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บริษทั ดำเนินธุรกิจประเภทอะไร
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2531 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
350 ล้านบาท โดยมีโรงงานตัง้ อยูท่ ่ี 177 หมู่ 4 ถ.ปทุมธานี
-ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ปัจจุบนั โรงงานของบริษทั ฯ ผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง
สำเร็จรูป แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1) ติม่ ซำแช่เยือกแข็ง “มังกรหยก” ได้แก่ สินค้ากลุม่
ขนมจีบ ซาลาเปาไส้ตา่ งๆ หมัน่ โถว ฮะเก๋า หมูพันสาหร่าย
เป็นต้น
2) อาหารไทยพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง “เดลี่
ไทย” เป็นผลิตภัณฑ์ทผ่ี สมผสานรสชาติอาหารไทยได้อย่าง
สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่รีบเร่งในปัจจุบัน เช่น แกง
เขียวหวานไก่ ต้มยำกุง้ ทอดมันปลา และข้าวผัดกระเพราไก่
3) อาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบ Made to order เพื่อนำไปประกอบอาหารอืน่ ๆ
อาทิ ไส้เบอร์เกอร์ตา่ งๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลาก
หลายชนิดตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง 3 กลุ่ม เป็นอาหารสุกแล้ว
พร้อมรับประทาน โดยผ่านกรรมวิธีแช่เยือกแข็งอย่างรวด
เร็ว และเก็บรักษาที่อุณหภูมติ ำ่ กว่า -18 องศาเซลเซียส จึง
คงคุณภาพความสดใหม่ และคุ ณ ค่ า ทางอาหารได้ ย าว
Key Success Factors
อาหารไทย

บริษัท ซี.พี.คาปลีกและการตลาด จํากัด (กิจการอาหารสําเร็จรูป)

Key Success Factors

ความหลากหลายของสินคา
สินคานึง่

บริษัท ซี.พี.คาปลีกและการตลาด จํากัด (กิจการอาหารสําเร็จรูป)

Key Success Factors
สินคาทอด

บริษัท ซี.พี.คาปลีกและการตลาด จํากัด (กิจการอาหารสําเร็จรูป)

Key Success Factors
สินคายาง

บริษัท ซี.พี.คาปลีกและการตลาด จํากัด (กิจการอาหารสําเร็จรูป)
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นานถึง 18 เดือน เพียงแต่นำอาหารมาอุ่นให้ร้อนก็สามารถนำ
มารับประทานได้ทันที
ด้านการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ท ุกชนิดมีค ุณภาพตาม
มาตรฐานในทุกขัน้ ตอนการผลิต เริม่ จากการคัดเลือก เตรียมวัตถุ
ดิบ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามกระบวนการ จนถึงการ
นำผลิตภัณฑ์นั้นไปแช่เยือกแข็ง และเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่
เหมาะสม ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ISO 9001 : 2000 ซึง่ ได้รบั การรับรองจากสถาบัน RWTUV ประเทศ
เยอรมัน
ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค นอกจากผลิตภัณฑ์ทุก
ชนิดของบริษัทฯ จะไม่ใส่สารกันเสียแล้ว ทางโรงงานยังนำระบบ
การตรวจสอบวิเคราะห์ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point) ซึง่ เป็นทีย่ อมรับในวง
การอุตสาหกรรมอาหารโลก มาใช้ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต
สินค้าจนถึงมือผู้บริโภค โดยได้รับการรับรองจากสถาบัน SGS
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจากกรมปศุสัตว์
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบการจัดการสิ่ง
แวดล้อม ISO 14001 ทีโ่ รงงานได้รบั ใบรับรองจากสถาบัน RWTUV
ประเทศเยอรมัน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัท ที่จะ
มุง่ เน้นการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และด้วยความรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในองค์กร จึงได้นำ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยมาใช้ จนได้การรับรองมาตรฐาน
มอก.18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

