
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 
ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก (นครราชสีมา) 

 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร

แปรรูปเนื้อไก (นครราชสีมา) (CPFKorat) เปน 1 ใน 98 บริษัท ใน

กลุ มซีพีเอฟ เริ ่มดำเนินธุรกิจแปรรูปเนื ้อไกสดในป 2547 และ 

แปรรูปเนื้อไกปรุงสุก ในป 2548 มีพนักงานประมาณ 5,000 คน 

โดยมีวิสัยทัศน “ผลิตสินคาเนื ้อไกแปรรูปดวยเทคโนโลยีทันสมัย 

และไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล (THIS IS CPF) และเปน 

สวนหนึ่งรวมกับบริษัทอื่นๆ ของกลุม CPF ในการบรรลุวิสัยทัศน 

“ครัวของโลก” โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ตามคานิยม CPF-Way  

และใชความสามารถพิเศษที่มี มาสนับสนุนกลยุทธ และระบบการ

ทำงาน กระบวนการใหบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศนที่กำหนด 
 
การนำองค�กรโดยผู�นำระดับสูง 

 การนำองคกรเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น COO จะเปนผูกำหนด

ทิศทางทางธุรกิจ และนโยบาย โดยผูนำระดับสูงจะนำมาพิจารณา

รวมกับ PPMVV ของ CPF เพื่อมากำหนด PPMVV ของ CPFKorat 

และนำปจจัยอื ่นๆ มาประกอบ เชน ผลการดำเนินงานที ่ผานมา 

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ความเปลี่ยนแปลง เปนตน 

มากำหนดทิศทาง นโยบาย และเปาหมายของ CPFKorat ผู นำ 

ระดับสูงประชุมเพื ่อจัดทำแผนกลยุทธใหสอดคลอง โดยนำ 

ความสามารถพิเศษที่มีมาสนับสนุนความไดเปรียบ และปดความ

ทาทายหรือจุดออน พรอมกับถายทอด PPMVV และแผนกลยุทธ

ผานการประชุมโดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและ 

ปรับปรุงผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน ดวย PDCA-BLI  

เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีการมอบรางวัล

ตางๆ เพื่อเปนการกระตุนใหมีการปฏิบัติงานและเสริมสรางผลการ

ดำเนินงานที่ดี พรอมกับสรางแรงจูงใจในการทำงาน ทั้งนี้ ผลการ

ดำเนินงานและการปรับปรุงจะถูกบันทึกไวในระบบ KM เพื ่อใช 

ในการสื ่อสาร ถายทอด ประสบการณ และเปนขอมูลพื ้นฐาน 

ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และเปาหมายในปถัดไป 

การนำองค�กร 
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 จากคานิยมองคกร CPF-Way ในขอที ่  4 มีคุณธรรมและ 

ความซื ่อสัตย จะเห็นไดวา CPFKorat มุ งเนนการทำงาน สุจริต 

มีความโปรงใส และปกปองผลประโยชนของผู มีสวนไดสวนเสีย 

การดำเนินงานของ CPFKorat จะดำเนินธุรกิจภายใตโครงสราง

ธรรมาภิบาลโดยมีสำนักตรวจสอบเครือเจริญโภคภัณฑ (2 CPG) 

คณะกรรมการและสำนักโครงการของ CPF (3 CPF) และหนวยงาน/ 

คณะกรรมการของ CPFKorat (3 CPFKorat) รวมกันตรวจสอบ 

จึงมั ่นใจไดวา การทำงานของ CPFKorat มีความโปรงใสทุกวัน

ทำงาน นอกจากนี้ หนวยงานบัญชีจะไมขึ้นอยูในสายบังคับบัญชา

ของผูนำองคกรของ CPFKorat แตจะขึ้นตรงตอกลุมบัญชีกลางของ 

CPF เพื่อใหเกิดความโปรงใสและคลองตัวในการตรวจสอบการ

บริหารงานไดทุกขณะ 

 

  

 จากปรัชญา 3 ประโยชน “ประเทศชาติ ตองไดประโยชน 

ประชาชน ตองไดประโยชน และบริษัทตองไดประโยชนดวย”  

