
บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด 
(โรงงานแปรรูปเนื้อไก�และโรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1) 

 บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด (มีนบุรี 1) หรือ CPFFP เปน 1 ใน 98 บริษัทในกลุมบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด 

(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของเครือเจริญโภคภัณฑ ประกอบดวยโรงงานแปรรูปเนื้อไก ที่ชำแหละไกเปน 

ชิ้นสวน และโรงงานอาหารแปรรูปที่ผลิตอาหารประเภทไกปรุงสุก เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแตป พ.ศ. 2521 ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ 33 ป 

สถานประกอบการตั้งอยูเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 46 ไร   

 CPFFP ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแตโรงงานอาหารสัตว ฟารมพอแมพันธุ โรงฟกไข ฟารมไกกระทง จนถึงโรงงานแปรรูปเนื้อไก 

ภายใตระบบคุณภาพ ระบบการดูแลสิ่งแวดลอม ระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระบบการดูแลสวัสดิภาพสัตว มาตรการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพและระบบ Traceability Online ที่ทันสมัย ตลอด Supply chain ทำใหสามารถสงมอบสินคา ตามพันธกิจ “REMINDS” 

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาและนำแนวทางการสรางนวัตกรรมสินคา (Blue Ocean) จนทำใหมีสวนแบง 

ตลาดไกปรุงสุกภายในประเทศเปนอันดับหนึ ่งภายใตตราสินคาซีพี (CP Brand) มีชองทางจัดจำหนายที ่สำคัญไดแก 7-11, 

CP Fresh mart และหางสรรพสินคาชั้นนำ และดวยระบบการบริหารจัดการดาน Halal ที่เขมแข็งทำใหสามารถเปดตลาดใหมไปยัง 

กลุมประเทศในตะวันออกกลางไดเปนรายแรกในป 2551  

 
การนำองค�กรด�วยรอยยิ้ม 

 ผูนำของ CPFFP นำองคกรดวยการใชหลักการ SMILE2 ถายทอด PVMV ผานระบบงานที่สอดคลองกับ 5BSC และการวางแผนกลยุทธ

เพื่อเอาชนะความทาทายขององคกร ในเรื่องการขยายตลาดภายใตภาวการณแขงขันทางการคาสูง โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่มี Owner Brand 

ที่เขมแข็ง การบริหารงานโดยใชพื้นที่การผลิตที่มีอยูจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และการสรางความสัมพันธกับชุมชน เนื่องจากโรงงาน 

ตั้งอยูใจกลางชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยใชความไดเปรียบในเรื่องบุคลากรทุกคนยึดมั่นแนวทางปฏิบัติ CPF Way ทำงานที่บูรณาการ 

กันเปนทีมเพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพที่เขมแข็งภายใตเครื่องหมาย CP Brand เพื่อใหองคกรเหนือคูแขงขัน รวมถึงการสรางสมดุลใหกับ 

ผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุม  
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การสื่อสารด�วยรอยยิ้ม 

 CPFFP นำหลักการ SMILE2 มาประยุกตเปน Communication 

Model ที่มุงเนนสื่อสารกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุม 

เพื ่อใหเกิดการทำงานที ่สอดคลองไปในทิศทางและเปาหมาย

เดียวกัน อีกทั้งใหความสำคัญกับความมีสวนรวมของพนักงานระดับ

ปฏบิตักิารในการรวมปรบัปรงุการดำเนนิงานของบรษิทั เชน โครงการ

คิดออกบอกดวย โครงการเฉียด (Near miss) โครงการ KAIZEN 

เปนตน นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเกิดการสื่อสาร เรียนรูทั้งองคกรดวย

ระบบ KMS ทั้งในรูปแบบ Document และ KM Website 

 
รอยยิ้มที่โปร่งใส 

 ในการบริหารองคกรใหเปนธรรมและโปรงใส มีการสะทอน 

ใหเห็นถึงระบบธรรมาภิบาลที่ดีขององคกรในชองทางตางๆ เชน จาก

คณะกรรมการตรวจสอบระบบธรรมาภิบาล ทั้ง 3 ระดับ คือ CP 

Group, CPF และ CPFFP จากการเปดโอกาสใหบุคลากรและ 

ผู มีสวนไดสวนเสียประเมินระบบธรรมาภิบาลขององคกรทุกป 

นอกจากนี ้ยงัเปดโอกาสใหผูใตบงัคบับญัชาประเมนิระบบธรรมาภบิาล

ของผูบังคับบัญชาของตนเองทุกป ทั้งนี้ เพื่อปองกันการทุจริตหรือ

ความไมโปรงใสและปกปองผลประโยชนผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
รอยยิ้มของชุมชน 