จุดเริม่ ต้นของการพัฒนาระบบบริหาร
"เราเริ ่ ม มอง
เมือ่ ประมาณปี 2531
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น
เป็นโรงงานผลิตอาหาร
GMP และ HACCP มา
การผลิตซึ่งจะ
เน้นความ
สะอาด
ความ
ปลอดภัย
และ
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ระบบเกีย่ วกับคุณภาพ
ตอนนัน้ เน้นคุณภาพ
หลัก เนือ่ งจากเรา
จึงเลือกระบบ
ใช้ในการบริหาร

ความเสี่ยง ที่จะเกิดกับผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตสินค้า
ให้กับทาง 7-Eleven ซึ่งเป็นตลาดหลักในประเทศ เราต้องทำ
คุณภาพสินค้าให้ดีเหนือคู่แข่งเพื่อการแข่งขันในระยะยาว และ
เป็นการสนับสนุนบริษัทแม่ที่ได้ก่อตั้ง บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและ
การตลาด จำกัด นี้ขึ้นมา ต่อมาจึงได้มองทิศทางการเติบโตของ
บริษัทประกอบกับโอกาสในการขยายตลาดส่งออก จึงเน้นระบบ
ที่เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจอาหารก่อนเป็นลำดับแรก โดยระบบ
แรกคือ GMP ซึง่ ถือเป็นพืน้ ฐานสำคัญ เป็นรากฐานการออกแบบ
การปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล อุปกรณ์
เครื่องจักร วิธีการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ และต่อยอดด้วยการ
นำ HACCP มาใช้ จนปัจจุบนั GMP และ HACCP ได้พฒ
ั นาระบบ
ขึ้นมาก มีการป้องกันความเสี่ยงจากหลายๆ มุมมอง เช่น ด้าน
เคมี จุลชีวะ กายภาพและอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันเรายังคงรักษาระบบนี้
และพัฒนาไปยังระบบอืน่ ๆ อีก เช่น BRC เป็นต้น

เครือ่ งมือคุณภาพทีน่ ำมาใช้ในองค์กร
1) ISO 9002 : 2000
เราขอรับรองระบบ ISO 9002 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จุด
ประสงค์ในการทำระบบเพื่อต้องการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ
งานให้คงอยู่และมีชีวิตตลอดไป (หมายความว่าระบบสามารถ
PDCA และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) ระบบนี้จะเน้นด้านเอกสาร
เป็นหลัก จากการปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 9 ปี จะเห็นพัฒนา
การของการปฏิบัติงานได้รักษาวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันได้ดีตลอดมา และระบบเองก็ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติงานระบบนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่
เป็นพื้นฐานและเป็นรากฐานที่เราใช้ควบคุมการปฏิบัติงานได้ดี
เสมอมา
2) ISO 14001
หลังจากได้รับการรับรองระบบ ISO 9000 แล้ว อีก 1 ปี
ต่อมาเราได้ขอรับรองระบบ ISO 14001 เนือ่ งจากบริษทั มองเห็น
ความสำคัญของชุมชนรอบข้าง เราต้องไม่ทำให้เขาเดือดร้อน ใน
ทางกลับกันเราจะต้องสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม
ซึ่งจากการประเมินศักยภาพแล้วนั้น เรามีเพียง 3 ปัญหาหลัก
คือ น้ำเสีย อากาศเป็นพิษจาก Combustion ของ boiler
และขยะ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด และเราได้
รักษาระบบนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้
3) OHSAS 18001
ก่อนนำระบบ OHSAS 18001 มาใช้ เราเคย
ได้รับรางวัลสถานประกอบการน่าอยู่ มีระบบ
Safety ภายในองค์กรและเครือบริษทั ซี.พี.ฯ
การทำ 7 ส. ซึ่งก็มีส่วนสนับสนุนให้
การขอรับรองระบบไม่ได้เป็นเรื่อง
ทีย่ ากมากนัก OHSAS 18001