รวมกับคานิยม CPF-Way ขอที ่ 6 ตอบแทนคุณแผนดิน จะเห็น 

ไดวาการทำธุรกิจนั ้นไมใชแคบริษัทยั ่งยืน สังคม และชุมชนตอง

เจริญและยั่งยืนไปพรอมกันดวย โดยผูนำระดับสูงกำหนดโครงการ

ประจำปและเขารวมโครงการ พรอมทั ้งติดตามผลทุกสัปดาห  

ดานสังคมในภาพใหญ มีโครงการปลูกปา, โครงการรักษน้ำมูล, 

โครงการ Carbon FootPrint, โครงการ Bio-Diesel และโครงการ 

สงเสริมเกษตรกรเลี ้ยงไก ดานชุมชน CPFKorat ใชการกำหนด

ชุมชนตามการปกครองทองถิ่น โดยแบงชุมชนออกเปน 4 กลุม คือ 

1. ชุมชนทาเยี่ยม 2. ชุมชนโชคชัย 3. ชุมชนนครราชสีมา 4. ชุมชน

ประเทศไทย มีโครงการเปดโลกความรูอาหารปลอดภัยกับ CPF -

Korat, โครงการพาชาวบานชมครัวของโลก, โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อนอง, โครงการสนับสนุนกีฬาชุมชน เปนตน 

 

 

การกำกับดูแลองค�กร   

ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ และสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ 
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การจัดการกระบวนการ 

การออกแบบระบบงาน&กระบวนการทำงานที่สำคัญ 

 CPFKorat ไดใชแนวทาง Balanced Scorecard (BSC) 

มากำหนดกลยุทธ และมาออกแบบระบบงาน 5 ดาน คือ การเงิน, 

ลูกคา, ประสิทธิภาพ, บุคลากร และความยัง่ยืน ทัง้เพือ่สนับสนุน

แผนกลยุทธ และสอดคลองกับความสามารถพิเศษที ่มี ทั ้งนี ้

CPFKorat ไดใชความสามารถพิเศษ Hi-CAP/ Hi-Tech มาออกแบบ

กระบวนการ Live Bird เชน มีระบบ Module ไกที ่ทันสมัย 

สามารถขนสงไกเขาโรงงานแบบ Automatic นุ มนวล ถูกหลัก 

Animal Welfare นอกจากนี้ ยังไดนำความสามารถพิเศษดังกลาว 

มาออกแบบกระบวนการ Slaughter ไดแก การติดตั้งระบบ Air Chill 

หรือลดอุณหภูมิซากไกดวยอากาศ CPFKorat เปนบริษัทแรกที ่ 

ติดตั ้งระบบดังกลาว สงผลใหลดการ Contaminate และลดการ 

ใชน้ำ ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณคาลงไดอีก 180,000 ลบ.ม./ป ในสวน

 
การเตรียมพร�อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

 เพื่อใหม่ันใจวา ระบบงาน สถานที่ ทำงาน และกิจการ มีความ

พรอมรับมือกับภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน เหตุการณ วิกฤต และสามารถ

ดำเนินกิจการตอไปไดอยางตอเนื่อง CPFKorat จึงไดกำหนดใหมี

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง Risk Management  

ซึ่งครอบคลมุ 3 เรื่อง คอื Business Continuity and Recovery Plan 

(BCR), Product Recall และ Emergency Response Plan  

สงผลใหกิจการทีผ่านมาสามารถผานวิกฤต มีความราบรื่น ตอเนือ่ง

มาโดยตลอด นอกจากนี ้ ยังเตรียมความพรอมในการควบคุม 

กระบวนการ Cooking Line การผลิตของ CPFKorat สามารถผลิต

สินคาได 12 ตัน/ชม. เหมาะกับการผลิตแบบ Mass Production 

และยังสามารถรองรับ Order ที่ตองการไดหลากหลาย ไมวาจะเปน 

ทอด อบ นึ่ง ทอด-อบ ทอด-นึ่ง ทำรอย และระบบทำความเย็นของ 

CPFKorat ไดรับรางวัล ASHRAE ซึ่งเปนรางวัลการออกแบบระบบ

ทำความเย็นระดับโลก ดานประหยัดตนทุน, พลังงาน, น้ำ และลด

ภาวะโลกรอน ระบบทำความเย็นนี ้สามารถลดปริมาณ CO2  

ได 1,900 ตัน/ป ลูกคาจึงมั่นใจไดวาการผลิตสินคาของ CPFKorat 

สามารถตอบสนองไดทั ้งคุณภาพ เวลา ความปลอดภัย และ 

สิ่งแวดลอมไดอยางแนนอน 
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การออกแบบและการจัดการกระบวนการทำงาน 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญ จึงไดระบุ