 CPFFP แบงชุมชนออกเปน 3 กลุม ไดแก ชุมชนชั้นใน (ทองสงวน ลำไทร) ชุมชนชั้นกลาง (มีนบุร ี หนองจอก) และชุมชนชั้นนอก 

(กรุงเทพมหานคร) โดยแบงตามรัศมีที่หางจากบริษัทตามเกณฑการประเมินความเสี่ยงในระบบ SHE CPF STANDARD โดยกำหนดการ

ดูแลชุมชนออกเปน 4 ดาน คือ ดานการศึกษา-กีฬา, ดานศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม, ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต และดานสิ่งแวดลอม เชน  

การสงเสริมศิลปะแมไมมวยไทยจัดตั้งคายมวยไทย “ไกยางหาดาวยิม” ในชุมชน เปนการสรางรายไดใหกับชุมชน สงเสริมใหเยาวชน 

หางไกลยาเสพติด จนสามารถสรางแชมปประเทศไทยไดถึง 4 รุนและไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 5 ของคายมวยยอดเยี่ยมประจำป 2553  
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รอยยิ้มของมวลมนุษยชาติ  

 CPFFP มุงเนนผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเปนบริษัทนำรองของประเทศไทย 

ที่นำระบบบัญชีสิ่งแวดลอม Environmental Management (EMA) ภายใตการสนับสนุนจาก 

Asian Society for Environmental Protection (ASEP) ซึ่งเปนระบบการวิเคราะหหาจุดที่ใช

ทรัพยากรและพลังงานที่สูง (Hot Spot) และจัดทำโครงการลดการใชทรัพยากรและพลังงานในจุด

ดังกลาวภายใต Concept การนำพลังงานจากของเสียมาใช เชน การจัดทำระบบ Bio Gas ที่

ปรับปรุงระบบการบำบัดน้ำเสีย โดยนำแกสชีวภาพมาทดแทนน้ำมันเตาทำใหลดการปลดปลอย

กาซเรือนกระจกไดถึง 15,000 ตัน/ป และตอยอดสูการเขารวมโครงการนำรอง ติดฉลากคารบอน

ฟุตปริ้นท ในผลิตภัณฑไกยางเทอริยากิที่วางจำหนายใน 7-11 ทั่วประเทศไทย กับองคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจกแหงประเทศไทย (TGO) โดยใชหลักการ LCA (Life Cycle Assessment) 

ในการคำนวณ นับเปนผลิตภัณฑเนื้อไกปรุงสุกรายแรกของโลกที่ติดฉลากนี้ 

 

รวมพลังสร�างรอยยิ้มให�บุคลากร 

 การที่องคกรตองดูแลบุคลากรทั้งสิ้น 2,421 คน ที่แตกตางกัน

ในเรื ่องของการนับถือศาสนา (ศาสนาพุทธ 46% ศาสนาอิสลาม 

53%) และอายุ เนื่องจากเปนบริษัทที่กอตั้งมา 33 ป ทำใหมีพนักงาน

ที่อายุแตกตางกันมากซึ่งตองทำงานรวมกัน ใหสามารถอยูรวมกันได

อยางกลมกลืนและผาสุกนั้น ผูนำตองมุงมั่นและทุมเทในการบริหาร

จัดการดานทรัพยากรบุคคลเพื ่อใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ 

สรางบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน การปลูกฝงคานิยม CPF Way ให

หยั่งรากลึกเปนแนวทางปฏิบัติของบุคลากรทุกคน จนเกิดความ

ผูกพันกับบริษัทเสมือนวาเปนบานหลังที ่สองแลวจะสามารถ 

ขับเคลื่อนองคกรใหไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที ่ดีเริ ่มตั ้งแตการคัดเลือก 

