และจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 17799, 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ ์  เปนตน CPF-IT จาก 

องคกรแม ไดจัดแผน Information Security Risk Management  

ซึ่งมี Backup Site และติดตั้ง Firewall+TP ที่เปน Software ดีที่สุด  

1 ใน 3 ของโลกในการปองกันการเขาถึงขอมูลจากภายนอก QIT-IT 

ของ BKP ประชุมรวมกับ CPF-IT ปละ 2 ครั้งเพื่อรวมเรียนรูและ 

ปรับปรุง BIA (Business Impact Analysis) เพื่อเตรียมการปองกัน

เหตุและปญหาที่อาจขึ้นลวงหนา นอกจากนี้ BKP มีระบบ RTO ที่

สามารถกูระบบ (ถาลม) ไดภายใน 4 ถึง 8 ชั่วโมง และสามารถกู

ขอมูล (ถาสูญหาย) คืน (RPO) ไดภายใน 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ ระบบ 

CPF-IT ไดจัดระบบปฏิบัติการแบบบูรณาการที ่เชื ่อมโยงระบบ

สื่อสาร LotusNotes, ระบบบริหารบุคลากร PeopleSoft, ระบบการ

วางแผนและควบคุม วัตถุดิบ-การผลิต-คลังสินคา SAP & C1, 

WinFood, ระบบการขายในประเทศ SmartSoft, ขายตางประเทศ 

iSolution/ITS เปนตน เขาไวดวยกัน ทำใหเกิดการปฏิบัติแบบ 

บูรณาการภายในโรงงาน และขามสายงานตาม CPF Business-

Model Feed/Farm/Food ทำใหเพิ ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน 

ใหกับ Value-Chain ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ โดยเริ่มจากตนน้ำคือ

การผลิตอาหารสัตว (Feed) - การเลี้ยงสัตวในฟารม (Farm) - ไป

จนถึงปลายน้ำที่ BKP ซึ่งผลิตอาหาร (Food) อีกทั้ง BKP ไดจัดตั้ง 

Six-Sigma Black Belt Team สงผลใหสามารถระบุความแปรปรวน

ของกระบวนการผลิต และสามารถปรับปรุงเพื่อลดความแปรปรวน

ไดทันทวงที นอกจากนี้ BKP ไดนำนวัตกรรม Traceability On Line 

มาใชในการสอบยอนกลับเพื่อแกไขขอรองเรียนของลูกคาไดอยาง

รวดเร็ว เพิ ่มความเชื ่อมั ่นใหลูกคาและยกระดับความสามารถ 

การแขงขันทางธุรกิจไดตลอดเวลา 
 
    Performance Portfolio 

 BKP วัดความสมดุลของการตอบสนองตอความตองการของ 

ผู มีสวนไดสวนเสีย โดยติดตามตัวชี ้วัดที ่กำหนดเพื ่อสรางความ 

สมดุลใน 5-Strategic-Balanced-Scorecard คือ ดานการเงิน 

(PGECHS_Scorecard) ดานลกูคา (C_Scorecard) ดานประสิทธภิาพ 

(P_Scorecard) ดานบุคลากร (CCS_Scorecard) และดานความ 

ยั่งยืน (ST_Scorecard)  ทำใหเห็นจุดแข็งและโอกาสปรับปรุงแผน

ปฏิบัติการและการปฏิบัติงานประจำวัน และสามารถระบุ EIFLE 

(Early Indicator For Loosing Efficiency) ทำใหบรรลุผล KPI 

ทั ้งหมด และบรรลุเปาประสงคที ่สำคัญขององคกร (Key Goals) 

ไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่ง Performance Portfolio นี้ไดถูกนำเขา

ทบทวนและวิเคราะหในที่ประชุมประจำเดือนและเขาสูกระบวนการ

วางแผนกลยุทธ SPP (Strategic Planning Process) ของทุกป 

เพื่อปรับแผน 5 ปของบริษัทใหสอดคลองกับปจจัยและผลกระทบ 

ทั้งภายในและภายนอก ทำให BKP สามารถบรรลุพันธกิจและ 

วิสัยทัศน 5 ปไดสำเร็จและมีความยั่งยืน 

PGECHS_Scorecard : ยอดขาย-กำไร-ธรรมาภิบาล 

C_Scorecard : 0 Error-บริการดี-ลูกค�าผูกพัน 

P_Scorecard : ระบบงาน SIPOC & Innovaco 

CCS_Scorecard : ประสิทธิภาพของคน-ความก�าวหน�า 
และความผูกพันของบุคลากร 

ST_Scorecard : สมดุลความต�องการ 7  
Stakeholders อย�างยั่งยืน 
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