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นายสุภกิต เจ�ยรวนนท�
ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผู�บร�หาร

บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน) 
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร โดยมีการลงทุนและร�วมลงทุนใน 
17 ประเทศท่ัวโลก ภายใต�ว�สัยทัศน�การเป�น 
“ครัวของโลก” ที่มีความมุ�งมั่นในการสร�าง
ความม่ันคงทางอาหาร ด�วยการเป�นองค�กร
นวัตกรรมที่จะส�งมอบผลิตภัณฑ�และบร�การ
คุณภาพ ตลอดจนการสร�างสินค�าใหม�ที่
สอดคล�องต�อความพึงพอใจของผู�บร�โภค 
พร�อมไปกับการรักษาความสมดุลระหว�าง
ความสำเร็จทางเศรษฐกิจพร�อมไปกับ
การสร�างคุณค�าร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียทุก
ภาคส�วน ภายใต�ปรัชญา 3 ประโยชน�สู�
ความยั่งยืน ที่มุ�งสร�างสรรค�ประโยชน�เพื่อ
ประเทศ ประชาชน และบร�ษัท พร�อมทั�ง
สนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ บนพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บร�ษัทให�ความสำคัญกับความมุ�งม่ันว�จัยและพัฒนา สร�างสรรค�นวัตกรรมด�านคุณค�าอาหาร (Nutrition) และสร�างมูลค�าเพ่ิม
ให�กับผลิตภัณฑ�มุ�งเน�นเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีอย�างต�อเนื่อง รวมถึงจัดให�มีการจัดจำหน�ายไปยังช�องทางต�างๆ 
ให�สอดคล�องกับพฤติกรรมของผู�บร�โภค มีการบร�หารทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพด�วยการใช�ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation) ทั�งนำระบบดิจ�ทัล (Digitization) มาใช�ในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจและเพิ่มประสิทธ�ภาพ 
การดูแลคุณภาพช�ว�ตและความปลอดภัยของพนักงาน พร�อมทั�งส�งเสร�มเกษตรกร คู�ค�า และสังคมให�เติบโตไปด�วยกัน
ป� 2564 นับได�ว�าเป�นอีกหน่ึงป�ท่ีมีความท�าทายในการดำเนินธุรกิจจากการระบาดของเช�อ้ไวรัสโคโรนา 19 (โคว�ด-19) ท่ีมี
ผลกระทบต�อเศรษฐกิจท่ัวโลก โดยเฉพาะกำลังซ�อ้ของผู�บร�โภคท่ีลดลง รวมถึงการผันเปล่ียนเข�าสู�สังคมบร�บทใหม�ท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู�บร�โภค ซ�่งก�อให�เกิดการบร�หารจัดการองค�กรให�มีประสิทธ�ภาพที่มุ�งใช�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมากข�้น
ภายใต�สถานการณ�ที่ท�าทายนี้ การสร�างความมั่นคงทางอาหารเป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญที่สนับสนุนให�โลกก�าวข�ามว�กฤต
ครั�งนี้ไปได� บร�ษัทได�วางแผนบร�หารจัดการเพิ่มมาตรการป�องกันทั�งกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานให�มี
ความปลอดภัยอย�างเข�มงวด  พร�อมไปกับการดูแลพนักงานและครอบครัว รวมถึงการดำเนินการจัดหาวัคซ�นให�กับพนักงาน 
นอกจากนั�น ยังได�มีการประสานงานกับภาครัฐของแต�ละประเทศเพื่อร�วมดูแลสังคมรอบด�าน
สำหรับการดูแลสังคมรอบด�านนั�น บร�ษัทได�ร�วมสร�างความม่ันคงทางอาหารแก�สังคมไทยและในหลายประเทศ ผ�านโครงการ 
"CPF ส�งอาหารจากใจ ร�วมต�านภัยโคว�ด-19" มาตั�งแต�ป� 2563 และโครงการ "ซ�พีร�อยเร�ยงใจ สู�ภัยโคว�ด-19" ส�งมอบ
อาหารและเคร�่องดื่มเพื่อบุคลากรทางการแพทย�และประชาชนผู�ประสบความเดือดร�อน ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและ
เคร�่องปรุงรส แก�โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ�มเปราะบาง ศูนย�ฉีดวัคซ�น จุดตรวจโคว�ดเช�งรุก ศูนย�พักคอย 

และหน�วยงานต�างๆ มากกว�า 500 แห�งท่ัวประเทศไทย นอกจากน้ียังดำเนินกิจกรรมท่ีคล�ายคลึงกันในประเทศอ่ืนท่ีบร�ษัท
ลงทุน เช�น เว�ยดนาม กัมพูชา ลาว ฟ�ลิปป�นส� ตุรกี สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เป�นต�น ในป� 2564 บร�ษัทมีรายได�จากการขาย
รวม 512,704 ล�านบาท ด�วยมูลค�าสินทรัพย� 842,681 ล�านบาท มีค�าใช�จ�ายภาษีให�แก�ภาครัฐ 8,282 ล�านบาท โดยการ
ดำเนินงานของบร�ษัทได�รับผลกระทบของการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ส�งผลให�มีการบร�โภคที่ลดลง ทำให�ราคา
เน้ือสัตว�หลักปรับตัวลดลงจากป� 2563 ในหลายพ้ืนท่ี ในขณะท่ีบร�ษัทมีค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ่ิมข�น้ จากการยกระดับ
มาตรฐานด�านสุขอนามัยในสถานประกอบการขั�นสูงสุด พร�อมไปกับการดำเนินการเพ่ือดูแลความปลอดภัยให�กับพนักงาน
และผลิตภัณฑ�ของโรงงานอย�างเต็มที่ นอกจากนั�น ต�นทุนวัตถุดิบและต�นทุนค�าขนส�งในป� 2564 ปรับตัวสูงข�้น สิ่งเหล�านี้
เป�นป�จจัยหลักทำให�บร�ษัทมีกำไรสุทธ� 13,028 ล�านบาทในป� 2564 ลดลงจากป� 2563  
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติเห็นควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป� 2565 พิจารณาอนุมัติการจ�ายเง�นป�นผล
ประจำป� 2564 ในอัตราหุ�นละ 0.65 บาท โดยเป�นเง�นป�นผลระหว�างกาลท่ีจ�ายให�ผู�ถือหุ�นเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 จำนวน 
0.40 บาทต�อหุ�น และเป�นเง�นป�นผลประจำป�ที่เสนอจ�ายให�ผู�ถือหุ�นจำนวน 0.25 บาทต�อหุ�น 
ในป� 2564 บร�ษัทมีการเปล่ียนแปลงด�านการลงทุนที่มีนัยสำคัญ 2 โครงการ ได�แก� 
1) การโอนกิจการทั�งหมดของบร�ษัท ซ�.พี. ร�เทล โฮลดิ้ง จำกัด ซ�่งลงทุนในธุรกิจค�าปลีกหร�อกิจการโลตัสส� ที่เดิมบร�ษัท
ถือหุ�นร�อยละ 20 ให�แก�บร�ษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) โดยบร�ษัทได�รับหุ�นเพิ่มทุนของ Makro เป�น
ค�าตอบแทน ทำให�บร�ษัทถือหุ�นโดยตรงใน Makro ร�อยละ 10.21 ต�อมาบร�ษัทได�ดำเนินการเสนอขายหุ�นสามัญ Makro 
บางส�วนให�แก�ประชาชนทั่วไป ส�งผลให�บร�ษัทถือหุ�นโดยตรงใน Makro ร�อยละ 8.85 เม่ือรายการแล�วเสร็จ
2) การนำหุ�นสามัญทั�งหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยที่บร�ษัทถือหุ�นร�อยละ 49.74 
ออกจากการเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฮ�องกง ส�งผลให�สัดส�วนการถือหุ�นสามัญใน CPP เพิ่มข�้นเป�น
ร�อยละ 75.00 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2565 
สุดท�ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนสำหรับ
การสนับสนุนและความไว�วางใจที่ดีเสมอมา บร�ษัทยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามว�สัยทัศน� “ครัวของโลก” เพื่อสร�าง
ความมั่นคงทางอาหาร บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อมควบคู�ไปกับการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างยั่งยืนตลอดไป

สารจากผู�บร�หาร

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 25642
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ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผู�บร�หาร

บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน) 
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร โดยมีการลงทุนและร�วมลงทุนใน 
17 ประเทศท่ัวโลก ภายใต�ว�สัยทัศน�การเป�น 
“ครัวของโลก” ที่มีความมุ�งมั่นในการสร�าง
ความม่ันคงทางอาหาร ด�วยการเป�นองค�กร
นวัตกรรมที่จะส�งมอบผลิตภัณฑ�และบร�การ
คุณภาพ ตลอดจนการสร�างสินค�าใหม�ที่
สอดคล�องต�อความพึงพอใจของผู�บร�โภค 
พร�อมไปกับการรักษาความสมดุลระหว�าง
ความสำเร็จทางเศรษฐกิจพร�อมไปกับ
การสร�างคุณค�าร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียทุก
ภาคส�วน ภายใต�ปรัชญา 3 ประโยชน�สู�
ความยั่งยืน ที่มุ�งสร�างสรรค�ประโยชน�เพื่อ
ประเทศ ประชาชน และบร�ษัท พร�อมทั�ง
สนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ บนพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บร�ษัทให�ความสำคัญกับความมุ�งม่ันว�จัยและพัฒนา สร�างสรรค�นวัตกรรมด�านคุณค�าอาหาร (Nutrition) และสร�างมูลค�าเพ่ิม
ให�กับผลิตภัณฑ�มุ�งเน�นเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีอย�างต�อเนื่อง รวมถึงจัดให�มีการจัดจำหน�ายไปยังช�องทางต�างๆ 
ให�สอดคล�องกับพฤติกรรมของผู�บร�โภค มีการบร�หารทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพด�วยการใช�ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automation) ทั�งนำระบบดิจ�ทัล (Digitization) มาใช�ในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจและเพิ่มประสิทธ�ภาพ 
การดูแลคุณภาพช�ว�ตและความปลอดภัยของพนักงาน พร�อมทั�งส�งเสร�มเกษตรกร คู�ค�า และสังคมให�เติบโตไปด�วยกัน
ป� 2564 นับได�ว�าเป�นอีกหน่ึงป�ท่ีมีความท�าทายในการดำเนินธุรกิจจากการระบาดของเช�อ้ไวรัสโคโรนา 19 (โคว�ด-19) ท่ีมี
ผลกระทบต�อเศรษฐกิจท่ัวโลก โดยเฉพาะกำลังซ�อ้ของผู�บร�โภคท่ีลดลง รวมถึงการผันเปล่ียนเข�าสู�สังคมบร�บทใหม�ท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู�บร�โภค ซ�่งก�อให�เกิดการบร�หารจัดการองค�กรให�มีประสิทธ�ภาพที่มุ�งใช�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมากข�้น
ภายใต�สถานการณ�ที่ท�าทายนี้ การสร�างความมั่นคงทางอาหารเป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญที่สนับสนุนให�โลกก�าวข�ามว�กฤต
ครั�งนี้ไปได� บร�ษัทได�วางแผนบร�หารจัดการเพิ่มมาตรการป�องกันทั�งกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานให�มี
ความปลอดภัยอย�างเข�มงวด  พร�อมไปกับการดูแลพนักงานและครอบครัว รวมถึงการดำเนินการจัดหาวัคซ�นให�กับพนักงาน 
นอกจากนั�น ยังได�มีการประสานงานกับภาครัฐของแต�ละประเทศเพื่อร�วมดูแลสังคมรอบด�าน
สำหรับการดูแลสังคมรอบด�านนั�น บร�ษัทได�ร�วมสร�างความม่ันคงทางอาหารแก�สังคมไทยและในหลายประเทศ ผ�านโครงการ 
"CPF ส�งอาหารจากใจ ร�วมต�านภัยโคว�ด-19" มาตั�งแต�ป� 2563 และโครงการ "ซ�พีร�อยเร�ยงใจ สู�ภัยโคว�ด-19" ส�งมอบ
อาหารและเคร�่องดื่มเพื่อบุคลากรทางการแพทย�และประชาชนผู�ประสบความเดือดร�อน ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและ
เคร�่องปรุงรส แก�โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ�มเปราะบาง ศูนย�ฉีดวัคซ�น จุดตรวจโคว�ดเช�งรุก ศูนย�พักคอย 

และหน�วยงานต�างๆ มากกว�า 500 แห�งท่ัวประเทศไทย นอกจากน้ียังดำเนินกิจกรรมท่ีคล�ายคลึงกันในประเทศอ่ืนท่ีบร�ษัท
ลงทุน เช�น เว�ยดนาม กัมพูชา ลาว ฟ�ลิปป�นส� ตุรกี สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เป�นต�น ในป� 2564 บร�ษัทมีรายได�จากการขาย
รวม 512,704 ล�านบาท ด�วยมูลค�าสินทรัพย� 842,681 ล�านบาท มีค�าใช�จ�ายภาษีให�แก�ภาครัฐ 8,282 ล�านบาท โดยการ
ดำเนินงานของบร�ษัทได�รับผลกระทบของการแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ส�งผลให�มีการบร�โภคที่ลดลง ทำให�ราคา
เน้ือสัตว�หลักปรับตัวลดลงจากป� 2563 ในหลายพ้ืนท่ี ในขณะท่ีบร�ษัทมีค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานเพ่ิมข�น้ จากการยกระดับ
มาตรฐานด�านสุขอนามัยในสถานประกอบการขั�นสูงสุด พร�อมไปกับการดำเนินการเพ่ือดูแลความปลอดภัยให�กับพนักงาน
และผลิตภัณฑ�ของโรงงานอย�างเต็มที่ นอกจากนั�น ต�นทุนวัตถุดิบและต�นทุนค�าขนส�งในป� 2564 ปรับตัวสูงข�้น สิ่งเหล�านี้
เป�นป�จจัยหลักทำให�บร�ษัทมีกำไรสุทธ� 13,028 ล�านบาทในป� 2564 ลดลงจากป� 2563  
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติเห็นควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป� 2565 พิจารณาอนุมัติการจ�ายเง�นป�นผล
ประจำป� 2564 ในอัตราหุ�นละ 0.65 บาท โดยเป�นเง�นป�นผลระหว�างกาลท่ีจ�ายให�ผู�ถือหุ�นเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 จำนวน 
0.40 บาทต�อหุ�น และเป�นเง�นป�นผลประจำป�ที่เสนอจ�ายให�ผู�ถือหุ�นจำนวน 0.25 บาทต�อหุ�น 
ในป� 2564 บร�ษัทมีการเปล่ียนแปลงด�านการลงทุนที่มีนัยสำคัญ 2 โครงการ ได�แก� 
1) การโอนกิจการทั�งหมดของบร�ษัท ซ�.พี. ร�เทล โฮลดิ้ง จำกัด ซ�่งลงทุนในธุรกิจค�าปลีกหร�อกิจการโลตัสส� ที่เดิมบร�ษัท
ถือหุ�นร�อยละ 20 ให�แก�บร�ษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) โดยบร�ษัทได�รับหุ�นเพิ่มทุนของ Makro เป�น
ค�าตอบแทน ทำให�บร�ษัทถือหุ�นโดยตรงใน Makro ร�อยละ 10.21 ต�อมาบร�ษัทได�ดำเนินการเสนอขายหุ�นสามัญ Makro 
บางส�วนให�แก�ประชาชนทั่วไป ส�งผลให�บร�ษัทถือหุ�นโดยตรงใน Makro ร�อยละ 8.85 เม่ือรายการแล�วเสร็จ
2) การนำหุ�นสามัญทั�งหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยที่บร�ษัทถือหุ�นร�อยละ 49.74 
ออกจากการเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฮ�องกง ส�งผลให�สัดส�วนการถือหุ�นสามัญใน CPP เพิ่มข�้นเป�น
ร�อยละ 75.00 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2565 
สุดท�ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนสำหรับ
การสนับสนุนและความไว�วางใจที่ดีเสมอมา บร�ษัทยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามว�สัยทัศน� “ครัวของโลก” เพื่อสร�าง
ความมั่นคงทางอาหาร บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อมควบคู�ไปกับการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างยั่งยืนตลอดไป

สารจากผู�บร�หาร

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564 3



บริษััททุ�มเทด้านินิวัตกิรรม
สร้างสรรคำ์ผลิตภัณฑ์์คำุณภาพ
ด้วยมาตรฐานิที�ปีลอดภัย

เพ่�อคำวามมั�นิคำงทางอาหารของผู้บริโภคำทั�วโลกิ 
บนิพ่�นิฐานิกิารมีคำุณคำ�าคำวามยั�งยืนิร�วมกิันิ

 โลกิ 
 ส�งต�อคำวามห�วงใย เพ่�อโลกิของเรา
เริา “ดูแล” แล่ะ “ห�วงใย” ด ้วยกริะบวนการิผล่ิตท่� ใส ่ใจธริริมูชาติ การิใช ้ทริัพยากริ 

อย่างคุ้มูค่า ล่ดการิสูญเส่ยตามูหล่ักเศริษัฐกิจหมูุนเวียน (Circular Economy) เพ่�อริักษัา  

ดุล่ยภาพข้องธริริมูชาติให้คงอยู่อย่างยั�งยืนตล่อดไป

 นิวัตกิรรม 
 ส�งต�อคำวามรักิ ผ�านิไปีกิับนิวัตกิรรม
เพริาะเริาเชื�อว่า “คำวามรักิ” สัมูผัสได้จากทุกสิ�งท่�ทำา เริาจึง “ใส� ใจ” ล่งไปกับการิสริ้างสริริค์

นวัตกริริมู ตั�งแต่ต้นทางจนถึึงปล่ายทาง เพ่�อให้ ได้มูาซึ่ึ�งผลิ่ตภัณฑ์์ท่�มู่คุณภาพ ปล่อดภัย 

พริ้อมูส่งมูอบไปยังผู้บริิโภคทั�วโล่ก

 ผู้คำนิและชุุมชุนิ 
 ส�งต�อรอยยิ�ม สู�ทุกิคำนิ
เริาตั�งใจสริ้าง “รอยยิ�ม” ให้กับทุกคนท่�มู่ส่วนริ่วมูกับเริา ไมู่ว่าจะเป�นริอยยิ�มูข้องเกษัตริกริ  

ริอยยิ�มูข้องพนักงาน ริอยยิ�มูข้องพันธมูิตริทางธุริกิจ ริอยยิ�มูข้องผู้ถึือหุ้น ไปจนถึึงริอยยิ�มู 