เป็นพื้นฐานของระบบความปลอดภัย ซึ่งเรามีกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น Safety Week การตรวจประเมินภายในบริษัท
การตรวจของกลุ่ม และการตรวจประเมินของซีพีอย่างสม่ำเสมอ
4) SHE Policy
เดิมเรามีการตรวจสถานประกอบการที่เป็นผู้ผลิตด้าน
ความปลอดภัย 2 ปีต่อครั้ง โดยมีหน่วยงานด้านความปลอดภัย
กลางของเครือซีพี โดยมีเกณฑ์การตรวจ 7 ส่วนคือ
1. นโยบายและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. การควบคุมอุบัติเหตุ อันตราย และสภาพแวดล้อม
3. การอบรมและการจูงใจ
4. การรายงาน การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
5. ความปลอดภัยนอกงานและยานยนต์
6. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ
7. การบริหารและการคุ้มครองสุขภาพอนามัย
การตรวจจะมีการให้คะแนนโดยคณะกรรมการ ต่อมา
ได้พัฒนาระบบ Safety มาเป็น SHE Policy โดยมีการเพิ่มเนื้อ
หาขึ้นอีก เพื่อให้ครอบคลุมถึงกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ และแยก
ย่อยเป็นหัวข้อด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และด้านสิ่งแวด
ล้อม และกลุ่มค้าปลีกและการตลาดได้นำมาประยุกต์ใช้ตรวจ
โดยเพิม่ เติม 7 ส. และระยะเวลาตรวจเป็นทุกๆ 1 ปี
SHE Policy ทั้งของกลุ่มและของเครือซีพีเองได้เป็นระบบ
หลักที่เน้นความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
5) 7 ส.
หลายท่านอาจสงสัยว่าอีก 2 ส.ที่เหลือคืออะไร ซึ่งก็คือ
สวยงาม และสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มค้าปลีกและการตลาดมี 7
Values และหนึ่งในนั้นคือ ชื่นชมความงามแห่งชีวิต พื้นฐานเรา
จึงต้องทำอะไรให้มีความงามด้วย เพื่อให้มีผลทางจิตใจ เป็นการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเราใช้ 7 ส.ในการใช้เป็นพื้นฐานใน
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivities) ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
6) Cross-Functional
การแบ่งโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ (Function) ทำให้
เกิดขอบเขตการทำงาน ยิ่งนานวันความเป็นเจ้าของจะเริ่มขีด
เขตแดน และเริ่มเป็นกำแพงหนาขึ้นทุกที ทำให้การทำงานไม่
สอดคล้องกันทั้งระบบ บริษัทจึงหาเครื่องมือบริหารมาใช้เพื่อให้
เกิดความเข้าใจ เห็นใจ คิดถึงสัจธรรมมากขึ้น จึงจัดให้มีหน่วย
งานหรือทีมงานข้ามสายงานขึ้น โดยทุกคนจะต้องเป็นสมาชิก
ของทีมใดทีมหนึ่ง นอกจากนี้เรายังได้ความคิดที่หลากหลายใน
การระดมสมองเพื่อพัฒนาปรับปรุง อาทิเช่น การตั้งทีมงานมา
ร่วมกันแก้ปัญหา Antibiotic ที่ยุโรปค้นพบวิธีการตรวจใหม่ซึ่ง
ละเอียดกว่าเดิม 1000 เท่า ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าเข้าประเทศ
ในกลุ่มยุโรปได้ แต่ด้านความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมจึง
สามารถแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวได้ นอกจากมี ท ี ม งานข้ า ม