หลักเกณฑในการออกแบบกระบวนการ ดังนี้ [1] ใชขอกำหนดของ

กระบวนการเปนตัวตั้ง [2] ใชวิธีการพิจารณาการออกแบบ 4M คือ 

1) Man พิจารณาขีดความสามารถดานประสิทธิภาพ, อัตรากำลัง

คน, 2) Machine พิจารณาเทคโนโลยีสมัยใหม จากการประชุม 

Engineer (ทุกไตรมาส), 3) Method พิจารณาการนำวิธีการแก

ปญหาจาก Case study ที่อยูใน KM, ระบบ IT ตางๆ 4) Material

พิจารณาวัตถุดิบที ่เปน Input ของแตละกระบวนการตองการ

คุณสมบัติแบบใดทั ้งดานคุณภาพและตนทุน, [3] การทำ Line 

Balancing มีการจัดสมดุลของการทำงานโดยใช Processing Time 

มากำหนด Cycle Time เพื ่อปรับกำลังคนและประสิทธิภาพ 

(Productivity) เพือ่ใหไดตามจำนวนที่ลูกคาตองการและมีตนทุน 

ที่ต่ำที่สุด (Cost) แตยังคงสามารถผลิตสินคาไดตามที่ลูกคาตองการ 

(Efficiency) จากขอกำหนดของกระบวนการและการออกแบบ

กระบวนการ CPFKorat ไดจัดทำ 167 Procedure 361 WI แจกจาย

ไปตามหนวยงานเพื่อใชควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน นอกจากนี้ 

ไดติดตามตัวชี ้วัดที ่สำคัญ (In-Process, Outcomes-Process 

Measure) ดวยสัญลักษณ PPAD (เพื ่อควบคุมและปรับปรุง

กระบวนการทำงาน)  

เหตุฉุกเฉิน โดยจัดใหมีการทบทวน จัดทำ และดำเนินการซอม 

แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน แผนการซอมปองกันระงับอัคคีภัย และหนีไฟ

เปนประจำทุกป นอกจากนี้ การเปนเครือเจริญโภคภัณฑ ทำให

สามารถโยกยาย Supply, Workforce, Order ไปยังบริษัท 

ภายในเครือไดทันที กรณีฉุกเฉินเพื ่อฟ นฟู ทำใหมั ่นใจไดวาการ

ปฏิบัติงานจะไมมีอุปสรรคเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น พรอมทั้งผูมีสวนได

สวนเสียจะไมไดรับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน 

 

 
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

 เพื่อใหเกิดผลการดำเนินงานที่ดีขึ ้น ทันกับความตองการและ

ทิศทางของธุรกิจ CPFKorat ไดใชแนวทาง PDCA-BLI เปนแนวทาง

ในการพัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื ่อง โดยกระบวนการ 

PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาการ

ทำงานประจำวัน ทำใหเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลักการ 

Lean เพื ่อลดความสูญเปลา (7 Waste) เพิ ่มความคลองตัว 

ในกระบวนการทำงาน และหลักการ DMAIC ของ Six Sigma เพือ่ 

ลดความแปรปรวนที ่เกิดขึ ้นในกระบวนการทำงาน ทั ้งนี ้  ขอมูล 

ที่จะนำมาใชในการปรับปรุง เกิดขึ้นจากการ Benchmark ตัวชี้วัด 

ที่สำคัญ กับ BU อื่นๆ ความตองการสรางสรรคนวัตกรรมที่ไดจาก

การประชมุ และความตองการของลกูคาที่เปลี่ยนแปลงไป การพฒันา 

อยางตอเนือ่งของ CPFKorat เปนสวนหนึง่ทีส่นับสนุนใหเกิดความ

ยั่งยืน 
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