ข้องผู้บริิโภค...ให้ทุกคนมู่ความูสุข้อย่างทั�วถึึงริ่วมูกัน บนพ่�นฐานการิกำากับดูแล่กิจการิท่�ด่

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564
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ความมุ�งมั่นของบร�ษัท โครงสร�างการดำเนินธุรกิจ

ทิศทางกลยุทธ�เพ�อ่การเตบิโตอย�างย่ังยืน

การกำกับดูแลกิจการ

เติบโตอย�างยั่งยืน มุ�งสู�ความเป�นเลิศ สร�างพ�้นฐานที่มั่นคง

รับผ�ดชอบต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

มุ�งเน�นการพัฒนา
บุคลากร

ขยายธุรกิจ
เกษตรอ�ตสาหกรรม
และอาหารครบวงจร

สร�างศักยภาพการเติบโต
สู�ระดับโลก

เป�นผู�นำแห�งคุณภาพ
และอาหารปลอดภัย

สร�างสรรค�นวัตกรรม
และเพ��มประสิทธิภาพ

* % ของรายได�จากการขาย ป� 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อื่น ๆ(3)

35%*

เว�ยดนาม(2)

22%*

จ�น(2)

6%*

กิจการต�างประเทศ
63%*

Andhra Pradesh Broodstock
Multiplicationcentre

ซีพ�-เมจ�

HyLife Investments

Westbridge Foods Holding

รอส บร�ดเดอร�ส สยาม

อาเบอร� เอเคอร�ส ประเทศไทย

SuperDrob

Camanor Produtos Marinhos

A.P.P Enterprise

บมจ.ซีพ� ออลล�

Well Well Invest

สยาม ร�เว�ย

Rosleko

นว 84

Lotus Distribution
International Limited

Feng Sheng Livestock

BHJ Kalino Food

บมจ. สยามแม็คโคร

บร�ษัทร�วมและการร�วมค�าอื่นของ CPP
และ CTEI(4)

(74.99%)

(59.99%)

(50.10%)

(50.00%)

(49.99%)

(49.98%)

(49.45%)

(40.00%)

(39.60%)

(33.99%)

(33.33%)

(29.99%)

(26.67%)

(25.00%)

(20.50%)

(19.50%)

(15.08%)

(8.85%)

ในประเทศ
31%*

ส�งออก
6%*

กิจการประเทศไทย
37%*

อังกฤษ

สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน)

สหรัฐอเมร�กา

อินเดีย

มาเลเซีย

ฟ�ลิปป�นส�

รัสเซีย

กัมพ�ชา

ตุรกี

จ�น (CTEI)

ลาว

โปแลนด�

เบลเยียม

ศร�ลังกา

ครัวของโลก
ส�งมอบผลิตภัณฑ�ที่เป��ยมไปด�วยคุณภาพ
ให�แก�ผู�บร�โภคทั่วทุกมุมโลก

ดำเนินธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพ�่อนำเสนอผลิตภัณฑ�

ท่ีมีคุณภาพในด�านคุณค�าทางโภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ

ย�อนกลับได� โดยมุ�งมั่นในการสร�างธุรกิจตามพ�้นที่ยุทธศาสตร� และให�ความสำคัญ

ในการสร�างกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยได�มาตรฐานระดับสากล ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�จำกัด

อย�างคุ�มค�าและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม เพ�่อยกระดับข�ดความสามารถในการแข�งขัน

ในระดับแนวหน�าของอ�ตสาหกรรม และสร�างผลตอบแทนให�แก�ผู�ถือหุ�นอย�างเหมาะสม 

ด�วยความใส�ใจในผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนเพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

พันธกิจ

ว�สัยทัศน�

สามประโยชน� สู�ความย่ังยืน
(ต�อประเทศ ประชาชน และบร�ษัท)

มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย�
และรู�จักตอบแทนบุญคุณ

ทําเร็ว
และมีคุณภาพ

ทําเร�่องยาก
ให�เป�นเร�่องง�าย

ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

สร�างสรรค�
สิ�งใหม�

บร�ษัทร�วม
และการร�วมค�า(1)

หมายเหตุ:
(1) % การถือหุ�น หมายถึงการถือหุ�นโดยบร�ษัท ทั้งทางตรงและทางอ�อม
(2) ดําเนินงานภายใต� C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) 
(3) รายช่ือพ�้นท่ีท่ีมีฐานการผลิต
(4) กลุ�มบร�ษัทร�วมและการร�วมค�าอื่นของ CPP และ CTEI ดูรายละเอียดได�ที่หมายเหตุประกอบงบการเง�นสําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 25646



ความมุ�งมั่นของบร�ษัท โครงสร�างการดำเนินธุรกิจ

ทศิทางกลยุทธ�เพ�อ่การเตบิโตอย�างย่ังยืน

การกำกับดูแลกิจการ

เติบโตอย�างยั่งยืน มุ�งสู�ความเป�นเลิศ สร�างพ�้นฐานที่มั่นคง

รับผ�ดชอบต�อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

มุ�งเน�นการพัฒนา
บุคลากร

ขยายธุรกิจ
เกษตรอ�ตสาหกรรม
และอาหารครบวงจร

สร�างศักยภาพการเติบโต
สู�ระดับโลก

เป�นผู�นำแห�งคุณภาพ
และอาหารปลอดภัย

สร�างสรรค�นวัตกรรม
และเพ��มประสิทธิภาพ

* % ของรายได�จากการขาย ป� 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อื่น ๆ(3)

35%*

เว�ยดนาม(2)

22%*

จ�น(2)

6%*

กิจการต�างประเทศ
63%*

Andhra Pradesh Broodstock
Multiplicationcentre

ซีพ�-เมจ�

HyLife Investments

Westbridge Foods Holding

รอส บร�ดเดอร�ส สยาม

อาเบอร� เอเคอร�ส ประเทศไทย

SuperDrob

Camanor Produtos Marinhos

A.P.P Enterprise

บมจ.ซีพ� ออลล�

Well Well Invest

สยาม ร�เว�ย

Rosleko

นว 84

Lotus Distribution
International Limited

Feng Sheng Livestock

BHJ Kalino Food

บมจ. สยามแม็คโคร

บร�ษัทร�วมและการร�วมค�าอื่นของ CPP
และ CTEI(4)

(74.99%)

(59.99%)

(50.10%)

(50.00%)

(49.99%)

(49.98%)

(49.45%)

(40.00%)

(39.60%)

(33.99%)

(33.33%)

(29.99%)

(26.67%)

(25.00%)

(20.50%)

(19.50%)

(15.08%)

(8.85%)

ในประเทศ
31%*

ส�งออก
6%*

กิจการประเทศไทย
37%*

อังกฤษ

สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน)

สหรัฐอเมร�กา

อินเดีย

มาเลเซีย

ฟ�ลิปป�นส�

รัสเซีย

กัมพ�ชา

ตุรกี

จ�น (CTEI)

ลาว

โปแลนด�

เบลเยียม

ศร�ลังกา

ครัวของโลก
ส�งมอบผลิตภัณฑ�ที่เป��ยมไปด�วยคุณภาพ
ให�แก�ผู�บร�โภคทั่วทุกมุมโลก

ดำเนินธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพ�่อนำเสนอผลิตภัณฑ�

ท่ีมีคุณภาพในด�านคุณค�าทางโภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ

ย�อนกลับได� โดยมุ�งมั่นในการสร�างธุรกิจตามพ�้นที่ยุทธศาสตร� และให�ความสำคัญ

ในการสร�างกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยได�มาตรฐานระดับสากล ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�จำกัด

อย�างคุ�มค�าและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม เพ�่อยกระดับข�ดความสามารถในการแข�งขัน

ในระดับแนวหน�าของอ�ตสาหกรรม และสร�างผลตอบแทนให�แก�ผู�ถือหุ�นอย�างเหมาะสม 

ด�วยความใส�ใจในผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วนเพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืน

พันธกิจ

ว�สัยทัศน�

สามประโยชน� สู�ความย่ังยืน
(ต�อประเทศ ประชาชน และบร�ษัท)

มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย�
และรู�จักตอบแทนบุญคุณ

ทําเร็ว
และมีคุณภาพ

ทําเร�่องยาก
ให�เป�นเร�่องง�าย

ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

สร�างสรรค�
สิ�งใหม�

บร�ษัทร�วม
และการร�วมค�า(1)

หมายเหตุ:
(1) % การถือหุ�น หมายถึงการถือหุ�นโดยบร�ษัท ท้ังทางตรงและทางอ�อม
(2) ดําเนินงานภายใต� C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) 
(3) รายช่ือพ�้นท่ีท่ีมีฐานการผลิต
(4) กลุ�มบร�ษัทร�วมและการร�วมค�าอ่ืนของ CPP และ CTEI ดูรายละเอียดได�ที่หมายเหตุประกอบงบการเง�นสําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564 7



กิจการของบร�ษัท

ทว�ปยุโรป

อังกฤษ รัสเซีย ตุรกี เบลเยียม โปแลนด�
ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหาร

ไก�เนื้อครบวงจร อาหารพร�อมทาน ฟาร�มไก�เนื้อ

ทว�ปอเมร�กาเหนือ

สหรัฐอเมร�กา แคนาดา
ฟาร�มสุกร และแปรรูปสุกร

ฟาร�มกุ�ง

สุกรครบวงจร

บร�ษัทมีการลงทุนและร�วมลงทุนใน 17 ประเทศ
ผู�บร�โภค

>4,000
ล�านคน

40
ประเทศ

5
ทว�ปทั่วโลก

ส�งออกไปกว�า

ทว�ปเอเชีย

ไทย
สัตว�บก สัตว�น้ำครบวงจร

เว�ยดนาม
สัตว�บก สัตว�น้ำครบวงจร สัตว�บก สัตว�น้ำครบวงจร

จ�น

สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน)
สัตว�บกครบวงจร

อินเดีย
ไก�เนื้อครบวงจร

อาหารสัตว�น้ำ
และฟาร�มสัตว�น้ำ

สัตว�บก สัตว�น้ำ
ครบวงจร

ศร�ลังกา กัมพ�ชา ฟ�ลิปป�นส� มาเลเซีย ลาว
อาหารพร�อมทาน

อาหารพร�อมทาน

สัตว�บกครบวงจร สัตว�บกครบวงจรสัตว�บกครบวงจร

อาหารสัตว�น้ำ
และฟาร�มสัตว�น้ำ

อาหารสัตว�บก

ไก�เนื้อครบวงจร

ฟาร�มสุกร

หมายเหตุ:

เฉพาะท่ีมีฐานการผลิตและเป�นบร�ษัทย�อย ร�วม และร�วมค�า

ทว�ปอเมร�กาใต�

บราซิล
ฟาร�มกุ�งและแปรรูปกุ�ง

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 25648 9



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ป� 2520-2529
2521 
จดทะเบียนจัดตั�งบร�ษัทในนาม “บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�

อาหารสัตว� จำกัด” เพื ่อผลิตและจำหน�ายอาหารสัตว�
ในประเทศไทย

ป� 2530-2539
2530 
นำหุ�นสามัญเข�าเป�นหลักทรัพย� จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทยภายใต�ช�่อย�อว�า “CPF”

2535 
ลงทุนในประเทศอินเดีย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว�และเลี้ยงสัตว�

2537 
แปรสภาพเป�นบร�ษัทมหาชนจำกัด เม่ือวันท่ี 27 มี.ค. 2537

ป� 2540-2549
2541 
มีการลงทุนในประเทศเว�ยดนาม ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหน�ายอาหารสัตว� เลี้ยงสัตว� และอาหารแปรรูป

2542 
เปลี่ยนช�่อเป�น “บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)” 
พร�อมกับประกาศว�สัยทัศน� “ครัวของโลก” (Kitchen of 
the World)

2545 
• ลงทุนในประเทศอังกฤษ ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารแช�เย็น 
 จำหน�ายในสหภาพยุโรป 
• ลงทุนในประเทศจ�น ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�ายอาหาร 
 สัตว�น�ำ ฟาร�มเพาะเลี้ยงสัตว�น�ำ และเพาะพันธุ�สัตว�น�ำ
• ลงทุนในประเทศเบลเยียม เพ่ือดำเนินธุรกิจนำเข�าและจัด 
 จำหน�ายเน้ือสัตว�แปรรูปและอาหารสำเร็จรูปในสหภาพยุโรป

2547 
ลงทุนในประเทศตุรกี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�ายอาหาร
สัตว�บกและธุรกิจไก�ครบวงจร

2548 
ลงทุนในประเทศมาเลเซ�ย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว �น �ำ การเพาะเล ี ้ยงกุ �งครบวงจร และการ
แปรรูปกุ�ง

2549 
• ลงทุนในประเทศรัสเซ�ย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย 
 อาหารสัตว�บกและเลี้ยงสัตว�บก 
• ลงทุนในประเทศลาว ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย 
 อาหารสัตว�บกและเลี้ยงสัตว�บก

ป� 2550-2563
2550 
ลงทุนในประเทศฟ�ลิปป�นส� ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว�และฟาร�มเลี้ยงสัตว�

2552 
เข�าซ�้อหุ�นสามัญของ Charoen Pokphand Enterprise 
(Taiwan) Co., Ltd. (“CPE”) ซ�ง่เป�นบร�ษัทท่ีมีหลักทรัพย�
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ไต�หวัน ภายใต�ช�อ่ย�อ TWSE: 
1215 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�ายอาหารสัตว� เลี้ยงสัตว�
และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว�ในสาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน) 

2554 
ลงทุนในประเทศกัมพูชา ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว� เล้ียงสัตว� และผลิตภัณฑ�อาหารท่ีทำจากเน้ือสัตว�

2555 
เข�าซ�้อหุ �น C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ�่งเป�น
หลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฮ�องกง ภายใต�
ช�อ่ย�อ HKSE: 00043 ดําเนินธรุกิจผลิตอาหารสัตว�ชั�นนําใน
ประเทศจ�น และเป�นผู�นําด�านเกษตรอุตสาหกรรมสัตว�บก
ครบวงจร และธุรกิจสัตว�นํ�าในประเทศเว�ยดนาม

2559 
• ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมร�กา ดำเนินธุรกิจผลิตและ 
 จำหน�ายอาหารแช�แข็งพร�อมรับประทาน 
• ลงทุนในประเทศศร�ลังกา ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย 
 อาหารพร�อมรับประทาน

2560
ลงทุนในประเทศโปแลนด� ดำเนินธุรกิจฟาร�มไก�เน้ือและอาหาร

2561
ลงทุนในประเทศบราซ�ล ดำเนินธุรกิจฟาร�มกุ�งและแปรรูป
ขั�นต�น

2562
ลงทุนในประเทศแคนาดา ดำเนินธุรกิจสุกรครบวงจรตั�งแต�
การผลิตอาหารสัตว� ฟาร�มเล้ียงสุกร โรงงานแปรรูปเน้ือสุกร
ขั�นต�น

2563
• ลงทุนหุ�นสามัญส�วนที่เหลือทั �งหมดใน Charoen  
 Pokphand Holding (Malaysia) Sdn. Bhd. (“CPHM”)  
 เป�น 100% ดำเนินธุรกิจไก�เนื้อครบวงจรในประเทศ 
 มาเลเซ�ย
• ลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศจ�น โดย Chia Tai  
 Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซ� ่งเป�นบร�ษัทย�อย 
 ทางอ�อมในประเทศจ�น เพื่อขยายธุรกิจไปสู�ธุรกิจสุกร 
 ครบวงจรในประเทศจ�น
• ลงทนในกลุ�มเทสโก�เอเช�ยในสัดส�วน 20% ผ�าน 
 บร�ษัทย�อย บร�ษัท ซ�.พี.เมอร�แชนไดซ�่ง จํากัด (“CPM”)
 เพ่ือประกอบธรุกิจค�าปลีก

ป� 2564

เมษายน
เข�าซ�้อหุ�นสามัญของบร�ษัท สวนสมบูรณ� จำกัด ซ�่งดำเนินธุรกิจปลูกพืช
เพื่อการเกษตร ในสัดส�วน 99.9% เพื่อการศึกษาและว�จัยเกี่ยวกับการ
เพาะปลูกพืชเกษตรที่เป�นส�วนหนึ่งในห�วงโซ�อุปทานของธุรกิจบร�ษัท

มิถุนายน 
เข�าซ�้อหุ�นในบร�ษัท C.P. Aquaculture (India) Private Limited เพิ่ม
ร�อยละ 43.40 เป�นถือหุ�น 75% ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน�ายอาหารกุ�ง 
ฟาร�มเพาะฟ�กลูกกุ�ง และจำหน�ายกุ�งแปรรูปขั�นต�นในประเทศอินเดีย

สิงหาคม
• เข�าซ�อ้หุ�นสามัญทั�งหมดของ Consumer Package Commerce Co.,  
 Ltd. ซ�ง่ประกอบธุรกิจนำเข�าและจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�อาหารในประเทศ 
 เกาหลีใต� เพื่อขยายช�องทางการจำหน�ายสินค�าของกลุ�มบร�ษัทไปยัง 
 ประเทศเกาหลีใต�

หมายเหตุ:

เร�ยงลําดับตามเดือนที่บร�ษัทได�แจ�งข�าวต�อตลาดหลักทรัพย�ฯ

• เข�าลงทุนในบร�ษัท ออลล� นาว แมนเนจเม�นท� จำกัด  
 ซ� ่งดำเนินธุรกิจการจัดการคลังสินค�าและโลจ�สติกส�  
 ในสัดส�วน 19%
• เข�าซ�อ้ธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซ�ย ได�แก� LLC Agro-Sojuz  
 TS และ LLC Mjaso-Sojuz T ซ�่งถือเง�นลงทุนทั�งหมด 
 ของบร�ษัทในกลุ�ม APK-Don ที่ประกอบธุรกิจเพาะปลูก 
 พืชไร� ผลิตอาหารสัตว� เพาะพันธุ�สุกร และฟาร�มสุกร ในเขต  
 Belgorod และ Voronezh ของประเทศรัสเซ�ย 

กันยายน
เข�าซ�้อธุรกิจอาหารทะเลในประเทศโปแลนด� Fish Food 
sp. z o.o. และ MaxFish sp. z o.o. ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตผลิตภัณฑ�อาหารทะเล และการค�าและจัดจำหน�าย
ผลิตภัณฑ�อาหารทะเล