สายงานแล้ว เรายังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อชี้ปัญหาของลูกค้าภาย
ใน เพื่อลดอุปสรรคระหว่างหน่วยงาน ซึ่งผลการจัด CrossFunctional ทำให้บริษัทเกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
มีความรักสามัคคีที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้
7) Competency Management
เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและความสามารถ เราจึงจัด
ให้มีการใช้ Competency ในการคัดเลือกบุคลากรที่บริษัทและ
หน่วยงานต้องการ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานและการบริหารค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพตามที่ตนเองถนัด และ
เป็นการเตรียมพนักงานเพือ่ เป็น Successor และ Talent ซึง่ เป็น
การสร้างคนรุ่นต่อรุ่นเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
8) TPM
จุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจ ตระหนักถึงการ
ซ่อมบำรุง รักษา และการปรับปรุงเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพ ลด
การสูญเสียเวลา วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
9) QCC
ทางกลุม่ ค้าปลีกและการตลาดเราใช้กจิ กรรม Ant Mission,
Bee Mission ในการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุง
การทำงาน โดยแบ่งเป็นกลุม่ ๆ ละ 4-7 คน กลุม่ Ant Mission เป็น
การทำกิจกรรมกลุ่มของผู้จัดการฝ่ายจนถึงพนักงาน ส่วนกลุ่ม
Bee Mission เป็นการทำกิจกรรมกลุม่ ของผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัว่ ไปจน
ถึงผู้จัดการทั่วไป บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำ
กิจกรรมกลุ่มได้ถึงปีละกว่า 11 ล้านบาท
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10) TQM
บริษัทเริ่มทำกิจกรรม TQM ในปี 2543 เพราะเห็นว่าแนว
คิดและวิธีปฏิบัติครอบคลุมการบริหาร และด้านเทคนิคที่ครบ
ถ้ ว น เพื ่อ การพั ฒ นาให้ม ีระบบที ่ม ีช ี ว ิ ต และพัฒนาองค์ ก รสู ่
ความมั่งคั่งยั่งยืนสืบต่อไป

กระบวนการ Implement
ระบบทีบ่ ริษทั จะนำมาใช้จะถูกกลัน่ กรองจากคณะผูบ้ ริหาร
เพื่อดูความเป็นไปได้ของการปฏิบัติและประโยชน์ที่จะได้รับทั้ง
ด้าน Finance และ Non-finance จากนัน้ จะพิจารณาวัตถุประสงค์
ในการทำและวางนโยบายของระบบนั้นๆ
การจัดตั้งทีมงานและการคัดเลือกผู้นำในการดำเนินงาน
ผู ้ บ ริ ห ารจะดู ค ุ ณ
สมบั ต ิ ค วาม
เป็ น ผู ้ น ำ เป็ น ผู ้ ท ี ่ ม ี
ความคิ ด
เป็นระบบ มีความรู้
ในด้าน
นั้นๆ เป็นอย่างดี
และ
เป็นที่ยอมรับของ
พนัก
งานทั่วไป เมื่อได้
ผู้นำ
นำที ม
ที ม แล้ ว จะให้ ผ ู ้
คัดเลือก สมาชิก
ที่มา
จากหลายๆ หน่ ว ย
งาน
ตามความสัมพันธ์
กับระบบนั้นๆ

การตั้งเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน
คณะทำงานจะต้องศึกษาระบบ วัตถุประสงค์ และจัด
ประชุ ม ระดมสมองเพื ่ อ จั ด ทำ KPI วั ด ระบบการทำงานและ
ประสิทธิผล และจัดแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรต่างๆ
และดำเนินตามแผนงาน
การรายงานการประชุมและทบทวน
แต่ละระบบจะมีวาระให้คณะทำงาน Present ผลการ
ดำเนินงานกับผู้บริหาร และจะช่วยกันออกความคิดเห็นในการ
ทบทวนแก้ไข และปรับปรุงตามวาระที่ได้กำหนดให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติงาน

เป้าหมายในการ Implement TQM
เรามีการประชุมกันของผู้บริหาร เพื่อกำหนดเป้าหมาย
ในการทำ TQM ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะดูได้จาก TQM
Road Map โดยดูปัจจัยต่างๆ ประกอบ อาทิเช่น ความสามารถ
ในการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ความ
สามารถของพนักงานในระดับต่างๆ ความสามารถในการแข่ง
ขันของตลาด เงินทุน และความสามารถทำกำไร เป็นต้น
TQM Road Map จะถูกทบทวนทุกปีในระหว่างทำแผน
กลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนแผนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
การตลาดหรือการแข่งขัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่
แปรเปลี่ยนไป