สรรหาบุคลากร เพื ่อใหไดบุคลากรที ่เหมาะสม CPFFP ใช 3  

ขั ้นตอน 5 วิธีการสำหรับพนักงานรายเดือน และใช 11 ชองทาง

สำหรับคนงานรายวัน ชองทางมีประสิทธิภาพที่สุดคือ เพื่อนแนะนำ

เพื ่อน อันเนื ่องมาจากบุคลากรของ CPFFP จะรักและผูกพันกับ

องคกร จึงชักชวนเพื่อนใหมาทำงานดวย เมื่อพนักงานเขามาปฏิบัติ

งาน CPFFP จัดแผนการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร

และผูนำโดยใช 13 แนวทางการเรียนรู โดยมีวิธีการวัดประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลของการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการ 

เตรียมความพรอมในเรื ่องจำนวนบุคลากรดวยการวางแผน 

ดานบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีความคลองตัวในการโอนยาย

กำลังคน รวมทั้งเครื่องมือและเครื่องจักร วัตถุดิบ จากบริษัทในเครือ

ที่เปนธุรกิจเดียวกันมาทดแทนไดภายใน 2-7 วัน ซึ่งเปนชวงเวลาที่ 

ไมสงผลกระทบตอการสงมอบสินคาใหลูกคา เปนการสำรองทาง

ธุรกิจที่มีความยั่งยืน และทันตอการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ CPFFP 

มุงเนนบริหารงานเพื่อตอบสนองใหสอดคลองกับความตองการของ

บุคลากรที่หลากหลาย เพื่อสรางความผูกพันของบุคลากร โดยการ

สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ตามแนวทาง 

การประเมินความพึงพอใจจากบริษัทชั ้นนำและปรับปรุงให

สอดคลองกับองคกร ทั้งการออกแบบสอบถามและการสัมภาษณ 

ทุกป แลวนำมาประชมุทบทวนเพ่ือหาแนวทางปรับปรุง ตลอดจนดแูล

สภาพแวดลอมในการทำงานใหไดมาตรฐานและปลอดภัย ดวย CPF 

SHE Standard ที ่บูรณาการระบบความปลอดภัย สุขอนามัย  

และสิ ่งแวดลอม มีคณะกรรมการตรวจสอบสภาพแวดลอมและ

ติดตามผลทุกเดือน จนไดรับรางวัลความปลอดภัยดีเดนระดับ

ประเทศตอเนื่องถึง 8 ป และไดรับรางวัลชนะเลิศทีมผจญเพลิงระดับ

ประเทศ ในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติในป 2553 จาก 

กรมสวัสดิการแรงงานและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

 นอกจากนี้ CPFFP ยังใหความสำคัญกับการสรางขวัญ กำลังใจ โดยมีระบบจายคาตอบแทนตามทฤษฎี 2 สูง 1 ต่ำ กลาวคือ 

จายผลตอบแทนสูง ประสิทธิภาพงานสูง ตนทุนต่ำ กำหนดอัตราเงินเดือนสูงที่สุดในกลุ มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีเงินไดพิเศษ 

ตามขีดความสามารถของบุคลากร ดวยการบันทึกผลการทำงานผานระบบ Barcode & RFID ที่ทันสมัย ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีความ

กาวหนาในอาชีพและเติบโตควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจ ดวยการปรับ PC เปนประจำทุกๆ กลางป ตามเกณฑที่บริษัทกำหนดไว และมีระบบ

การเลื่อนตำแหนงที่พิจารณาจากผลงาน ความรับผิดชอบ และเพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับคนเกง คนดี ทางองคกรมีระบบการ

พิจารณาปรับเลื่อนตำแหนงงานแบบ Fast Tract เปน Young Talent ที่จะพัฒนาองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนตอไป และเพื่อใหธุรกิจสามารถ

ดำเนินไดอยางตอเนื่อง CPFFP ไดกำหนดใหมีระบบการสืบทอดตำแหนงงานที่สำคัญองคกร ที่มีระบบการวางแผน การเตรียมความพรอม

อยูเสมอ นอกจากนี้ยังนำระบบ Software “PEOPLE SOFT” และระบบการบันทึกเวลาดวยการสแกนลายมือ (Hand Punch) ที่ทันสมัยมาใช

ในระบบบริหารจัดการดานงานทรัพยากรบุคคล 

 

 

21