ตุลาคม
• เข�าซ�อ้หุ�นเพ่ิมทุนของ Well Well Invest S.A. ในสัดส�วน 
 50% ของทุนชำระแล�วภายหลังการเพิ่มทุน ซ�่งประกอบ 
 ธุรกิจผลิตภัณฑ�อาหารที่ทำจากพืชในประเทศโปแลนด�  

• คณะกรรมการบร�ษัทมีมติให�นำหุ�นสามัญทั�งหมดของ  
 C.P. Pokphand Co., Ltd. ออกจากการเป�นหลักทรัพย� 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฮ�องกง
• โอนขายกิจการทั�งหมดของบร�ษัท ซ�.พี.ร�เทล โฮลดิ้ง  
 จำกัด ที่บร�ษัทถือหุ�นอยู�ในสัดส�วน 20% ให�แก� บร�ษัท  
 สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (”MAKRO”) และได�รับ 
 ค�าตอบแทนเป�นหุ �นสามัญของ MAKRO จำนวน  
 1,002 ล�านหุ�น
• คณะกรรมการบร�ษัทมีมติให�บร�ษัทซ�อ้หุ�นคืน (Treasury  
 Stock) เพ่ือบร�หารทางการเง�น ในวงเง�นไม�เกิน 10,000  
 ล�านบาท โดยกำหนดระยะเวลาท่ีจะซ�อ้หุ�นคือตั�งแต�วันท่ี  
 15 ตุลาคม 2564 ถึง 14 เมษายน 2565 

ธันวาคม
ร�วมเสนอขายหุ�น MAKRO ให�แก�ประชาชนทั่วไป จำนวน 
66 ล�านหุ�น

แห�งการพัฒนาผลิตภัณฑ�คุณภาพ
เพ�่อเป�นครัวของโลกและของทุกคน

กว�า
4 ทศวรรษ

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256410 11



สัดส�วนิรายได้จากิกิารขาย
แบ�งตามผลิตภัณฑ์์

สัดส�วนิรายได้จากิกิารขาย
แบ�งตามขอบเขตกิารดำาเนิินิธุุรกิิจ

54%
ธุุรกิิจกิารเลี�ยงสัตว์

และแปีรรูปี

21%
ธุุรกิิจอาหาร

63%
ต�างปีระเทศ

25%
ธุุรกิิจอาหารสัตว์

ธุุรกิิจอาหาร 
(Food)
ได้้แก่่ ก่ารผลิิตเน้ื้�อสััตว์์แปรรูปก่่�งปรงุสุัก่ 
แลิะปรุงสุัก่ แลิะก่ารผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหาร 
สัำาเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทานื้ รว์ม 
ถึ่งก่ิจก่ารช่่องทางก่ารจำาหนื้่ายอาหาร
แลิะร้านื้อาหาร

ธุุรกิิจของบริษััทโดยสรุปี
บริษััทดำาเนิินิธุุรกิิจเกิษัตรอุตสาหกิรรมและอาหารคำรบวงจร
โดยจำาแนิกิธุุรกิิจตามลักิษัณะผลิตภัณฑ์์เปี็นิ 3 ปีระเภท

ธุุรกิิจกิารเลี�ยงสัตว์และแปีรรูปี 
(Farm and Processing)
ได้้แก่ ่ก่ารเพาะพนัื้ธุ์ุส์ัตัว์ ์ก่ารเลิ้�ยงสัตัว์ ์
เพ้�อก่ารค้้าแลิะก่ารแปรรูปเนื้้�อสััตว์์ 
ขั้ั�นื้พ้�นื้ฐานื้

ธุุรกิิจอาหารสัตว์
(Feed)
ได้้แก่ ่ก่ารผลิติแลิะจำาหนื้า่ยอาหารสัตัว์์

ผลิตอาหารสัตว์
พัฒนื้านื้วั์ตก่รรมก่ระบว์นื้ก่ารผลิิต
อาหารสััตว์์อย่างต่อเนื้้�อง ค้ว์บคู้่ไปก่ับ
ก่ารให้ค้ว์ามสัำาค้ัญต่อก่ารดู้แลิรัก่ษา 
สัิ�งแว์ด้ลิอ้ม แลิะลิด้ผลิก่ระทบตอ่ช่มุช่นื้ 
ม้ก่ารสันื้ัับสันืุ้นื้ภัาค้ก่ารผลิิิตขั้อง
เก่ษตรก่รท้้องถึิ�นื้ ตลิอด้จนื้ม้ระบบ
ตรว์จสัอบยอ้นื้ก่ลิบัถ่ึงท้�มาขั้องว์ตัถึดุ้บิ
เพ้�อแสัด้งถึง่ค้ว์ามโปรง่ใสั สัรา้งค้ว์าม
ไว์้ใจต่อผู้ม้สั่ว์นื้ได้้เสั้ย

เลี�ยงสัตว์และแปีรรูปี
นื้ำาเทค้โนื้โลิย้้ทัันื้สัมััยแลิะเป็นื้มิตร 
ก่ัับสัิ�งแว์ด้ล้ิอมมาใช่้้ตลิอด้ก่ระบว์นื้ 
ก่ารเลิ้�ยง ค้ว์บคู่่้ไปก่ัับก่ารดู้แลิค้ว์าม
เป็นื้อยู่ท่้��ด้้้ขั้องสััตัว์์ต์ามหลิักั่สัว์ัสััดิิ้ภัาพ
สััตว์์์สัาก่ลิเพ้�่อให้้ได้้้มาซึ่่่�่งผลิิิตภัััณฑ์์์
ท้�่ ม้้คุ้ณภัาพแลิะค้ว์ามปลิอด้ภััยตาม
มาตรฐานื้สัาก่ลิ

ผลิตอาหาร
เพิ�มมลูิค่้าผลิิตภััณฑ์อ์าหารแปรรูปแลิะ 
ผลิิตภััณฑ์์อาหารพร้อมรับประทานื้ท้�ม้ 
คุ้ณภัาพในื้ด้้านื้คุ้ณค้่าทางโภัช่นื้าก่าร 
อย่างต่อเนื้้�อง เพ้�อสัุขั้ภัาพท้�ด้้ ราค้า
เขั้้าถ่ึงได้้ ด้้ว์ยนื้วั์ตก่รรมก่ารผลิิต 
ท้�ทันื้สัมยัเปน็ื้มติรต่อสัิ�งแว์ด้ลิอ้ม แลิะ
สัามารถึตรว์จสัอบย้อนื้ก่ลิับได้้ตลิอด้
ก่ระบว์นื้ก่ารผลิิต

ขอบเขตในิกิารดำาเนิินิธุุรกิิจจำาแนิกิออกิเปี็นิ 2 ส�วนิหลักิ

กิิจกิารปีระเทศไทย
ประก่อบธุ์ุรก่ิจเก่ษตรอุตสัาหก่รรมแลิะอาหารเพ้�อจำาหน่ื้าย
ในื้ประเทศไทย แลิะเพ้�อสั่งออก่ไปยังต่างประเทศมาก่ก่ว์่า 
40 ประเทศ

กิิจกิารต�างปีระเทศ
ลิงทนุื้แลิะรว่์มลิงทนุื้ในื้ธุ์รุก่จิเก่ษตรอตุสัาหก่รรมแลิะอาหาร
ในื้ 16 ประเทศ ได้้แก่่ เว์ียด้นื้าม จีนื้ รว์มถึ่งสัาธุ์ารณรัฐจีนื้ 
(ไต้หว์ันื้) อังก่ฤษ สัหรัฐอเมริก่า อินื้เด้้ย มาเลิเซึ่่ีย ฟิิลิิปปนิื้สั์ 
รัสัเซึ่่ีย ก่ัมพูช่า ตุรก่้ ลิาว์ โปแลินื้ด์้ เบลิเย้ยม ศรีลิังก่า แลิะ
ร่ว์มทุนื้ในื้แค้นื้าด้า แลิะบราซึ่่ิลิ

31%
ปีระเทศไทย
(ในิปีระเทศ)

6%
ปีระเทศไทย
(ส�งออกิ)

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564
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ธุรกิจอาหารสัตว�

อาหารสัตว�นับเป�นจุดเร�ม่ต�นในห�วงโซ�การผลิตเน้ือสัตว�และการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ เพราะอาหารสัตว�เป�นตัวแปรสำคัญ
ท่ีส�งผลต�อสุขภาพและภาวะโภชนาการของสัตว�โดยตรง บร�ษัทจ�งให�ความสำคัญในการคิดค�นนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว�
และพัฒนาเทคโนโลยีในด�านโภชนศาสตร�สัตว�อย�างต�อเนื่อง เป�นผลให�บร�ษัทสามารถผลิตอาหารสัตว�ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บนต�นทุนที่สามารถแข�งขันได� และสามารถจัดจำหน�ายได�ในราคาที่เหมาะสมให�แก�เกษตรกร ป�จจุบัน
ผลิตภัณฑ�หลัก ได�แก� อาหารสุกร อาหารไก� และอาหารกุ�ง ทั�งในรูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด 
โดยเป�นการผลิตและจำหน�ายในประเทศเป�นหลัก
บร�ษัทมีการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว�ใน 11 ประเทศทั่วโลก ได�แก� ประเทศไทย เว�ยดนาม อินเดีย สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน) 
ตุรกี มาเลเซ�ย ฟ�ลิปป�นส� กัมพูชา ลาว รัสเซ�ย และร�วมลงทุนในประเทศจ�นและแคนาดา ในป� 2564 มีมูลค�ารายได�จาก
การขายรวม 127,072 ล�านบาท หร�อ คิดเป�นร�อยละ 25 ของรายได�จากการขายรวมของบร�ษัท

• บร�ษัทให�ความสำคัญตั�งแต�การเลือกท่ีต้ังและรูปแบบโรงงานท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากท่ีตั�งท่ีอยู�ในแหล�งการผลิต 
 ที่มีสาธารณูปโภครองรับ มีแหล�งน�ำเพียงพอ ไม�ส�งผลกระทบต�อความหลากหลายทางช�วภาพ และมีมาตรการป�องกัน 
 การปนเป��อนตามหลักความปลอดภัยด�านอาช�วอนามัย รูปแบบโรงงานมีการออกแบบด�วยหลักการโรงงานสีเข�ยว 
 ท่ีคำนึงถึงส่ิงแวดล�อมและชุมชนใกล�เคียง มีกระบวนการลดของเสียโดยการนำมาผลิตเป�นพลังงานหมุนเว�ยนใช�ในโรงงาน  
 และมีการบร�หารจัดการมลภาวะฝุ�นและกลิ่น ที่อาจจะเกิดข�้นจากกระบวนการการผลิตอาหารสัตว�
• สูตรการผลิตอาหารสัตว� ต�องสอดคล�องกับความต�องการทางโภชนาการของสัตว�แต�ละประเภทในแต�ละช�วงวัย  
 ให�ได�รับคุณค�าทางอาหารเพียงพอต�อการเจร�ญเติบโต
• การคัดสรรวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช�ในการผลิตอาหารสัตว�ประกอบด�วยข�าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป�น รำข�าว และ 
 ส�วนประกอบว�ตามินและแร�ธาตุอื่นๆ วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได�การรับรอง นับเป�นจุดเร�่มต�นที่สำคัญ 
 ในการผลิตอาหารสัตว�ที่ดี โดยบร�ษัทดำเนินนโยบายการจัดซ�้อวัตถุดิบจากแหล�งผลิตในประเทศเป�นลำดับแรก เพื่อ 
 เป�นการสนับสนุนภาคการผลิตของเกษตรกรท�องถิ่น โดยในป� 2564 กิจการของบร�ษัทในประเทศไทยได�รับซ�้อผลผลิต 
 และผลิตภัณฑ�จากข�าว เพื่อใช�เป�นส�วนผสมในการผลิตอาหารสัตว� และเป�นการบรรเทาความเดือดร�อนให�แก�ชาวนา 
 ที่ได�รับผลกระทบจากภาวะราคาข�าวตกต่ำ
• การผลิตและควบคุมคุณภาพ บร�ษัทผลิตและควบคุมการผลิตด�วยระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจ�ทัล ภายใต�ระบบ 
 มาตรฐานสากลที่ได�รับการรับรองจากหน�วยงานอิสระภายนอก
• การขายและบร�การหลังการขาย บร�ษัทตระหนักว�าความสำเร็จในการเล้ียงสัตว�ของเกษตรกรผู�เล้ียงสัตว�นั�นจะนำมาสู� 
 ความย่ังยืนร�วมกันของธุรกิจอาหารสัตว� บร�ษัทจ�งให�ความสำคัญกับการแบ�งป�นความรู�ความเข�าใจในการเล้ียงสัตว�และ 
 การใช�อาหารสัตว�ท่ีถูกต�องเหมาะสม สำหรับการจัดจำหน�ายอาหารสัตว�นั�น บร�ษัทดำเนินการขายตรงจากโรงงานให�แก� 
 เกษตรกรและขายผ�านตัวแทนจำหน�ายรวมถึงการพัฒนาการขายอาหารสัตว�ในรูปแบบออนไลน�เพื่อให�สามารถเข�าถึง 
 เกษตรกรในพื้นที่ห�างไกลได�มากข�้น ทั�งนี้ตลาดอาหารสัตว�ยังมีการเติบโตอย�างต�อเนื่องสอดคล�องกับการเพิ่มข�้นของ 
 ความต�องการบร�โภคเนื้อสัตว� และการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว�ในรูปแบบของการเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม 
 ทันสมัยมากข�้น 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ของธุรกิจอาหารสัตว�6 ป�จจัยแห�งความสำเร็จ

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

1
สูตรอาหารสัตว�ที่เหมาะสมกับประเภท
และความต�องการทางโภชนาการ
ในแต�ละช�วงอายุของสัตว�

2

โรงงานที่สะอาด กระบวนการผลิต
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

3
สินค�าคุณภาพ
และตรวจสอบย�อนกลับได�

4

ต�นทุนที่แข�งขันได�

5
ถ�ายทอดเทคโนโลยี และองค�ความรู�ที่ทันสมัย
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว�แก�เกษตรกร

6

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256414



ธุรกิจอาหารสัตว�

อาหารสัตว�นับเป�นจุดเร�ม่ต�นในห�วงโซ�การผลิตเน้ือสัตว�และการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ เพราะอาหารสัตว�เป�นตัวแปรสำคัญ
ท่ีส�งผลต�อสุขภาพและภาวะโภชนาการของสัตว�โดยตรง บร�ษัทจ�งให�ความสำคัญในการคิดค�นนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว�
และพัฒนาเทคโนโลยีในด�านโภชนศาสตร�สัตว�อย�างต�อเนื่อง เป�นผลให�บร�ษัทสามารถผลิตอาหารสัตว�ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บนต�นทุนที่สามารถแข�งขันได� และสามารถจัดจำหน�ายได�ในราคาที่เหมาะสมให�แก�เกษตรกร ป�จจุบัน
ผลิตภัณฑ�หลัก ได�แก� อาหารสุกร อาหารไก� และอาหารกุ�ง ทั�งในรูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด 
โดยเป�นการผลิตและจำหน�ายในประเทศเป�นหลัก
บร�ษัทมีการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว�ใน 11 ประเทศทั่วโลก ได�แก� ประเทศไทย เว�ยดนาม อินเดีย สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน) 
ตุรกี มาเลเซ�ย ฟ�ลิปป�นส� กัมพูชา ลาว รัสเซ�ย และร�วมลงทุนในประเทศจ�นและแคนาดา ในป� 2564 มีมูลค�ารายได�จาก
การขายรวม 127,072 ล�านบาท หร�อ คิดเป�นร�อยละ 25 ของรายได�จากการขายรวมของบร�ษัท

• บร�ษัทให�ความสำคัญตั�งแต�การเลือกท่ีต้ังและรูปแบบโรงงานท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากท่ีตั�งท่ีอยู�ในแหล�งการผลิต 
 ที่มีสาธารณูปโภครองรับ มีแหล�งน�ำเพียงพอ ไม�ส�งผลกระทบต�อความหลากหลายทางช�วภาพ และมีมาตรการป�องกัน 
 การปนเป��อนตามหลักความปลอดภัยด�านอาช�วอนามัย รูปแบบโรงงานมีการออกแบบด�วยหลักการโรงงานสีเข�ยว 
 ท่ีคำนึงถึงส่ิงแวดล�อมและชุมชนใกล�เคียง มีกระบวนการลดของเสียโดยการนำมาผลิตเป�นพลังงานหมุนเว�ยนใช�ในโรงงาน  
 และมีการบร�หารจัดการมลภาวะฝุ�นและกลิ่น ที่อาจจะเกิดข�้นจากกระบวนการการผลิตอาหารสัตว�
• สูตรการผลิตอาหารสัตว� ต�องสอดคล�องกับความต�องการทางโภชนาการของสัตว�แต�ละประเภทในแต�ละช�วงวัย  
 ให�ได�รับคุณค�าทางอาหารเพียงพอต�อการเจร�ญเติบโต
• การคัดสรรวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช�ในการผลิตอาหารสัตว�ประกอบด�วยข�าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป�น รำข�าว และ 
 ส�วนประกอบว�ตามินและแร�ธาตุอื่นๆ วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได�การรับรอง นับเป�นจุดเร�่มต�นที่สำคัญ 
 ในการผลิตอาหารสัตว�ที่ดี โดยบร�ษัทดำเนินนโยบายการจัดซ�้อวัตถุดิบจากแหล�งผลิตในประเทศเป�นลำดับแรก เพื่อ 
 เป�นการสนับสนุนภาคการผลิตของเกษตรกรท�องถิ่น โดยในป� 2564 กิจการของบร�ษัทในประเทศไทยได�รับซ�้อผลผลิต 
 และผลิตภัณฑ�จากข�าว เพื่อใช�เป�นส�วนผสมในการผลิตอาหารสัตว� และเป�นการบรรเทาความเดือดร�อนให�แก�ชาวนา 
 ที่ได�รับผลกระทบจากภาวะราคาข�าวตกต่ำ
• การผลิตและควบคุมคุณภาพ บร�ษัทผลิตและควบคุมการผลิตด�วยระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจ�ทัล ภายใต�ระบบ 
 มาตรฐานสากลที่ได�รับการรับรองจากหน�วยงานอิสระภายนอก
• การขายและบร�การหลังการขาย บร�ษัทตระหนักว�าความสำเร็จในการเล้ียงสัตว�ของเกษตรกรผู�เล้ียงสัตว�นั�นจะนำมาสู� 
 ความย่ังยืนร�วมกันของธุรกิจอาหารสัตว� บร�ษัทจ�งให�ความสำคัญกับการแบ�งป�นความรู�ความเข�าใจในการเล้ียงสัตว�และ 
 การใช�อาหารสัตว�ท่ีถูกต�องเหมาะสม สำหรับการจัดจำหน�ายอาหารสัตว�นั�น บร�ษัทดำเนินการขายตรงจากโรงงานให�แก� 
 เกษตรกรและขายผ�านตัวแทนจำหน�ายรวมถึงการพัฒนาการขายอาหารสัตว�ในรูปแบบออนไลน�เพื่อให�สามารถเข�าถึง 
 เกษตรกรในพื้นที่ห�างไกลได�มากข�้น ทั�งนี้ตลาดอาหารสัตว�ยังมีการเติบโตอย�างต�อเนื่องสอดคล�องกับการเพิ่มข�้นของ 
 ความต�องการบร�โภคเนื้อสัตว� และการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว�ในรูปแบบของการเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม 
 ทันสมัยมากข�้น 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ของธุรกิจอาหารสัตว�6 ป�จจัยแห�งความสำเร็จ