กระบวนการ Implement TQA
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เราเริม่ ศึกษาเกณฑ์ TQA ตัง้ แต่ปี 2545 และ
ได้เขียน Application ส่งและได้รับ Feedback
Report มาเล่มหนึง่ ตอนนัน้ ก็ไม่คอ่ ยเข้าใจบาง
จุดที่แนะนำและข้อควรปรับปรุง เพราะอ่าน
แล้ ว เหมื อ นนำเกณฑ์ ม าเขี ย น Comment
เราจึ ง ตั ้ ง ที ม งานมาเพื ่ อ ตั ้ ง ระบบที ่ เ รี ย กว่ า
Catagory Leaders มาศึกษารายละเอียด
ของเกณฑ์ หาจุดที่ต้องปรับปรุงโดยการสร้าง
ระบบหรือทีมงาน คณะทำงานมีการประชุม
ทุกๆ 2 สัปดาห์ โดยมีวาระการประชุมที่เลือก
ตามลำดับความสำคัญ (โดยสมาชิกเป็นผู้เรียง
ลำดับความสำคัญ) และผลการดำเนินงานของ
แต่ละทีม จะต้องรายงานต่อคณะ TQA ที่เป็น
Catagory Leaders เพื ่ อ ระดมสมองและปรั บ
ปรุงต่อไป เช่น คณะทำงาน TQA ให้ทีม KM ปรับ
ปรุงเรือ่ ง Knowledge Management ให้มกี ารบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิค และแบ่งปันในกลุ่ม
ค้ า ปลี ก และการตลาด ตลอดจนจั ด ตั ้ ง กลุ ่ ม COP
(Community of Practice)

เพื่อให้วงจรของ Tacit Knowledge หมุนมาเป็น Explicit และ
หมุนเวียนความรู้นี้ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาได้ ประธาน
KM จึงต้องมาแจ้งความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตามแผนงาน
เป็นต้น

ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับ
องค์กร ทีม่ กี ารบริหารจัดการทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก สำหรับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพแห่ง
ชาตินี้ สามารถแบ่งได้ดังนี้
ส่วนของผู้นำ
ประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ คื อ พิ จ ารณาแนวทางในการกำหนด
วัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจขององค์กร วัฒนธรรม
องค์กร ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบแบบแผนที่ชัด

ส่วนของพนักงาน
ประโยชน์ที่ได้รับคือ ได้รับทราบถึงแนวทางหรือนโยบาย
ขององค์กรอย่างทั่วถึง และสามารถเข้าใจได้ง่าย ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว ได้รับการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมจากทั้งภาย
ในและภายนอก มีการสือ่ สารระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา หรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยลักษณะ
การสื่อสารสองทาง หรือระบบเทคโนโลยีต่างๆ และพนักงานยัง
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ ขององค์กรทำให้พนักงาน
มีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ส่วนขององค์กร
ประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถนำแนวทางระบบการจัดการ
มากำหนดวิธีการ เป้าหมายที่ชัดเจน และทราบถึงกระบวนการ
ที่บกพร่องจากรายงานที่ได้รับการป้อนกลับ ทำให้องค์กรได้เห็น
ถึงจุดอ่อนและโอกาสในการปรับปรุง เพื่อนำไปวางแผนปรับปรุง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
สร้างความน่าเชื่อถือและโอกาสในการแข่งขันในตลาดได้อย่าง
มัน่ ใจ
ส่วนของลูกค้า
ประโยชน์ที่ได้รับคือ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและมั่น
ใจในคุณภาพของสินค้า และบริการของบริษัทมากขึ้น
ส่วนของชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับคือ ทำให้ชุมชนกับบริษัทมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน เนื่องจากบริษัทมีกิจกรรมสนับสนุนชุมชนอย่างมาก
มาย และชุมชนมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

เจนยิ่งขึ้น การนำกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
งานที่เหมาะสม มีการวางแผนงาน การดำเนินงาน
อย่างมีระบบ มีกระบวนการประเมินผลที่มีความ
ต่อเนื่อง และรับทราบถึงข้อจำกัดต่างๆ
เพื่อนำมาปรับปรุงและ
แก้ ไ ข