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

1
สูตรอาหารสัตว�ที่เหมาะสมกับประเภท
และความต�องการทางโภชนาการ
ในแต�ละช�วงอายุของสัตว�

2

โรงงานที่สะอาด กระบวนการผลิต
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

3
สินค�าคุณภาพ
และตรวจสอบย�อนกลับได�

4

ต�นทุนที่แข�งขันได�

5
ถ�ายทอดเทคโนโลยี และองค�ความรู�ที่ทันสมัย
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว�แก�เกษตรกร

6
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• บร�ษัทพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว�โดยคำนึงถึงผลกระทบต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อมเป�นสำคัญ  
 มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพียงพอ และการออกแบบฟาร�มท่ีมีระบบความปลอดภัยทางช�วภาพ (Biosecurity) เพ่ือป�องกัน 
 การนำเช�้อเข�าสู�ฟาร�ม และอีกทั�งระบบการเลี้ยงยังคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว�ด�วย
• บร�ษัทคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ�ให�เหมาะสมกับสภาวะแวดล�อมและความต�องการของแต�ละประเทศท่ีดำเนินธุรกิจ  
 โดยสายพันธุ�ถูกพัฒนาตามพื้นฐานว�ชาพันธุศาสตร� เพื่อให�ได�พันธุ�สัตว�ที่แข็งแรง และสามารถต�านทานโรคได�ดี  
 ให�ผลผลิตสูง
• การเลี้ยงสัตว� บร�ษัทได�พัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ใช�ในการเลี้ยงสัตว�อย�างต�อเนื่อง ภายใต�หลักการความใส�ใจ 
 ในสวัสดิภาพสัตว� ควบคู�ไปกับประสิทธ�ภาพในการเล้ียงต�อพ้ืนท่ี ไม�ใช�ฮอร�โมนในการเร�งการเจร�ญเติบโต เพ่ือให�สัตว�นั�น 
 ได�อยู�ภายใต�การเลี้ยงที่ปราศจากความทุกข�ทรมาน และมีอิสระที่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

• ขั�นตอนการแปรรูปขั้นพื้นฐาน บร�ษัทปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด�านสวัสดิภาพสัตว�ในการแปรรูปเนื้อสัตว� 
 ขั�นพื้นฐาน ทั�งในกระบวนการขนส�งและกระบวนการแปรรูป
• บรรจุภัณฑ�ท่ีบร�ษัทเลือกใช�ได�คำนึงถึงการใช�บรรจุภัณฑ�ท่ีลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม อาทิ การใช�ถาดพลาสติกช�วภาพ  
 (Bioplastic) ที่เร�ยกว�า Polylactic Acid (PLA) ผลิตวัสดุธรรมชาติที่ย�อยสลายได� โดยไม�ส�งผลกระทบต�อคุณภาพ 
 การเก็บอาหาร
• การขายและช�องทางการจัดจำหน�าย สำหรับพันธุ�สัตว� รวมถึงสัตว�มีช�ว�ตส�วนใหญ�เป�นการขายที่หน�าฟาร�ม สำหรับ 
 ส�วนช�้นส�วนเนื้อสัตว� ไข�ไก� และผลิตภัณฑ�พลอยได�จากการเลี้ยงสัตว�มีช�องทางการจัดจำหน�าย ผ�านตัวแทนจำหน�าย  
 ตลาดสด (Traditional Market) ช�องทางการค�าส�งค�าปลีกที่ทันสมัย (Modern Trade)
 ทั�งนี้ ธุรกิจเลี้ยงสัตว�มีการเติบโตตามความต�องการที่เพิ่มข�้น จากจำนวนประชากรที่เพิ่มข�้น และการเข�าถึงเนื้อสัตว� 
 ที่มีคุณภาพในราคาที่เข�าถึงได�สะดวกข�้น

ธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูป

ธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูปของบร�ษัทประกอบด�วย การเพาะพันธุ�สัตว� การเลี้ยงสัตว�เพื่อการค�า และการแปรรูปขั�นพื้นฐาน
โดยบร�ษัทได�คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ�ที่สอดคล�องกับความต�องการของตลาด และได�ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีทันสมัย
และเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมมาใช�ตลอดกระบวนการเลี้ยง ควบคู�ไปกับการดูแลความเป�นอยู�ที ่ดีของสัตว�ตามหลัก
สวัสดิภาพสัตว�สากล เพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ�ท่ีดี มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีผลิตภัณฑ�หลักได�แก� พันธุ�สัตว� สัตว�มีช�ว�ต 
เนื้อสัตว�ที่ผ�านการแปรรูปขั�นพื้นฐาน (เนื้อสัตว�แบ�งเป�นช�้นส�วน) และไข�ไก� และมีประเภทของสัตว�หลักได�แก� สุกร ไก�เนื้อ 
ไก�ไข� เป�ด และกุ�ง  
บร�ษัทดำเนินธุรกิจเล้ียงสัตว�และแปรรูปใน 15 ประเทศ ได�แก� ประเทศไทย จ�น เว�ยดนาม รัสเซ�ย กัมพูชา ฟ�ลิปป�นส� มาเลเซ�ย 
อินเดีย สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน) สหรัฐอเมร�กา ลาว ตุรกี ศร�ลังกา โปแลนด� และร�วมลงทุนในประเทศแคนาดาและบราซ�ล 
โดยแต�ละประเทศมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต�างกันไปข�้นอยู�กับโอกาสทางการตลาดและความเหมาะสมของแต�ละ
พื้นที่ ในป� 2564 ธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูปมีรายได�จากการขายรวม 277,446  ล�านบาท หร�อคิดเป�นร�อยละ 54 ของ
รายได�จากการขายรวมของบร�ษัท

ของธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูป7 ป�จจัยแห�งความสำเร็จ

สายพันธ�ุสัตว�ที่แข็งแรง

1
โรงเร�อน โรงงาน
และอ�ปกรณ�ที่เหมาะสม

3

ระบบการขนส�ง
ที่มีประสิทธิภาพ

6

การจัดการความปลอดภัย
ทางชีวภาพตลอดห�วงโซ�อ�ปทาน

7

อาหารสัตว�คุณภาพ

2

การบร�หารจัดการ
การเลี้ยงสัตว�ที่ดี

4
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย
ได�มาตรฐานสากล

5 5
หลักอิสระ

ประการ
ได�รับสารอาหารและน้ำ
ตามต�องการ

1
อยู�สบาย
ในสิ�งแวดล�อมที่เหมาะสม

2

เลี้ยงดูอย�างดีมีความสุข

4
สุขภาพแข็งแรง
ไม�มีบาดเจ็บ

3

อิสระเสร�
มีพฤติกรรมธรรมชาติ

5
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• บร�ษัทพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว�โดยคำนึงถึงผลกระทบต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อมเป�นสำคัญ  
 มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพียงพอ และการออกแบบฟาร�มท่ีมีระบบความปลอดภัยทางช�วภาพ (Biosecurity) เพ่ือป�องกัน 
 การนำเช�้อเข�าสู�ฟาร�ม และอีกทั�งระบบการเลี้ยงยังคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว�ด�วย
• บร�ษัทคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ�ให�เหมาะสมกับสภาวะแวดล�อมและความต�องการของแต�ละประเทศท่ีดำเนินธุรกิจ  
 โดยสายพันธุ�ถูกพัฒนาตามพื้นฐานว�ชาพันธุศาสตร� เพื่อให�ได�พันธุ�สัตว�ที่แข็งแรง และสามารถต�านทานโรคได�ดี  
 ให�ผลผลิตสูง
• การเลี้ยงสัตว� บร�ษัทได�พัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ใช�ในการเลี้ยงสัตว�อย�างต�อเนื่อง ภายใต�หลักการความใส�ใจ 
 ในสวัสดิภาพสัตว� ควบคู�ไปกับประสิทธ�ภาพในการเล้ียงต�อพ้ืนท่ี ไม�ใช�ฮอร�โมนในการเร�งการเจร�ญเติบโต เพ่ือให�สัตว�นั�น 
 ได�อยู�ภายใต�การเลี้ยงที่ปราศจากความทุกข�ทรมาน และมีอิสระที่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

• ขั�นตอนการแปรรูปขั้นพื้นฐาน บร�ษัทปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด�านสวัสดิภาพสัตว�ในการแปรรูปเนื้อสัตว� 
 ขั�นพื้นฐาน ทั�งในกระบวนการขนส�งและกระบวนการแปรรูป
• บรรจุภัณฑ�ท่ีบร�ษัทเลือกใช�ได�คำนึงถึงการใช�บรรจุภัณฑ�ท่ีลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม อาทิ การใช�ถาดพลาสติกช�วภาพ  
 (Bioplastic) ที่เร�ยกว�า Polylactic Acid (PLA) ผลิตวัสดุธรรมชาติที่ย�อยสลายได� โดยไม�ส�งผลกระทบต�อคุณภาพ 
 การเก็บอาหาร
• การขายและช�องทางการจัดจำหน�าย สำหรับพันธุ�สัตว� รวมถึงสัตว�มีช�ว�ตส�วนใหญ�เป�นการขายที่หน�าฟาร�ม สำหรับ 
 ส�วนช�้นส�วนเนื้อสัตว� ไข�ไก� และผลิตภัณฑ�พลอยได�จากการเลี้ยงสัตว�มีช�องทางการจัดจำหน�าย ผ�านตัวแทนจำหน�าย  
 ตลาดสด (Traditional Market) ช�องทางการค�าส�งค�าปลีกที่ทันสมัย (Modern Trade)
 ทั�งนี้ ธุรกิจเลี้ยงสัตว�มีการเติบโตตามความต�องการที่เพิ่มข�้น จากจำนวนประชากรที่เพิ่มข�้น และการเข�าถึงเนื้อสัตว� 
 ที่มีคุณภาพในราคาที่เข�าถึงได�สะดวกข�้น

ธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูป

ธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูปของบร�ษัทประกอบด�วย การเพาะพันธุ�สัตว� การเลี้ยงสัตว�เพื่อการค�า และการแปรรูปขั�นพื้นฐาน
โดยบร�ษัทได�คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ�ที่สอดคล�องกับความต�องการของตลาด และได�ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีทันสมัย
และเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมมาใช�ตลอดกระบวนการเลี้ยง ควบคู�ไปกับการดูแลความเป�นอยู�ที ่ดีของสัตว�ตามหลัก
สวัสดิภาพสัตว�สากล เพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ�ท่ีดี มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีผลิตภัณฑ�หลักได�แก� พันธุ�สัตว� สัตว�มีช�ว�ต 
เนื้อสัตว�ที่ผ�านการแปรรูปขั�นพื้นฐาน (เนื้อสัตว�แบ�งเป�นช�้นส�วน) และไข�ไก� และมีประเภทของสัตว�หลักได�แก� สุกร ไก�เนื้อ 
ไก�ไข� เป�ด และกุ�ง  
บร�ษัทดำเนินธุรกิจเล้ียงสัตว�และแปรรูปใน 15 ประเทศ ได�แก� ประเทศไทย จ�น เว�ยดนาม รัสเซ�ย กัมพูชา ฟ�ลิปป�นส� มาเลเซ�ย 
อินเดีย สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน) สหรัฐอเมร�กา ลาว ตุรกี ศร�ลังกา โปแลนด� และร�วมลงทุนในประเทศแคนาดาและบราซ�ล 
โดยแต�ละประเทศมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต�างกันไปข�้นอยู�กับโอกาสทางการตลาดและความเหมาะสมของแต�ละ
พื้นที่ ในป� 2564 ธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูปมีรายได�จากการขายรวม 277,446  ล�านบาท หร�อคิดเป�นร�อยละ 54 ของ
รายได�จากการขายรวมของบร�ษัท

ของธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูป7 ป�จจัยแห�งความสำเร็จ

สายพันธ�ุสัตว�ที่แข็งแรง

1
โรงเร�อน โรงงาน
และอ�ปกรณ�ที่เหมาะสม

3

ระบบการขนส�ง
ที่มีประสิทธิภาพ

6

การจัดการความปลอดภัย
ทางชีวภาพตลอดห�วงโซ�อ�ปทาน

7

อาหารสัตว�คุณภาพ

2

การบร�หารจัดการ
การเลี้ยงสัตว�ที่ดี

4
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย
ได�มาตรฐานสากล

5 5
หลักอิสระ

ประการ
ได�รับสารอาหารและน้ำ
ตามต�องการ

1
อยู�สบาย
ในสิ�งแวดล�อมที่เหมาะสม

2

เลี้ยงดูอย�างดีมีความสุข

4
สุขภาพแข็งแรง
ไม�มีบาดเจ็บ

3

อิสระเสร�
มีพฤติกรรมธรรมชาติ

5
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• บร�ษัทเช�่อว�าอาหารที่ดีย�อมมาจากวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ บร�ษัทจ�งให�ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและแหล�งผลิต  
 ทั�งน้ีนอกจากเน้ือสัตว�ของบร�ษัทท่ีเป�นแหล�งวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ�อาหาร บร�ษัทได�มีการจัดหาวัตถุดิบอ่ืนๆ 
 ที่มีคุณภาพจากแหล�งผลิตที่ได�มาตรฐาน และทำงานใกล�ช�ดกับเกษตรกรเพื่อสร�างคุณค�าร�วมกันเพื่อสนับสนุนผลิตผล 
 ทางการเกษตรที่เป�นส�วนประกอบในการปรุงอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่ พร�อมทั�งการแบ�งป�นความรู�และสร�างความ 
 เข�าใจในการทำการเกษตรอย�างยั่งยืนการผลิต
• การผลิตตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตคือสิ่งที่บร�ษัทให�ความสำคัญอย�างยิ่ง 
 มาโดยตลอด บร�ษัทจ�งมุ�งม่ันดำเนินการว�จัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตท่ีมีประสิทธ�ภาพให�ได�ผลิตภัณฑ�อาหารคุณภาพ 
 และปลอดภัยในการบร�โภค บร�ษัทได�นำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ�นยนต�ใช�เสร�มสร�างประสิทธ�ภาพ 
 ในการผลิต อีกทั�งบร�ษัทได�จัดตั�งบร�ษัท ศูนย�ว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร ซ�พีเอฟ จำกัด ในประเทศไทย เพ่ือเป�น 
 ศูนย�กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ผ�านการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� เพื่อตอบโจทย�การเปลี่ยนแปลงของ 
 ผู�บร�โภคและอุตสาหกรรมอาหาร
• บร�ษัทเลือกใช�บรรจุภัณฑ�ท่ีสามารถปกป�องอาหารให�ปลอดภัยและคงคุณค�าอาหารตามหลักโภชนาการไว�อย�างสมบูรณ� 
 และสามารถเก็บรักษาอาหารได�นานข�้น เพื่อป�องกันไม�ให�เกิดขยะอาหารและการสูญเสียอาหาร (Food Waste,  
 Food Loss) รวมถึงการสรรหาบรรจุภัณฑ�ที่ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และมีฉลากผลิตภัณฑ� (Product Labelling)  
 ที่บ�งบอกถึงคุณค�าทางโภชนาการและปร�มาณที่ควรบร�โภค (Guideline Daily Amounts) เพื่อสนับสนุนการบร�โภค 
 เพื่อสุขอนามัยที่ดี
• สำหรับช�องทางการจัดจำหน�ายนั�น บร�ษัทได�กระจายการจัดจำหน�ายในช�องทางอันหลากหลาย เพ่ืออำนวยความสะดวก 
 ในการเข�าถึงอาหารของผู�บร�โภค เช�น 1. ช�องทางค�าปลีกดั�งเดิม (Traditional Market) อาทิ ตลาดสด 2. ช�องทางค�าปลีก 
 และค�าส�งทันสมัย (Modern Trade) อาทิ ร�านค�าสะดวกซ�้อ ซุปเปอร�มาร�เก็ต และ ไฮเปอร�มาร�เก็ต 3. ช�องทางธุรกิจ 
 บร�การอาหาร (Food Service) อาทิ ธุรกิจโรงแรม ร�านอาหาร ศูนย�อาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง ซ�่งจัดจำหน�ายผ�านทั�ง 
 ช�องทางของบร�ษัทและช�องทางของพันธมิตรทางการค�า

ธุรกิจอาหาร

บร�ษัทให�ความสำคัญในการว�จัยและพัฒนาผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพในด�านคุณค�าทางโภชนาการ รสชาติ ด�วยกระบวนการ
ที่มีความปลอดภัยตลอดห�วงโซ�การผลิต เพื่อสุขภาพที่ดี ราคาเข�าถึงได� และมีความหลากหลายสอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�บร�โภคทั่วโลกในแต�ละวัยและในแต�ละท�องถิ่น รวมถึงการส�งเสร�มความสะดวกให�แก�ผู�บร�โภคให�สามารถ
เข�าถึงผลิตภัณฑ�ได�โดยการมีช�องทางการขายที่หลากหลาย ธุรกิจอาหารของบร�ษัทประกอบด�วยผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป 
อาหารพร�อมทาน ตลอดจน ร�านอาหาร และช�องทางการจัดจำหน�ายต�างๆ ของบร�ษัท
ป�จจุบัน บร�ษัทมีฐานการผลิตของธุรกิจอาหารใน 15 ประเทศ ได�แก� ประเทศไทย สหรัฐอเมร�กา จ�น เว�ยดนาม สาธารณรัฐจ�น 
(ไต�หวัน) อังกฤษ รัสเซ�ย มาเลเซ�ย กัมพูชา ฟ�ลิปป�นส� อินเดีย ตุรกี ลาว ศร�ลังกา เบลเยี่ยม และโปแลนด� ในป� 2564 
ธุรกิจอาหารมีรายได�จากการขายรวม 108,186  ล�านบาท หร�อคิดเป�นร�อยละ 21 ของรายได�จากการขายรวมของบร�ษัท

โดยรวม ธุรกิจอาหารเป�นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและมีภาวะการแข�งขันสูง ทั�งนี้ จากแนวโน�มสังคมเมือง
ที่มีการขยายตัวและมีว�ถีการดำรงช�ว�ตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให�ผู�บร�โภคมีความต�องการอาหารสำเร็จรูปเพื่อความสะดวก
สบายเพ่ิมมากข�น้ ขณะเดียวกันผู�บร�โภคยังคงมองหาอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ�อย�างต�อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง อาหารเพื่อสุขภาพที่มีแหล�งที่มาที่เป�นที่ยอมรับ ผู�ผลิตจ�งต�องมีการคิดค�นและพัฒนาผลิตภัณฑ�เพื่อ
ตอบสนองความต�องการที่เปล่ียนแปลงของผู�บร�โภคให�เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมการบร�โภคของแต�ละพื้นที่

มาตรฐาน

“คุณภาพและความปลอดภัย”
ตลอดกระบวนการผลิต คือหัวใจของสุขภาพที่ดี

ด�วยลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร บร�ษัทจ�งมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

ตลอดกระบวนการผลิตได�อย�างเป�นระบบ พร�อมนําระบบมาตรฐานสากลและมาตรฐานของกลุ�มลูกค�า

ซึ่งได�รับการรับรองจากหน�วยงานอิสระ (Third Party) มาประยุกต� ใช�ในการผลิตอาหารสัตว� การเลี้ยงสัตว� และการผลิตอาหาร

นอกเหนือจากการปฎิบัติตามกฏระเบียบและข�อบังคับของประเทศที่บร�ษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู�อย�างเคร�งครัด

มาตรฐานด�านการผลิต

ธุรกิจอาหารสัตว�

GMP

HACCP

ISO 9001

ISO 22000

ISO/IEC 17025

GMP+ B1 B2 B3

FAMI-QS

AI Compartment

RWA

ALO

Global GAP

BAP

IFFO RS CoC

MSC

Marin Trust

ธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูป

GAP

GMP

GHPs

HACCP

ISO 9001

Halal Standard

Global GAP

CoC Dept. of Fisheries

Genesis GAP/ Lloyd’s

Register Poultry Schem

BAP

FMD Free

AI Compartment

BRC

QS

RWA

ALO

ธุรกิจอาหาร

GMP

GHPs

HACCP

ISO 9001

Halal Standard

BRC

QS

ALO

RSPO

BAP

ASC

มาตรฐานด�านสิ�งแวดล�อม ISO 1400

ISO 14067

ISO 14040

ISO 50001

ISO 14044

AEMAS

ISO 14046

ISO 45001

มาตรฐานด�านความปลอดภัย
ในการทํางาน

Good Labour Practice (GLP) TLS 8001-2010 OHSAS18001 CPF SHE&En Standard

หมายเหตุ :

นโยบายและแนวปฎิบัติของบร�ษัทสอดคล�องตามมาตรฐานข�างต�น ทั้งนี้ กิจการในแต�ละประเทศจะเป�นผู�พ�จารณาขอการรับรองมาตรฐาน จากหน�วยงานอิสระภายนอกตามความเหมาะสม

โดยยึดข�อกำหนดของบร�ษัทและลูกค�า รวมถึงกฏหมายประเทศเป�นสำคัญ
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• บร�ษัทเช�่อว�าอาหารที่ดีย�อมมาจากวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ บร�ษัทจ�งให�ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและแหล�งผลิต  
ทั�งน้ีนอกจากเน้ือสัตว�ของบร�ษัทท่ีเป�นแหล�งวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ�อาหาร บร�ษัทได�มีการจัดหาวัตถุดิบอ่ืนๆ 
ที่มีคุณภาพจากแหล�งผลิตที่ได�มาตรฐาน และทำงานใกล�ช�ดกับเกษตรกรเพื่อสร�างคุณค�าร�วมกันเพื่อสนับสนุนผลิตผล 
ทางการเกษตรที่เป�นส�วนประกอบในการปรุงอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่ พร�อมทั�งการแบ�งป�นความรู�และสร�างความ 
เข�าใจในการทำการเกษตรอย�างยั่งยืนการผลิต

• การผลิตตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตคือสิ่งที่บร�ษัทให�ความสำคัญอย�างยิ่ง
มาโดยตลอด บร�ษัทจ�งมุ�งม่ันดำเนินการว�จัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตท่ีมีประสิทธ�ภาพให�ได�ผลิตภัณฑ�อาหารคุณภาพ
และปลอดภัยในการบร�โภค บร�ษัทได�นำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ�นยนต�ใช�เสร�มสร�างประสิทธ�ภาพ
ในการผลิต อีกทั�งบร�ษัทได�จัดตั�งบร�ษัท ศูนย�ว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร ซ�พีเอฟ จำกัด ในประเทศไทย เพ่ือเป�น
ศูนย�กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ผ�านการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ� เพื่อตอบโจทย�การเปลี่ยนแปลงของ 
ผู�บร�โภคและอุตสาหกรรมอาหาร

• บร�ษัทเลือกใช�บรรจุภัณฑ�ท่ีสามารถปกป�องอาหารให�ปลอดภัยและคงคุณค�าอาหารตามหลักโภชนาการไว�อย�างสมบูรณ�
และสามารถเก็บรักษาอาหารได�นานข�้น เพื่อป�องกันไม�ให�เกิดขยะอาหารและการสูญเสียอาหาร (Food Waste,  
Food Loss) รวมถึงการสรรหาบรรจุภัณฑ�ที่ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และมีฉลากผลิตภัณฑ� (Product Labelling)
ที่บ�งบอกถึงคุณค�าทางโภชนาการและปร�มาณที่ควรบร�โภค (Guideline Daily Amounts) เพื่อสนับสนุนการบร�โภค 
เพื่อสุขอนามัยที่ดี

• สำหรับช�องทางการจัดจำหน�ายนั�น บร�ษัทได�กระจายการจัดจำหน�ายในช�องทางอันหลากหลาย เพ่ืออำนวยความสะดวก 
ในการเข�าถึงอาหารของผู�บร�โภค เช�น 1. ช�องทางค�าปลีกดั�งเดิม (Traditional Market) อาทิ ตลาดสด 2. ช�องทางค�าปลีก 
และค�าส�งทันสมัย (Modern Trade) อาทิ ร�านค�าสะดวกซ�้อ ซุปเปอร�มาร�เก็ต และ ไฮเปอร�มาร�เก็ต 3. ช�องทางธุรกิจ 
บร�การอาหาร (Food Service) อาทิ ธุรกิจโรงแรม ร�านอาหาร ศูนย�อาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง ซ�่งจัดจำหน�ายผ�านทั�ง 
ช�องทางของบร�ษัทและช�องทางของพันธมิตรทางการค�า

ธุรกิจอาหาร

บร�ษัทให�ความสำคัญในการว�จัยและพัฒนาผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพในด�านคุณค�าทางโภชนาการ รสชาติ ด�วยกระบวนการ
ที่มีความปลอดภัยตลอดห�วงโซ�การผลิต เพื่อสุขภาพที่ดี ราคาเข�าถึงได� และมีความหลากหลายสอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�บร�โภคทั่วโลกในแต�ละวัยและในแต�ละท�องถิ่น รวมถึงการส�งเสร�มความสะดวกให�แก�ผู�บร�โภคให�สามารถ
เข�าถึงผลิตภัณฑ�ได�โดยการมีช�องทางการขายที่หลากหลาย ธุรกิจอาหารของบร�ษัทประกอบด�วยผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป
อาหารพร�อมทาน ตลอดจน ร�านอาหาร และช�องทางการจัดจำหน�ายต�างๆ ของบร�ษัท
ป�จจุบัน บร�ษัทมีฐานการผลิตของธุรกิจอาหารใน 15 ประเทศ ได�แก� ประเทศไทย สหรัฐอเมร�กา จ�น เว�ยดนาม สาธารณรัฐจ�น
(ไต�หวัน) อังกฤษ รัสเซ�ย มาเลเซ�ย กัมพูชา ฟ�ลิปป�นส� อินเดีย ตุรกี ลาว ศร�ลังกา เบลเยี่ยม และโปแลนด� ในป� 2564
ธุรกิจอาหารมีรายได�จากการขายรวม 108,186  ล�านบาท หร�อคิดเป�นร�อยละ 21 ของรายได�จากการขายรวมของบร�ษัท

โดยรวม ธุรกิจอาหารเป�นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและมีภาวะการแข�งขันสูง ทั�งนี้ จากแนวโน�มสังคมเมือง
ที่มีการขยายตัวและมีว�ถีการดำรงช�ว�ตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให�ผู�บร�โภคมีความต�องการอาหารสำเร็จรูปเพื่อความสะดวก
สบายเพ่ิมมากข�น้ ขณะเดียวกันผู�บร�โภคยังคงมองหาอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ�อย�างต�อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง อาหารเพื่อสุขภาพที่มีแหล�งที่มาที่เป�นที่ยอมรับ ผู�ผลิตจ�งต�องมีการคิดค�นและพัฒนาผลิตภัณฑ�เพื่อ
ตอบสนองความต�องการที่เปล่ียนแปลงของผู�บร�โภคให�เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมการบร�โภคของแต�ละพื้นที่

มาตรฐาน

“คุณภาพและความปลอดภัย”
ตลอดกระบวนการผลิต คือหัวใจของสุขภาพที่ดี

ด�วยลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร บร�ษัทจ�งมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

ตลอดกระบวนการผลิตได�อย�างเป�นระบบ พร�อมนําระบบมาตรฐานสากลและมาตรฐานของกลุ�มลูกค�า

ซึ่งได�รับการรับรองจากหน�วยงานอิสระ (Third Party) มาประยุกต� ใช�ในการผลิตอาหารสัตว� การเลี้ยงสัตว� และการผลิตอาหาร

นอกเหนือจากการปฎิบัติตามกฏระเบียบและข�อบังคับของประเทศที่บร�ษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู�อย�างเคร�งครัด

มาตรฐานด�านการผลิต

ธุรกิจอาหารสัตว�
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ธุรกิจเลี้ยงสัตว�และแปรรูป
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ธุรกิจอาหาร
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มาตรฐานด�านสิ�งแวดล�อม ISO 14001

ISO 14067

ISO 14040

ISO 50001

ISO 14044
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มาตรฐานด�านความปลอดภัย
ในการทํางาน

Good Labour Practice (GLP) TLS 8001-2010 OHSAS18001 CPF SHE&En Standard

หมายเหตุ :

นโยบายและแนวปฎิบัติของบร�ษัทสอดคล�องตามมาตรฐานข�างต�น ทั้งนี้ กิจการในแต�ละประเทศจะเป�นผู�พ�จารณาขอการรับรองมาตรฐาน จากหน�วยงานอิสระภายนอกตามความเหมาะสม

โดยยึดข�อกำหนดของบร�ษัทและลูกค�า รวมถึงกฏหมายประเทศเป�นสำคัญ
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นวัตกรรมอาหารสัตว�

ระบบควบคุมเคร�่องป��มเม็ดอัตโนมัติด�วยป�ญญาประดิษฐ�
เนื่องจากสูตรของอาหารสัตว�มีความหลากหลาย ต�องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับป�จจัยแวดล�อมต�างๆ 
โดยเฉพาะด�านคุณภาพของวัตถุดิบ ท่ีมีผลต�อคุณภาพของอาหารสัตว�โดยตรง ป�จจัยดังกล�าวทำให�เกิดขั�นตอนในการทำงาน
มากข�้นจากการปรับปรุงสูตรอาหารและอาจก�อให�เกิดความสูญเสียในการผลิตได�ง�าย เนื่องจากกระบวนการผลิตต�องใช�
พนักงานที่มีประสบการณ�สูงในการปรับตั�งค�าพารามิเตอร�ให�เหมาะสม ดังนั�นบร�ษัทจ�งได�มีการพัฒนาคิดค�นระบบการ
ควบคุมเคร�่องป��มเม็ดอัตโนมัติด�วยป�ญญาประดิษฐ� (AI) โดยใช�ข�อมูลต�างๆ ทั�งทางด�านการผลิตและกระบวนการอื่นๆ 
โดย AI ของการผลิตอาหารสัตว�จะทำการเช�่อมโยงระบบกับข�อมูลในรูปแบบออนไลน� เพื่อทำการตัดสินใจได�เองแบบ
อัตโนมัติ จะทำให�ได�มาซ�่งอาหารสัตว�ที่มีคุณภาพ ลดของเสียที่เกิดข�้นในระบบ ลดค�าใช�จ�ายด�านการผลิต ลดการใช�
พลังงาน อีกทั�งเพิ่มประสิทธ�ภาพการผลิตให�ดียิ่งข�้น ตอบสนองต�อนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

เคร�่องวัดความคงทนของเม็ดอาหารสัตว�
ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว� เคร�อ่งอัดเม็ดมีหน�าท่ีในการอัดอาหารสัตว�ท่ีเป�นผงให�อยู�ในรูปอาหารเม็ด โดยผู�ปฏิบัติงาน
ต�องดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทดสอบความความแข็งแรงและการยึดเกาะของอาหารเม็ดเพื่อให�มั่นใจว�าในระหว�าง
การขนส�ง เม็ดอาหารสัตว�จะไม�แตกหักหร�อเป�นผงมากกว�าค�าที่ต�องการ ทั�งนี้กระบวนการทดสอบวัดค�าความคงทนของ
เม็ดอาหารสัตว� (Pellet Durability Index - PDI) มีหลายขั�นตอนและต�องใช�ความชำนาญของผู�ปฏิบัติงาน บร�ษัทจ�งได�
คิดค�นนวัตกรรมการทดสอบดัชนีความทนทานอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการผลิตและลดข�อผิดพลาดท่ีอาจเกิดจาก
เจ�าหน�าที่ปฎิบัติงาน โดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร�ในการทดสอบแทนเจ�าหน�าที่ ทำให�ได�กระบวนการทดสอบที่รวดเร็วข�้น 
มีความแม�นยำมากข�้น มีความผิดพลาดน�อยลงและทำให�เม็ดอาหารสัตว�มีคุณภาพที่สูงข�้น

Power Starch : อาหารพลังงานสมดุลสำหรับสัตว�เคี้ยวเอื้อง
Power Starch คือ ผลิตภัณฑ�อาหารแหล�งพลังงานแป�งอัดเม็ดจากวัตถุดิบหลายชนิด ผ�านการคัดเลือกคุณภาพโดยใช�
เทคโนโลยีการอัดเม็ดเพื่อให�เกิดเจลาติน (Gelatinization) ทำให�เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุลของเม็ดแป�ง เมื่อ
สัตว�เค้ียวเอ้ืองทานเข�าไปจะเกิดการย�อยสลายในกระเพาะหมักท่ีสมดุลกับการย�อยสลายโปรตีนและส�งผลให�สัตว�มีผลผลิต
เนื้อและนมที่ดียิ่งข�้น

นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว�

ระบบซีพ�เอฟ เอไอ ฟาร�ม (CPF AI Farmlab)
ในการดำเนินธุรกิจการเล้ียงสัตว� ป�ญหาการติดเช�อ้และแพร�กระจายของโรคระบาดภายในฟาร�มถือเป�นความเส่ียงท่ีจำเป�น
ต�องมีการป�องกันและบร�หารจัดการอย�างมีประสิทธ�ภาพ ระบบความปลอดภัยทางช�วภาพภายในฟาร�มจ�งเป�นป�จจัยหลัก
ของการเลี้ยงสัตว�ที่จะช�วยป�องกันหร�อลดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ บร�ษัทจ�งได�มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงและ
ระบบความปลอดภัยทางช�วภาพภายในฟาร�ม โดยการผสมผสานเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ� (AI) และ ระบบคอมพิวเตอร�ว�ช่ัน 
(Computer Vision) เพ่ือทำหน�าท่ีตรวจสอบเฝ�าระวังการปฏิบัติงานของพนักงานตลอด 24 ช่ัวโมง ตรวจจับและว�เคราะห�
ข�อมูลจากภาพท่ีได�รับ และสามารถแจ�งเตือนให�ผู�เก่ียวข�องทราบในทันที รวมทั�งบันทึกข�อมูลสถิติย�อนหลังไว�ในฐานข�อมูล
เพื่อว�เคราะห�หาสาเหตุของป�ญหาและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให�เกิดความปลอดภัยสูงสุด

นวัตกรรมอาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมเนื้อจากพ�ช 
เนื้อจากพืช (Plant-based Meat) เป�นผลิตภัณฑ�อาหาร
ทางเลือกท่ีผู�บร�โภคท่ัวโลกให�ความสนใจ บร�ษัทได�ทำการว�จัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ�เน้ือทางเลือก โดยผสานความร�วมมือ
กับผู�เช�่ยวชาญระดับโลกหลายประเทศ เช�น สหรัฐอเมร�กา 
ญี่ปุ�น และสาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน) รวมถึงนักว�ทยาศาสตร�
ทางอาหารจากจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย และมหาว�ทยาลัย
แม�ฟ�าหลวง กระทั่งค�นพบนวัตกรรม ‘PLANT-TEC’ ที่
สร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�เน้ือจากพืชภายใต�ตราสินค�า “มีทซ�โร�” 
(MEAT ZERO) ท่ีสมบูรณ�แบบทั�งลักษณะ รสชาติ กล่ิน และ
เนื้อสัมผัส ประกอบด�วยสารอาหารอันเป�นประโยชน�ต�อ
ร�างกาย ทั�งโปรตีนจากพืชที่มีเส�นใยอาหารสูงและไม�มี
โคเลสเตอรอล ตอบสนองผู�บร�โภคที่รักสุขภาพ โดยบร�ษัท
ได�นำผลิตภัณฑ�เนื้อจากพืชไปใช�ในการผลิตอาหารพร�อม
รับประทานหลากหลายเมนู อาทิ โบโลน�า นักเก็ตไก� ข�าว
กะเพราเนื้อ หมูกรอบ และสปาเก็ตตี้เนื้อสับ เป�นต�น โดย
ได�มีการจัดจำหน�ายครั�งแรกในป� 2564 ในประเทศไทย 
สิงคโปร� และฮ�องกง 