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ประโยชน์ที่ได้รับคือ ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจ
กับการดำเนินงานอย่างโปร่งใสของบริษัทและมี
ผลตอบแทนจากการลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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วิธกี ารทีท่ า่ นนำแนวทาง TQA ไปใช้
บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง
แรก โดยเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับกลางได้เข้าใจในเกณฑ์ข้อกำหนดของ TQA เสียก่อน โดย
ส่งเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TQA เมื่อผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลางเข้าใจในเกณฑ์ TQA ดีแล้ว การกำหนด
กลยุ ท ธ์ แ ละแผนการดำเนิ น งานต่ า งๆ ของบริ ษ ั ท จะคำนึ ง ถึ ง
ความสัมพันธ์ในทุกๆ ด้านสอดคล้องกับเกณฑ์ TQA ทัง้ 6 หมวด
จากนั้นกระจายแผนการดำเนินงานและการสื่อสารให้กับผู้บริหาร
ระดับล่างและผู้บริหารระดับล่างก็จะสื่อสารให้กับพนักงานถัดไป
ต่อๆ กันไป การดำเนินงานของทุกฝ่ายก็จะดำเนินงานไปในแนว
ทางเดียวกันเพื่อนำแนวทางมาใช้ในการประเมินศักยภาพของ
องค์กร ปรับปรุงองค์กรในเรื่องต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์
กร อีกทัง้ การทำ Benchmarking ต่างๆ ยังสามารถเพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย

อร่อย คงคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ มีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค และเป็นทีย่ อมรับของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
สมความมุง่ หวังของบริษทั ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมแก่
สังคมไทยตลอดไป

รางวัลคุณภาพทีบ่ ริษทั ได้รบั
ปี 2549

ปี 2548

แผนดำเนินการในอนาคต
เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทจะมุ่งเน้นการ
ทำ Knowledge Management, Innovation และมุง่ เน้นการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มุ่งเน้นการ
ทำงานเป็นทีม รวมทั้งการนำ OFI ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้
ดีขึ้น
และด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบกับเครื่องจักรอันทัน
สมั ย ด้ ว ยการวิ จ ั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ด้ ว ย
กลยุทธ์ทางการตลาด และระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิ
ภาพ และด้วยระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้มาตรฐาน บริษทั ฯ
เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งของบริษัทจะมีความสะอาด

16

Nov.2006 S

ปี 2547
ปี 2546

ปี 2545

: ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thai
land Quality Class (TQC) จากคณะกรรมการ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
: ได้ ร ั บ รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงานระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2
: ได้รับการรับรองระบบ HACCP โดยกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 โดยสถาบันรับรอง
RWTUV ประเทศเยอรมนี
: ได้รับการรับรองระบบ HACCP โดยกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ BRC (British
Retail Consortium) ระดับ Higher โดย Lawlabs
ประเทศอังกฤษ

ปี 2544

ปี 2543

ปี 2542

ปี 2541

ปี 2540

: ได้ ร ั บ การรั บ รองมาตรฐานระบบ EFSIS ระดั บ
Higher โดย European Food Safety Inspection
Service ประเทศอังกฤษ
: ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีว
อนามั ย และความปลอดภั ย มอก.18001 โดย
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)
: ได้รับประกาศนียบัตรทองคำรางวัลสภาพแวดล้อม
ในสถานประกอบการน่ า อยู ่ จากกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข
: ได้รับรางวัลการใช้เทคโนโลยีสะอาดเบื้องต้น ตาม
โครงการเทคโนโลยี ส ะอาดช่ ว ยเพิ ่ ม ขี ด ความ
สามารถ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
: ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ดีเด่น ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
: ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงานระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน และ
สวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1
: ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวด
ล้อม ISO 14001 โดยสถาบันรับรอง RWTUV
ประเทศเยอรมนี
: ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9002 โดยสถาบันรับรอง RWTUV
ประเทศเยอรมนี
: ได้รบั การรับรองระบบ HACCP โดยสถาบัน S G S
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
: ได้ ร ั บ การรั บ รองระบบ HACCP โดยสำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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