นวัตกรรมจากใจสู�จาน

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256422



นวัตกรรมอาหารสัตว�

ระบบควบคุมเคร�่องป��มเม็ดอัตโนมัติด�วยป�ญญาประดิษฐ�
เนื่องจากสูตรของอาหารสัตว�มีความหลากหลาย ต�องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับป�จจัยแวดล�อมต�างๆ 
โดยเฉพาะด�านคุณภาพของวัตถุดิบ ท่ีมีผลต�อคุณภาพของอาหารสัตว�โดยตรง ป�จจัยดังกล�าวทำให�เกิดขั�นตอนในการทำงาน
มากข�้นจากการปรับปรุงสูตรอาหารและอาจก�อให�เกิดความสูญเสียในการผลิตได�ง�าย เนื่องจากกระบวนการผลิตต�องใช�
พนักงานที่มีประสบการณ�สูงในการปรับตั�งค�าพารามิเตอร�ให�เหมาะสม ดังนั�นบร�ษัทจ�งได�มีการพัฒนาคิดค�นระบบการ
ควบคุมเคร�่องป��มเม็ดอัตโนมัติด�วยป�ญญาประดิษฐ� (AI) โดยใช�ข�อมูลต�างๆ ทั�งทางด�านการผลิตและกระบวนการอื่นๆ 
โดย AI ของการผลิตอาหารสัตว�จะทำการเช�่อมโยงระบบกับข�อมูลในรูปแบบออนไลน� เพื่อทำการตัดสินใจได�เองแบบ
อัตโนมัติ จะทำให�ได�มาซ�่งอาหารสัตว�ที่มีคุณภาพ ลดของเสียที่เกิดข�้นในระบบ ลดค�าใช�จ�ายด�านการผลิต ลดการใช�
พลังงาน อีกทั�งเพิ่มประสิทธ�ภาพการผลิตให�ดียิ่งข�้น ตอบสนองต�อนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

เคร�่องวัดความคงทนของเม็ดอาหารสัตว�
ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว� เคร�อ่งอัดเม็ดมีหน�าท่ีในการอัดอาหารสัตว�ท่ีเป�นผงให�อยู�ในรูปอาหารเม็ด โดยผู�ปฏิบัติงาน
ต�องดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทดสอบความความแข็งแรงและการยึดเกาะของอาหารเม็ดเพื่อให�มั่นใจว�าในระหว�าง
การขนส�ง เม็ดอาหารสัตว�จะไม�แตกหักหร�อเป�นผงมากกว�าค�าที่ต�องการ ทั�งนี้กระบวนการทดสอบวัดค�าความคงทนของ
เม็ดอาหารสัตว� (Pellet Durability Index - PDI) มีหลายขั�นตอนและต�องใช�ความชำนาญของผู�ปฏิบัติงาน บร�ษัทจ�งได�
คิดค�นนวัตกรรมการทดสอบดัชนีความทนทานอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการผลิตและลดข�อผิดพลาดท่ีอาจเกิดจาก
เจ�าหน�าที่ปฎิบัติงาน โดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร�ในการทดสอบแทนเจ�าหน�าที่ ทำให�ได�กระบวนการทดสอบที่รวดเร็วข�้น 
มีความแม�นยำมากข�้น มีความผิดพลาดน�อยลงและทำให�เม็ดอาหารสัตว�มีคุณภาพที่สูงข�้น

Power Starch : อาหารพลังงานสมดุลสำหรับสัตว�เคี้ยวเอื้อง
Power Starch คือ ผลิตภัณฑ�อาหารแหล�งพลังงานแป�งอัดเม็ดจากวัตถุดิบหลายชนิด ผ�านการคัดเลือกคุณภาพโดยใช�
เทคโนโลยีการอัดเม็ดเพื่อให�เกิดเจลาติน (Gelatinization) ทำให�เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุลของเม็ดแป�ง เมื่อ
สัตว�เค้ียวเอ้ืองทานเข�าไปจะเกิดการย�อยสลายในกระเพาะหมักท่ีสมดุลกับการย�อยสลายโปรตีนและส�งผลให�สัตว�มีผลผลิต
เนื้อและนมที่ดียิ่งข�้น

นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว�

ระบบซีพ�เอฟ เอไอ ฟาร�ม (CPF AI Farmlab)
ในการดำเนินธุรกิจการเล้ียงสัตว� ป�ญหาการติดเช�อ้และแพร�กระจายของโรคระบาดภายในฟาร�มถือเป�นความเส่ียงท่ีจำเป�น
ต�องมีการป�องกันและบร�หารจัดการอย�างมีประสิทธ�ภาพ ระบบความปลอดภัยทางช�วภาพภายในฟาร�มจ�งเป�นป�จจัยหลัก
ของการเลี้ยงสัตว�ที่จะช�วยป�องกันหร�อลดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ บร�ษัทจ�งได�มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงและ
ระบบความปลอดภัยทางช�วภาพภายในฟาร�ม โดยการผสมผสานเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ� (AI) และ ระบบคอมพิวเตอร�ว�ช่ัน 
(Computer Vision) เพ่ือทำหน�าท่ีตรวจสอบเฝ�าระวังการปฏิบัติงานของพนักงานตลอด 24 ช่ัวโมง ตรวจจับและว�เคราะห�
ข�อมูลจากภาพท่ีได�รับ และสามารถแจ�งเตือนให�ผู�เก่ียวข�องทราบในทันที รวมทั�งบันทึกข�อมูลสถิติย�อนหลังไว�ในฐานข�อมูล
เพื่อว�เคราะห�หาสาเหตุของป�ญหาและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให�เกิดความปลอดภัยสูงสุด

นวัตกรรมอาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมเนื้อจากพ�ช 
เนื้อจากพืช (Plant-based Meat) เป�นผลิตภัณฑ�อาหาร
ทางเลือกท่ีผู�บร�โภคท่ัวโลกให�ความสนใจ บร�ษัทได�ทำการว�จัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ�เน้ือทางเลือก โดยผสานความร�วมมือ
กับผู�เช�่ยวชาญระดับโลกหลายประเทศ เช�น สหรัฐอเมร�กา 
ญี่ปุ�น และสาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน) รวมถึงนักว�ทยาศาสตร�
ทางอาหารจากจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย และมหาว�ทยาลัย
แม�ฟ�าหลวง กระทั่งค�นพบนวัตกรรม ‘PLANT-TEC’ ที่
สร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�เน้ือจากพืชภายใต�ตราสินค�า “มีทซ�โร�” 
(MEAT ZERO) ท่ีสมบูรณ�แบบทั�งลักษณะ รสชาติ กล่ิน และ
เนื้อสัมผัส ประกอบด�วยสารอาหารอันเป�นประโยชน�ต�อ
ร�างกาย ทั�งโปรตีนจากพืชที่มีเส�นใยอาหารสูงและไม�มี
โคเลสเตอรอล ตอบสนองผู�บร�โภคที่รักสุขภาพ โดยบร�ษัท
ได�นำผลิตภัณฑ�เนื้อจากพืชไปใช�ในการผลิตอาหารพร�อม
รับประทานหลากหลายเมนู อาทิ โบโลน�า นักเก็ตไก� ข�าว
กะเพราเนื้อ หมูกรอบ และสปาเก็ตตี้เนื้อสับ เป�นต�น โดย
ได�มีการจัดจำหน�ายครั�งแรกในป� 2564 ในประเทศไทย 
สิงคโปร� และฮ�องกง 

นวัตกรรมจากใจสู�จาน

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564 23



อาหารเสร�มโปรไบโอติกเพ�่อสุขภาพ
ศูนย�ว�จัยและพัฒนาอาหารซ�พีเอฟ ได�พัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารเสร�มโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ เป�นทางเลือกในการดูแล
สุขภาพในระบบทางเดินอาหาร และยังเป�นป�จจัยที่ช�วยกระตุ�นภูมิคุ�มกันแบบปรับสมดุลองค�รวม ภายใต�แบรนด� “บิฟ�โอ 
โปรไบโอติก พลัส” ประกอบไปด�วยจุลินทร�ย�โปรไบโอติกคุณภาพ ได�รับการรับรองมาตรฐาน “FOSHU” จากญ่ีปุ�น จำนวน 
5 สายพันธุ�ที่ผ�านการค�นคว�าและว�จัยสำหรับคนเอเช�ย มีความโดดเด�นในการช�วยกระตุ�นระบบภูมิคุ�มกัน ป�องกันภูมิแพ�
และหวัด ทำงานร�วมกับสายพันธุ�แลคโตบาซ�ลลัสที่ช�วยในเร�่องระบบขับถ�าย และพิเศษด�วยการเพิ่ม “พร�ไบโอติก” ซ�่งเป�น
อาหารชั�นดีของโปรไบโอติก จ�งมั่นใจได�ว�าโปรไบโอติกที่รับประทานเข�าไปสามารถทำหน�าที่ได�อย�างเต็มประสิทธ�ภาพ 
นับเป�นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพอย�างเต็มรูปแบบ 

นวัตกรรมสร�างมูลค�าเพ��มให�แก�ผลิตภัณฑ�

ซีพ� ชิคเก�นร�บ
ไก� ถือเป�นหน่ึงในเมนูยอดนิยมของผู�บร�โภคทุกช�วงวัย เพราะเป�นโปรตีนเน้ือขาว สามารถปรุงเป�นอาหารได�หลากหลายเมนู
โดยช�้นส�วนยอดนิยมที่คนส�วนใหญ�คือ “ป�กไก�” ด�วยเหตุผลที่สะดวกในการประกอบอาหาร บร�ษัทจ�งได�รังสรรค�นวัตกรรม
ช�้นส�วนไก�ช�้นใหม�เป�นครั�งแรกของประเทศไทย ภายใต�สโลแกนที่ว�า ‘อร�อยลืมป�ก” ด�วยผลิตภัณฑ�เนื้อไก� "ซ�พี ช�คเก�นร�บ" 
(CP Chicken Rib) เกิดจากแนวคิดนวัตกรรมการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับช�น้ส�วนพลอยได�ท่ีไม�ใช�ช�น้ส�วนหลัก (By-product) 
ด�วยการคัดเลือกเนื้อไก�ส�วนหลังตัดแต�งพิเศษ ซ�่งมีเนื้อเยอะ นุ�มฉ่ำเหมือนเนื้อสะโพก และทานง�ายเพราะมีกระดูกเดียว
เหมือนป�กกลางผ�ารวมอยู�ในช�้นเดียวกัน โดยได�ผลิตให�มีความหลากหลายในรูปแบบ ทั�งแบบสด แบบพร�อมปรุง แบบ
พร�อมกิน นอกจากวางจำหน�ายในประเทศไทยแล�ว ผลิตภัณฑ�ซ�พี ช�คเก�นร�บ นี้ได�ส�งออกไปประเทศญี่ปุ�นและสาธารณรัฐ
ประชาชนจ�นอีกด�วย

นวัตกรรมการใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

การบร�หารจัดการน้ำอย�างมีประสิทธิภาพ
บร�ษัทตระหนักถึงการอนุรักษ�พลังงานและดูแลส่ิงแวดล�อม โดยได�
ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
บร�หารจัดการการใช�ทรัพยากรน�ำในทุกกระบวนการ อาทิ การใช�
ระบบระบายความร�อนด�วยอากาศ (Air Chiller) มาทดแทนระบบ
ระบายความร�อนด�วยน�ำ (Water Chiller) เพื่อลดอุณหภูมิให�กับ
สัตว�บกที่เลี้ยงในโรงเร�อน และมีการใช�ระบบหมุนเว�ยนน�ำในการ
เล้ียงกุ�งเพ่ือไม�ให�มีการปล�อยน�ำออกจากฟาร�มไปยังภายนอก (Zero 
Liquid Discharge) โดยใช�ระบบกรองน�ำแบบ Ultrafiltration ใน
การบำบัดน�ำ

ทั�งนี้ บิฟ�โอ โปรไบโอติก พลัส ยังได�รับรางวัล “ช�วจ�ต 
Awards 2021” สาขา Innovation Reader’s vote 
และ Guru’s Pick ซ�ง่เป�นรางวัลท่ีมอบให�แก�ผลิตภัณฑ�
ที่มีนวัตกรรมผลิตหร�อเทคโนโลยีล�ำสมัย ตอบโจทย�
คนรักสุขภาพและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ล�าสุดยังได�
รับรางวัลเหร�ยญทองแดงจากสำนักงานการว�จัยแห�งชาติ 
(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและ
นวัตกรรม (อว.) ในงานมหกรรมว�จัยแห�งชาติ 2564 
อีกด�วย

นวัตกรรมบรรจ�ภัณฑ�ที่ลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม

บรรจ�ภัณฑ�กระดาษสำหรับผลิตภัณฑ�แปรรูปไก� IQF
เพ่ือเป�นการส�งเสร�มการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม บร�ษัท SuperDrob S.A. ซ�ง่เป�น
บร�ษัทร�วมค�าของบร�ษัทในประเทศโปแลนด� ได�พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ�
กระดาษสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ�แปรรูปไก�ที่ต�องผ�านกระบวนการการแช�
เยือกแข็งอย�างรวดเร็ว (Individual Quick Freezing “IQF”) เพื่อทดแทน
การใช�บรรจุภัณฑ�พลาสติก โดยจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�ท่ีใช�บรรจุภัณฑ�กระดาษ
ครั�งแรกปลายป� 2564 ในประเทศไอซ�แลนด�

เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร�อน
ในกระบวนการแปรรูปเน้ือไก�ของบร�ษัท จะมีน�ำเย็นเหลือท้ิงจากกระบวนการลดอุณหภูมิซากไก� โดยน�ำเย็นเหลือท้ิงมีอุณหภูมิ
ประมาณ 8-10 องศาเซลเซ�ยส ซ�ง่โดยท่ัวไปน�ำเย็นท้ิงจากกระบวนการน้ีจะถูกปล�อยท้ิงสู�ระบบบำบัดน�ำเสีย ซ�ง่เป�นการเสีย
ความเย็นไปโดยเปล�าประโยชน�และส�งผลกระทบต�อจุลินทร�ย�ในบ�อบำบัด บร�ษัทจ�งมีแนวความคิดในการนำความเย็นจาก
น�ำทิ้งนี้กลับมาใช�ใหม�  โดยนำเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร�อน (Rotating Heat Exchanger) ที่ใช�ในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ มาปรับประยุกต�เป�นนวัตกรรมการระบบแลกเปลี่ยนความร�อน ทำให�สามารถนำน�ำเย็นเหลือทิ้งมาลดอุณหภูมิ
น�ำประปาที่เข�าสู�กระบวนการลดอุณหภูมิได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ ซ�่งทำให�บร�ษัทสามารถประหยัดการใช�พลังงานไฟฟ�า
ในระบบทำความเย็นได�

เคร�่องทำน้ำเย็น

Heat
Exchanger

นํ้าเย็น 17 ํCนํ้าประปา 30 ํC

Process

นํ้าเย็น 2 ํC

นํ้าทิ�ง 8 ํCนํ้าทิ�ง 24 ํC
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ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256424



อาหารเสร�มโปรไบโอติกเพ�่อสุขภาพ
ศูนย�ว�จัยและพัฒนาอาหารซ�พีเอฟ ได�พัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารเสร�มโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ เป�นทางเลือกในการดูแล
สุขภาพในระบบทางเดินอาหาร และยังเป�นป�จจัยที่ช�วยกระตุ�นภูมิคุ�มกันแบบปรับสมดุลองค�รวม ภายใต�แบรนด� “บิฟ�โอ 
โปรไบโอติก พลัส” ประกอบไปด�วยจุลินทร�ย�โปรไบโอติกคุณภาพ ได�รับการรับรองมาตรฐาน “FOSHU” จากญ่ีปุ�น จำนวน 
5 สายพันธุ�ที่ผ�านการค�นคว�าและว�จัยสำหรับคนเอเช�ย มีความโดดเด�นในการช�วยกระตุ�นระบบภูมิคุ�มกัน ป�องกันภูมิแพ�
และหวัด ทำงานร�วมกับสายพันธุ�แลคโตบาซ�ลลัสที่ช�วยในเร�่องระบบขับถ�าย และพิเศษด�วยการเพิ่ม “พร�ไบโอติก” ซ�่งเป�น
อาหารชั�นดีของโปรไบโอติก จ�งมั่นใจได�ว�าโปรไบโอติกที่รับประทานเข�าไปสามารถทำหน�าที่ได�อย�างเต็มประสิทธ�ภาพ 
นับเป�นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพอย�างเต็มรูปแบบ 

นวัตกรรมสร�างมูลค�าเพ��มให�แก�ผลิตภัณฑ�

ซีพ� ชิคเก�นร�บ
ไก� ถือเป�นหน่ึงในเมนูยอดนิยมของผู�บร�โภคทุกช�วงวัย เพราะเป�นโปรตีนเน้ือขาว สามารถปรุงเป�นอาหารได�หลากหลายเมนู
โดยช�้นส�วนยอดนิยมที่คนส�วนใหญ�คือ “ป�กไก�” ด�วยเหตุผลที่สะดวกในการประกอบอาหาร บร�ษัทจ�งได�รังสรรค�นวัตกรรม
ช�้นส�วนไก�ช�้นใหม�เป�นครั�งแรกของประเทศไทย ภายใต�สโลแกนที่ว�า ‘อร�อยลืมป�ก” ด�วยผลิตภัณฑ�เนื้อไก� "ซ�พี ช�คเก�นร�บ" 
(CP Chicken Rib) เกิดจากแนวคิดนวัตกรรมการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับช�น้ส�วนพลอยได�ท่ีไม�ใช�ช�น้ส�วนหลัก (By-product) 
ด�วยการคัดเลือกเนื้อไก�ส�วนหลังตัดแต�งพิเศษ ซ�่งมีเนื้อเยอะ นุ�มฉ่ำเหมือนเนื้อสะโพก และทานง�ายเพราะมีกระดูกเดียว
เหมือนป�กกลางผ�ารวมอยู�ในช�้นเดียวกัน โดยได�ผลิตให�มีความหลากหลายในรูปแบบ ทั�งแบบสด แบบพร�อมปรุง แบบ
พร�อมกิน นอกจากวางจำหน�ายในประเทศไทยแล�ว ผลิตภัณฑ�ซ�พี ช�คเก�นร�บ นี้ได�ส�งออกไปประเทศญี่ปุ�นและสาธารณรัฐ
ประชาชนจ�นอีกด�วย
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การบร�หารจัดการน้ำอย�างมีประสิทธิภาพ
บร�ษัทตระหนักถึงการอนุรักษ�พลังงานและดูแลส่ิงแวดล�อม โดยได�
ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
บร�หารจัดการการใช�ทรัพยากรน�ำในทุกกระบวนการ อาทิ การใช�
ระบบระบายความร�อนด�วยอากาศ (Air Chiller) มาทดแทนระบบ
ระบายความร�อนด�วยน�ำ (Water Chiller) เพื่อลดอุณหภูมิให�กับ
สัตว�บกที่เลี้ยงในโรงเร�อน และมีการใช�ระบบหมุนเว�ยนน�ำในการ
เล้ียงกุ�งเพ่ือไม�ให�มีการปล�อยน�ำออกจากฟาร�มไปยังภายนอก (Zero 
Liquid Discharge) โดยใช�ระบบกรองน�ำแบบ Ultrafiltration ใน
การบำบัดน�ำ

ทั�งนี้ บิฟ�โอ โปรไบโอติก พลัส ยังได�รับรางวัล “ช�วจ�ต 
Awards 2021” สาขา Innovation Reader’s vote 
และ Guru’s Pick ซ�ง่เป�นรางวัลท่ีมอบให�แก�ผลิตภัณฑ�
ที่มีนวัตกรรมผลิตหร�อเทคโนโลยีล�ำสมัย ตอบโจทย�
คนรักสุขภาพและเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ล�าสุดยังได�
รับรางวัลเหร�ยญทองแดงจากสำนักงานการว�จัยแห�งชาติ 
(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและ
นวัตกรรม (อว.) ในงานมหกรรมว�จัยแห�งชาติ 2564 
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บรรจ�ภัณฑ�กระดาษสำหรับผลิตภัณฑ�แปรรูปไก� IQF
เพ่ือเป�นการส�งเสร�มการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม บร�ษัท SuperDrob S.A. ซ�ง่เป�น
บร�ษัทร�วมค�าของบร�ษัทในประเทศโปแลนด� ได�พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ�
กระดาษสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ�แปรรูปไก�ที่ต�องผ�านกระบวนการการแช�
เยือกแข็งอย�างรวดเร็ว (Individual Quick Freezing “IQF”) เพื่อทดแทน
การใช�บรรจุภัณฑ�พลาสติก โดยจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�ท่ีใช�บรรจุภัณฑ�กระดาษ
ครั�งแรกปลายป� 2564 ในประเทศไอซ�แลนด�

เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร�อน
ในกระบวนการแปรรูปเน้ือไก�ของบร�ษัท จะมีน�ำเย็นเหลือท้ิงจากกระบวนการลดอุณหภูมิซากไก� โดยน�ำเย็นเหลือท้ิงมีอุณหภูมิ
ประมาณ 8-10 องศาเซลเซ�ยส ซ�ง่โดยท่ัวไปน�ำเย็นท้ิงจากกระบวนการน้ีจะถูกปล�อยท้ิงสู�ระบบบำบัดน�ำเสีย ซ�ง่เป�นการเสีย
ความเย็นไปโดยเปล�าประโยชน�และส�งผลกระทบต�อจุลินทร�ย�ในบ�อบำบัด บร�ษัทจ�งมีแนวความคิดในการนำความเย็นจาก
น�ำทิ้งนี้กลับมาใช�ใหม�  โดยนำเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร�อน (Rotating Heat Exchanger) ที่ใช�ในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ มาปรับประยุกต�เป�นนวัตกรรมการระบบแลกเปลี่ยนความร�อน ทำให�สามารถนำน�ำเย็นเหลือทิ้งมาลดอุณหภูมิ
น�ำประปาที่เข�าสู�กระบวนการลดอุณหภูมิได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ ซ�่งทำให�บร�ษัทสามารถประหยัดการใช�พลังงานไฟฟ�า
ในระบบทำความเย็นได�
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นโยบายและเป�าหมายการจัดการด�านความย่ังยืน
ในป� 2563 บร�ษัทบรรลุเป�าหมายความยั่งยืน 5 ป� ที่เคยตั�งไว�เม่ือป� 2559 จ�งได�กําหนดกลยุทธ�ความยั่งยืน ซ�พีเอฟ 2030 
(“CPF 2030 Sustainability in Action”) ข�้นในป� บนแนวคิดความยั่งยืน 3 เสาหลัก ได�แก� "อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน
และดินนํ�าป�าคงอยู�" โดยมุ�งม่ันทีจ่ะขบัเคลือ่นความยัง่ยนืด�วยแนวคิดด�านว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือสร�างสรรค�
คุณค�าให�กับสังคม และคืนความสมดุลให�แก�ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ�า ป�า ซ�่งเป�นจุดเร�่มต�นสําคัญของการผลิตอาหาร 
ภายใต�กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บร�ษัทมุ�งมั ่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาการเติบโตอย�างยั่งยืน ควบคู�กับการดูแลและสร�างคุณค�าร�วมกับ

ผู�มีส�วนได�เสียภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง พร�อมไปกับการสร�างประโยชน�ให�กับประเทศชาติ ประชาชน และบร�ษัท 

ตามหลักการ 3 ประโยชน�ของเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� บนพ�้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเคารพสิทธิมนุษยชนสำหรับ

ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม พร�อมไปกับการดำเนินงานท่ีสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 

Goals) 17 เป�าหมาย และหลักสากล 10 ประการตามแนวทางข�อตกลงแห�งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

ประเด็นสำคัญด�านความย่ังยืน
เพ่ือให�การบร�หารจัดการงานด�านความย่ังยืนเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและเกิดประสิทธ�ผล บร�ษัทจ�งได�ทบทวนและประเมิน
ประเด็นด�านความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมีนัยสำคัญทั�งในมิติด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม
เป�นประจำทุกป� ซ�่งในป� 2564 ประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืนของบร�ษัท ได�แก�

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน
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1. การกำกับดูแลและการบร�หารความเสี่ยง

2. จร�ยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. ข�อมูลส�วนบุคคล ความมั่นคง และปลอดภัยของข�อมูล
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นโยบายและเป�าหมายการจัดการด�านความย่ังยืน
ในป� 2563 บร�ษัทบรรลุเป�าหมายความยั่งยืน 5 ป� ที่เคยตั�งไว�เม่ือป� 2559 จ�งได�กําหนดกลยุทธ�ความยั่งยืน ซ�พีเอฟ 2030 
(“CPF 2030 Sustainability in Action”) ข�้นในป� บนแนวคิดความยั่งยืน 3 เสาหลัก ได�แก� "อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน
และดินนํ�าป�าคงอยู�" โดยมุ�งม่ันทีจ่ะขบัเคลือ่นความยัง่ยนืด�วยแนวคิดด�านว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือสร�างสรรค�
คุณค�าให�กับสังคม และคืนความสมดุลให�แก�ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ�า ป�า ซ�่งเป�นจุดเร�่มต�นสําคัญของการผลิตอาหาร 
ภายใต�กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บร�ษัทมุ�งมั ่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาการเติบโตอย�างยั่งยืน ควบคู�กับการดูแลและสร�างคุณค�าร�วมกับ

ผู�มีส�วนได�เสียภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง พร�อมไปกับการสร�างประโยชน�ให�กับประเทศชาติ ประชาชน และบร�ษัท 

ตามหลักการ 3 ประโยชน�ของเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ� บนพ�้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเคารพสิทธิมนุษยชนสำหรับ

ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม พร�อมไปกับการดำเนินงานท่ีสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 

Goals) 17 เป�าหมาย และหลักสากล 10 ประการตามแนวทางข�อตกลงแห�งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

ประเด็นสำคัญด�านความย่ังยืน
เพ่ือให�การบร�หารจัดการงานด�านความย่ังยืนเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและเกิดประสิทธ�ผล บร�ษัทจ�งได�ทบทวนและประเมิน
ประเด็นด�านความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมีนัยสำคัญทั�งในมิติด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม
เป�นประจำทุกป� ซ�่งในป� 2564 ประเด็นสำคัญด�านความยั่งยืนของบร�ษัท ได�แก�

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน
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การดำเนินการขับเคลื่อนความยั่งยืน
บร�ษัทได�กําหนดแผนเช�งกลยุทธ�เพ่ือขับเคล่ือนความยั่งยืน 10 ป� ตั�งแต�ป� 2564-2573 (รายละเอียดแสดงในรายงาน
ความยั่งยืน ป� 2564) โดยมีการทบทวนประเด็นความยั่งยืนและแผนเช�งกลยุทธ�เป�นประจําทุกป�เพ่ือให�ทันกับกระแสโลก
ที่ปรับเปล่ียนอย�างรวดเร็ว

บร�ษัทให�ความสำคัญในการสร�างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและการจัดการประเด็น

ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกขององค�กร จ�งได�ตั้งเป�าหมายในการดำเนินการ

ด�านสังคม ภายใต�ความมุ�งมั่น 3 ด�าน คือ ด�านสิทธิมนุษยชน การเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต 

และผลลัพธ�เชิงบวกทางสังคม โดยมีการดำเนินการในด�านต�าง ๆ เพ�่อให�สังคมเติบโต

ไปด�วยกันอาทิเช�น 1) การเคารพและดูแลสิทธิขั้นพ�้นฐาน (สิทธิมนุษยชน) ของบุคคล

รอบด�านที่เกี่ยวข�องกับบร�ษัท อันรวมถึง พนักงาน บุคลากรในห�วงโซ�อ�ปทาน และ

ผู�บร�โภค 2) การยกระดับวัฒนธรรมการทำงาน 3) การพัฒนาการบร�หารงานด�าน

บุคลากร 4) สร�างความผูกพันองค�กรของพนักงาน 5) การดำเนินงานท่ีช�วยสนับสนุน

เกษตรกรรายย�อย 6) การมีส �วนร�วมในการสนับสนุนการศึกษาของชุมชน 

7) การเสร�มสร�างความมั่นคงด�านอาหารและโภชนาการให�กับสังคม และ 8) การมี

ส�วนร�วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถิ�น 

สังคมพ�่งตน

บร�ษัทในฐานะหน่ึงในผู�นำธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มีภารกิิจหลัก

ในการร�วมสร�างความมั่นคงทางอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถตรวจสอบ

ย�อนกลับได� บร�ษัทจ�งตั้งเป�าหมายดำเนินการสร�างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต�

ความมุ�งม่ัน 3 ด�าน ได�แก� อาหารท่ีย่ังยืน การตลาดอย�างรับผ�ดชอบ และสวัสดิภาพสัตว�

อาหารมั่นคง

ระบบอาหารท่ีย่ังยืนเป�นกลไกสำคัญท่ีช�วยให�อุตสาหกรรมอาหารผลิตอาหาร
ให�เพียงพอต�อความต�องการบร�โภคที่เพิ่มสูงข�้น โดยบร�ษัทให�ความสำคัญ
ในการสรรสร�างนวัตกรรมกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจอย�าง
ต�อเน่ืองนั�น เร�ม่ตั�งแต�การว�จัยและพัฒนาพันธุ�สัตว�ควบคู�สูตรอาหารสัตว�ตาม
ช�วงวัยที่ช�วยลดการขับของเสียที่สร�างมลภาวะสู�ส่ิงแวดล�อม การนำเทคโนโลยี
มาใช�ในการเลี้ยงสัตว�ด�วยระบบฟาร�มเลี้ยงสัตว�ที่ทันสมัย (Smart Farm) 
การนำระบบดิจ�ทัลและระบบอัตโนมัติมาใช�ในกระบวนผลิต เพื่อให�มั่นใจ
ในกระบวนการผลิตที่ได�มาตรฐานด�านคุณภาพและความปลอดภัยระดับ
สากลและสามารถตรวจสอบย�อนกลับถึงแหล�งที่มาของอาหารได�ตลอด
ห�วงโซ�คุณค�า ด�วยเป�าหมายไม�มีการเร�ยกคืนสินค�าที่ส�งผลต�อสุขภาพของ
สาธารณชน รวมถึงการเพิ่มประสิทธ�ภาพและลดการสูญเสียในการผลิต 
พร�อมไปกับการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารโดยนักว�จัย นักโภชนาการ 
และว�ศวกรด�านอาหารอย�างต�อเนื่อง เพื่อสร�างคุณค�าทางโภชนาการที่ดี
ต�อผู�บร�โภคในทุกช�วงวัย

อาหารที่ยั่งยืน

บร�ษัทมุ�งม่ันในการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจท่ีให�ความ
สำคัญต�อสวัสดิภาพสัตว�ตามแนวปฏิบัติสากล “หลักอิสระ 5 
ประการ (Five Freedom)” เพ่ือส�งเสร�มสวัสดิภาพสัตว�ตาม
สุขลักษณะท่ีดี และการดำเนินการส�งเสร�มให�บุคลากรเข�าใจ
ในระบบสวัสดิภาพสัตว�ท่ีดีทั�งในฟาร�มของบร�ษัท และฟาร�ม
ของเกษตรกรในโครงการส�งเสร�มการเลี้ยงสัตว� โดยได�ประกาศนโยบายด�านสวัสดิภาพสัตว� และด�านการใช�ยาต�านจุลช�พ
ในสัตว� และการจัดตั�งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด�านสวัสดิภาพสัตว� เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและเป�าหมาย
ด�านสวัสดิภาพสัตว�ในระยะยาว มีระบบจัดการของเสียท่ีนำมูลสัตว�มาผลิตเป�นพลังงาน อีกทั�งยังนำข�อมูลจากระบบมาต�อยอด
สู�ฐานข�อมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนาในอนาคต อันนำมาซ�่งการผลิตที่มีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น นอกจากนี้ยังร�วมกับคู�ค�า
ธุรกิจ หน�วยงานภาครัฐ องค�กรประชาสังคม และผู�มีส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง สร�างความตระหนักรู�และร�วมพัฒนาแนวทาง
การส�งเสร�มสวัสดิภาพสัตว�ที่ดี

สวัสดิภาพสัตว�

สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมของความมุ�งมั่น อาหารที่ยั่งยืน การตลาดอย�างรับผ�ดชอบ และสวัสดิภาพสัตว� ได�ที่

รายงานความยั่งยืน ป� 2564 บท อาหารมั่นคง

คณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อน
เป�าหมายความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030

ประธานคณะผู�บร�หาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบร�ษัท

โครงสร�างการกำกับดูแลและขับเคลื่อนเป�าหมายความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030
ประธานคณะผู�บร�หารเป�นผู�นำในการขับเคลื่อนการดำเนินการด�านความยั่งยืน โดยได�กำหนดผู�บร�หารและคณะทำงาน
รับผิดชอบในแต�ละความมุ�งมั่นอย�างชัดเจน เพื่อให�การขับเคลื่อนเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและเกิดประสิทธ�ผล ภายใต�
การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัทผ�านทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ด�วยพฤติกรรมผู�บร�โภคท่ีเปล่ียนแปลงไป บร�ษัทมีความมุ�งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพท่ีดีข�น้ตามความต�องการ
ของผู�บร�โภคแต�ละกลุ�มเป�าหมาย รวมทั�งได�ส�งเสร�มความรู�และสร�างความตระหนักรู�เกี่ยวกับโภชนาการและอาหาร
เพ่ือสุขภาพแก�ผู�บร�โภค การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย�างมีจร�ยธรรม การส�งเสร�มทางการตลาดและฉลากผลิตภัณฑ�
ที่แสดงข�อมูลโภชนาการที่ครบถ�วน และว�ธ�การจัดการบรรจุภัณฑ�หลังบร�โภค อีกทั�งได�มีการพัฒนาผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพ
ที่มาจากการเลี้ยงสัตว�ด�วยโปรไบโอติก และผลิตภัณฑ�เนื้อทดแทนจากพืช นอกจากนี้ ได�มีช�องทางการรับฟ�งเสียงสะท�อน
และการจัดการข�อร�องเร�ยนจากลูกค�าเพื่อสื่อสารกับผู�บร�โภคซ�่งสะท�อนถึงความมุ�งมั่นในการทำการตลาดอย�างรับผิดชอบ

การตลาดอย�างรับผ�ดชอบ

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256428



การดำเนินการขับเคลื่อนความยั่งยืน
บร�ษัทได�กําหนดแผนเช�งกลยุทธ�เพ่ือขับเคล่ือนความยั่งยืน 10 ป� ตั�งแต�ป� 2564-2573 (รายละเอียดแสดงในรายงาน
ความยั่งยืน ป� 2564) โดยมีการทบทวนประเด็นความยั่งยืนและแผนเช�งกลยุทธ�เป�นประจําทุกป�เพ่ือให�ทันกับกระแสโลก
ที่ปรับเปล่ียนอย�างรวดเร็ว

บร�ษัทให�ความสำคัญในการสร�างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและการจัดการประเด็น

ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกขององค�กร จ�งได�ตั้งเป�าหมายในการดำเนินการ

ด�านสังคม ภายใต�ความมุ�งมั่น 3 ด�าน คือ ด�านสิทธิมนุษยชน การเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต 

และผลลัพธ�เชิงบวกทางสังคม โดยมีการดำเนินการในด�านต�าง ๆ เพ�่อให�สังคมเติบโต

ไปด�วยกันอาทิเช�น 1) การเคารพและดูแลสิทธิขั้นพ�้นฐาน (สิทธิมนุษยชน) ของบุคคล

รอบด�านที่เกี่ยวข�องกับบร�ษัท อันรวมถึง พนักงาน บุคลากรในห�วงโซ�อ�ปทาน และ

ผู�บร�โภค 2) การยกระดับวัฒนธรรมการทำงาน 3) การพัฒนาการบร�หารงานด�าน

บุคลากร 4) สร�างความผูกพันองค�กรของพนักงาน 5) การดำเนินงานท่ีช�วยสนับสนุน

เกษตรกรรายย�อย 6) การมีส �วนร�วมในการสนับสนุนการศึกษาของชุมชน 

7) การเสร�มสร�างความมั่นคงด�านอาหารและโภชนาการให�กับสังคม และ 8) การมี

ส�วนร�วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถิ�น 

สังคมพ�่งตน

บร�ษัทในฐานะหน่ึงในผู�นำธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มีภารกิิจหลัก

ในการร�วมสร�างความมั่นคงทางอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถตรวจสอบ

ย�อนกลับได� บร�ษัทจ�งตั้งเป�าหมายดำเนินการสร�างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต�

ความมุ�งม่ัน 3 ด�าน ได�แก� อาหารท่ีย่ังยืน การตลาดอย�างรับผ�ดชอบ และสวัสดิภาพสัตว�

อาหารมั่นคง

ระบบอาหารท่ีย่ังยืนเป�นกลไกสำคัญท่ีช�วยให�อุตสาหกรรมอาหารผลิตอาหาร
ให�เพียงพอต�อความต�องการบร�โภคที่เพิ่มสูงข�้น โดยบร�ษัทให�ความสำคัญ
ในการสรรสร�างนวัตกรรมกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจอย�าง
ต�อเน่ืองนั�น เร�ม่ตั�งแต�การว�จัยและพัฒนาพันธุ�สัตว�ควบคู�สูตรอาหารสัตว�ตาม
ช�วงวัยที่ช�วยลดการขับของเสียที่สร�างมลภาวะสู�ส่ิงแวดล�อม การนำเทคโนโลยี
มาใช�ในการเลี้ยงสัตว�ด�วยระบบฟาร�มเลี้ยงสัตว�ที่ทันสมัย (Smart Farm) 
การนำระบบดิจ�ทัลและระบบอัตโนมัติมาใช�ในกระบวนผลิต เพื่อให�มั่นใจ
ในกระบวนการผลิตที่ได�มาตรฐานด�านคุณภาพและความปลอดภัยระดับ
สากลและสามารถตรวจสอบย�อนกลับถึงแหล�งที่มาของอาหารได�ตลอด
ห�วงโซ�คุณค�า ด�วยเป�าหมายไม�มีการเร�ยกคืนสินค�าที่ส�งผลต�อสุขภาพของ
สาธารณชน รวมถึงการเพิ่มประสิทธ�ภาพและลดการสูญเสียในการผลิต 
พร�อมไปกับการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหารโดยนักว�จัย นักโภชนาการ 
และว�ศวกรด�านอาหารอย�างต�อเนื่อง เพื่อสร�างคุณค�าทางโภชนาการที่ดี
ต�อผู�บร�โภคในทุกช�วงวัย

อาหารที่ยั่งยืน

บร�ษัทมุ�งม่ันในการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจท่ีให�ความ
สำคัญต�อสวัสดิภาพสัตว�ตามแนวปฏิบัติสากล “หลักอิสระ 5 
ประการ (Five Freedom)” เพ่ือส�งเสร�มสวัสดิภาพสัตว�ตาม
สุขลักษณะท่ีดี และการดำเนินการส�งเสร�มให�บุคลากรเข�าใจ
ในระบบสวัสดิภาพสัตว�ท่ีดีทั�งในฟาร�มของบร�ษัท และฟาร�ม
ของเกษตรกรในโครงการส�งเสร�มการเลี้ยงสัตว� โดยได�ประกาศนโยบายด�านสวัสดิภาพสัตว� และด�านการใช�ยาต�านจุลช�พ
ในสัตว� และการจัดตั�งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด�านสวัสดิภาพสัตว� เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและเป�าหมาย
ด�านสวัสดิภาพสัตว�ในระยะยาว มีระบบจัดการของเสียท่ีนำมูลสัตว�มาผลิตเป�นพลังงาน อีกทั�งยังนำข�อมูลจากระบบมาต�อยอด
สู�ฐานข�อมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนาในอนาคต อันนำมาซ�่งการผลิตที่มีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น นอกจากนี้ยังร�วมกับคู�ค�า
ธุรกิจ หน�วยงานภาครัฐ องค�กรประชาสังคม และผู�มีส�วนได�เสียที่เกี่ยวข�อง สร�างความตระหนักรู�และร�วมพัฒนาแนวทาง
การส�งเสร�มสวัสดิภาพสัตว�ที่ดี

สวัสดิภาพสัตว�

สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมของความมุ�งมั่น อาหารที่ยั่งยืน การตลาดอย�างรับผ�ดชอบ และสวัสดิภาพสัตว� ได�ที่

รายงานความยั่งยืน ป� 2564 บท อาหารมั่นคง

คณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อน
เป�าหมายความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030

ประธานคณะผู�บร�หาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบร�ษัท

โครงสร�างการกำกับดูแลและขับเคลื่อนเป�าหมายความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030
ประธานคณะผู�บร�หารเป�นผู�นำในการขับเคลื่อนการดำเนินการด�านความยั่งยืน โดยได�กำหนดผู�บร�หารและคณะทำงาน
รับผิดชอบในแต�ละความมุ�งมั่นอย�างชัดเจน เพื่อให�การขับเคลื่อนเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและเกิดประสิทธ�ผล ภายใต�
การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัทผ�านทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ด�วยพฤติกรรมผู�บร�โภคท่ีเปล่ียนแปลงไป บร�ษัทมีความมุ�งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพท่ีดีข�น้ตามความต�องการ
ของผู�บร�โภคแต�ละกลุ�มเป�าหมาย รวมทั�งได�ส�งเสร�มความรู�และสร�างความตระหนักรู�เกี่ยวกับโภชนาการและอาหาร
เพ่ือสุขภาพแก�ผู�บร�โภค การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย�างมีจร�ยธรรม การส�งเสร�มทางการตลาดและฉลากผลิตภัณฑ�
ที่แสดงข�อมูลโภชนาการที่ครบถ�วน และว�ธ�การจัดการบรรจุภัณฑ�หลังบร�โภค อีกทั�งได�มีการพัฒนาผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพ
ที่มาจากการเลี้ยงสัตว�ด�วยโปรไบโอติก และผลิตภัณฑ�เนื้อทดแทนจากพืช นอกจากนี้ ได�มีช�องทางการรับฟ�งเสียงสะท�อน
และการจัดการข�อร�องเร�ยนจากลูกค�าเพื่อสื่อสารกับผู�บร�โภคซ�่งสะท�อนถึงความมุ�งมั่นในการทำการตลาดอย�างรับผิดชอบ

การตลาดอย�างรับผ�ดชอบ

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564 29



การบร�หารทรัพยากรบุคคล 
“บุคลากร” คือฟ�นเฟ�องสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค�กรไปสู�ความสำเร็จและเติบโตได�อย�างยั่งยืน บร�ษัทจ�งให�ความสำคัญ
ในการเสร�มสร�างพนักงานให�กลายเป�นบุคลากรที่มีคุณค�า ภายใต�ว�สัยทัศน� “สร�างคน เสร�มธุรกิจ” ด�วยความตระหนัก
ถึงความสำคัญในทุกกระบวนการของการบร�หารจัดการบุคคล  พร�อมไปกับนำระบบการบร�หารบุคคลแบบดิจ�ทัลมาใช�
ในการดำเนินการเพื่อความมีประสิทธ�ผลยิ่งข�้น การดำเนินการเร�่มตั�งแต�การดึงดูดคนดีคนเก�งเข�ามาทำงานกับองค�กร 
(Talent Attraction) รักษาคนดีคนเก�งให�อยู�ร�วมกับองค�กรอย�างยาวนาน (Retention) และสร�างแรงจูงใจในการทำงาน
เพื่อช�วยให�พนักงานการสร�างผลลัพธ�ที่ดีและบรรลุเป�าหมายขององค�กร ซ�่งบร�ษัทมีการพัฒนาข�ดความสามารถและทักษะ
ของพนักงานอย�างต�อเน่ือง (Reskill-Upskill) ให�มีความชำนาญในว�ชาช�พ สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ และ
เตร�ยมพนักงานให�พร�อมรับสถานการณ�ท่ีเปล่ียนแปลงตามโลกยุคดิจ�ทัลที่ีเทคโนโลยีเข�ามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงโลก 
(Digital Transformation) พร�อมทั�งส�งเสร�มให�พนักงานทุกระดับมีโอกาสก�าวหน�าในเส�นทางสายอาช�พ เพื่อเป�นการ
เสร�มสร�างพนักงานให�มีคุณค�าแก�องค�กรในระยะยาว และยังมีการบร�หารผลตอบแทนและการให�รางวัลที่เหมาะสมและ
สอดคล�องกับความต�องการของพนักงาน เพื่อเป�นการจูงใจและส�งเสร�มขวัญกำลังใจ (Rewards) พร�อมไปกับการดูแล
ด�านความปลอดภัยและอาช�วอนามัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพนักงานและครอบครัวในยามว�กฤต
อีกทั�งให�ความสำคัญในการวางแผนผู�สืบทอดตำแหน�ง โดยคัดเลือกจากพนักงานท่ีมีศักยภาพในการเป�นผู�บร�หารในอนาคต 
มีความพร�อมทั�ง ประสบการณ� ความรู� สมรรถนะ และความเป�นผู�นำ เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความพร�อมมาดำรงตำแหน�งสำคัญ

สามารถอ�านรายละเอียดเพ��มเติมเร�่อง บุคลากร ได�ที่

แบบ 56-1 One Report ป� 2564 บท การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพ�่อความย่ังยืน หัวข�อ สังคมพ�่งตน

การดูแลและการเคารพสิทธิมนุษยชน
บร�ษัทบร�หารการดูแลและการเคารพสิทธ�มนุษยชนบนพื้นฐานของหลักการและมาตรฐานตามหลักการช�้แนะด�านสิทธ�
มนุษยชนกับธุรกิจของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) โดย
ตั�งแต�ป� 2559 บร�ษัทได�พัฒนาโครงสร�างการตรวจสอบด�านสิทธ�มนุษยชนอย�างรอบด�าน (Human Rights Due Diligence 
framework: HRDD) เพื่อระบุ บรรเทาและจัดการกับผลกระทบด�านสิทธ�มนุษยชนอย�างมีประสิทธ�ภาพ และส�งเสร�ม
การปฏิบัติด�านแรงงานที่ดี
นอกจากการบร�หารจัดการภายในองค�กร บร�ษัทยังได�ขยายขอบเขตการดำเนินงานด�านสิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติ
ด�านแรงงานที่ดีให�ครอบคลุมไปถึงการดำเนินธุรกิจของพันธมิตรธุรกิจด�วย โดยได�เผยแพร�และถ�ายทอดนโยบายด�าน
สิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติด�านแรงงานที่ดีให�พันธมิตรธุรกิจได�รับทราบและนำไปประยุกต�และปฏิบัติให�สอดคล�อง
และเหมาะสม
บร�ษัทได�ปลูกฝ�งคุณค�าและหลักการดังกล�าวผ�านนโยบายต�างๆ ของบร�ษัท อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
เพ่ือความยั่งยืน นโยบายด�านการจ�างงานและการบร�หารแรงงาน นโยบายเร�่องการไม�เลือกปฏิบัติและการต�อต�าน
การล�วงละเมิด นโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต�าง และนโยบายด�านความปลอดภัยอาช�วอนามัย
สิ่งแวดล�อม และพลังงาน นโยบายด�านการจัดหาอย�างยั่งยืน และแนวปฏิบัติสําหรับคู�ค�าธุรกิจ  

สิทธิมนุษยชน

การพัฒนาการเร�ยนรู�ของบุคลากรอย�างไม�มีท่ีสิ�นสุด
บร�ษัทมีความมุ�งมั่นในการพัฒนาพนักงานให�ครบทุกด�าน 
ตั�งแต�ด�านความรู�พ้ืนฐานจนถึงทักษะท่ีจำเป�นในด�านต�างๆ 
เพื่อให�มั่นใจว�าพนักงานทุกคนของบร�ษัท มีความพร�อม
ในการปฏิบัติงานทั�งในป�จจุบันและอนาคตได�อย�างรวดเร็ว
และมีคุณภาพ โดยบร�ษัทจัดทำโปรแกรมการเร�ยนรู�และ
พัฒนาพนักงาน แบ�งเป�น 5 ด�านดังนี้

การเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

3. โปรแกรมการพัฒนาทักษะด�านดิจ�ทัล (Digital Skills Program) ในป� 2564 บร�ษัทได�มุ�งเน�นการพัฒนาทักษะความ
สามารถด�านดิจ�ทัล (Digital Literacy Skill) โดยได�ปูพื้นฐานความรู�ด�านเทคโนโลยีต�างๆ ที่ใช�ในบร�ษัท เพื่อเตร�ยมความ
พร�อมด�านกำลังคนให�ตอบโจทย�กลยุทธ�ทางธุรกิจรวมถึงเป�าหมายของบร�ษัททั�งในป�จจุบันและอนาคตที่ขับเคลื่อนด�วย
เทคโนโลยีและข�อมูล
4. โปรแกรมการพัฒนาผู�นำ (Leadership Development Program) บร�ษัทมีเป�าหมายที่จะพัฒนาทักษะความเป�นผู�นำ
ให�กับหัวหน�างานหร�อผู�จัดการทุกระดับ และได�จัดทำชุดโปรแกรมการพัฒนาผู�นำในแต�ละกลุ�มเป�าหมาย

1. โปรแกรมการพัฒนาความรู�พื้นฐาน (Fundamental 
Program) เป�นกลุ�มหลักสูตรที่สร�างให�พนักงานทุกคนรู�จัก
หน�าท่ีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติตามหลักกฎหมาย 
กฎระเบียบข�อบังคับ การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 
และการลงโทษทางว�นัยได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม
2. โปรแกรมการพัฒนาทักษะอนาคต (Future Skills 
Program) เป�นกลุ�มหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�
และทักษะอนาคตควบคู�ไปกับการยกระดับทักษะเฉพาะงาน 
ด�วยการสร�างทักษะใหม�ที่จำเป�นในการทำงานและยกระดับ
ทักษะเดิมให�ดีข�น้เพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตของบร�ษัท 

ผลลัพธ�เชิงบวกทางสังคม

บร�ษัทให�ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค�รวม ส�งเสร�มความเป�นอยู�ที่ดี เพิ่มพูนความรู�และทักษะที่จำเป�น 
สนับสนุนคู�ค�าธุรกิจและชุมชนไปสู�ส่ิงท่ีดีข�น้และเตร�ยมพร�อมรับมือกับความท�าทายทั�งในป�จจุบันและอนาคต ตามความมุ�งม่ัน
ที่จะสร�างผลลัพธ�เช�งบวกทางสังคม โดยบร�ษัทมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต�างๆ เพื่อให�การส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ต
ชุมชนสอดคล�องกับว�ถีความเป�นอยู�และความต�องการของชุมชนในพ้ืนท่ี อาทิ เช�น การสร�างอาช�พและรายได�ให�กับเกษตรกร
รายย�อยมากว�า 40 ป� ด�วยรูปแบบของระบบการจ�างเล้ียงภายใต�สัญญา การสนับสนุนการซ�อ้ขายสินค�าและบร�การในท�องถ่ิน
เพื่อกระตุ�นให�เกิดการหมุนเว�ยนเศรษฐกิจในชุมชน การสนับสนุนองค�ความรู�แก�เกษตรกรผู�ปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว� 
การส�งเสร�มอาช�พผู�ประกอบการรายย�อย การส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ตท่ีดีกับเยาวชนผ�านโครงการเล้ียงไก�ไข�เพ่ืออาหารกลางวัน
นักเร�ยน รวมถึงการสนับสนุนกลุ�มเปราะบางทั�งผู�สูงวัย ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาสท่ีอาศัยอยู�บร�เวณรอบสถานประกอบการ
ของบร�ษัทให�มีรายได�และสามารถยังช�พได�อย�างยั่งยืน ดังตัวอย�างเช�น ระหว�างการระบาดของโรคติดเช�้อโคว�ด-19 ใน
ประเทศไทย บร�ษัทดำเนินโครงการ “CPF ส�งอาหารจากใจ ร�วมต�านภัยโคว�ด-19” ให�กับบุคลากรทางการแพทย�และ
ผู�เดือดร�อน พร�อมไปกับการดูแลคู�ค�าท่ีเป�นรายย�อยกว�า 6 พันรายผ�านโครงการรับเง�นภายใน 30 วัน เพ่ือเพ่ิมเง�นหมุนเว�ยน
ให�กับผู�ประกอบการรายย�อย รวมถึงการดำเนินการร�วมกับร�านค�าอาหารรายย�อยแจกอาหารให�ชุมชนในโครงการ "ครัวป�นอ่ิม" 
เพื่อดูแลสังคมในยามว�กฤต 

5. โปรแกรมการพัฒนาทักษะเฉพาะสายธุรกิจ (Functional Development Program) บร�ษัทส�งเสร�มการพัฒนาทักษะ
เฉพาะหน�วยงาน (Functional Skills) และการบร�หารจัดการองค�ความรู� (Knowledge Management) ในแต�ละหน�วยธุรกิจ
ให�มีระบบและเป�นมาตรฐานเดียวกัน จ�งสนับสนุนการจัดตั�งศูนย�การพัฒนาพนักงานตามกลุ�มว�ชาช�พของหน�วยงาน 
(Technical Academy) โดยพนักงานในหน�วยงานจะได�รับการพัฒนาความรู�และทักษะที่สอดคล�องกับงานที่รับผิดชอบ
อย�างแท�จร�ง และเป�นการ “ยกระดับ” ความสามารถของพนักงานให�พร�อมต�อการเติบโตของธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงไป   

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256430



การบร�หารทรัพยากรบุคคล 
“บุคลากร” คือฟ�นเฟ�องสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค�กรไปสู�ความสำเร็จและเติบโตได�อย�างยั่งยืน บร�ษัทจ�งให�ความสำคัญ
ในการเสร�มสร�างพนักงานให�กลายเป�นบุคลากรที่มีคุณค�า ภายใต�ว�สัยทัศน� “สร�างคน เสร�มธุรกิจ” ด�วยความตระหนัก
ถึงความสำคัญในทุกกระบวนการของการบร�หารจัดการบุคคล  พร�อมไปกับนำระบบการบร�หารบุคคลแบบดิจ�ทัลมาใช�
ในการดำเนินการเพื่อความมีประสิทธ�ผลยิ่งข�้น การดำเนินการเร�่มตั�งแต�การดึงดูดคนดีคนเก�งเข�ามาทำงานกับองค�กร 
(Talent Attraction) รักษาคนดีคนเก�งให�อยู�ร�วมกับองค�กรอย�างยาวนาน (Retention) และสร�างแรงจูงใจในการทำงาน
เพื่อช�วยให�พนักงานการสร�างผลลัพธ�ที่ดีและบรรลุเป�าหมายขององค�กร ซ�่งบร�ษัทมีการพัฒนาข�ดความสามารถและทักษะ
ของพนักงานอย�างต�อเน่ือง (Reskill-Upskill) ให�มีความชำนาญในว�ชาช�พ สามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ และ
เตร�ยมพนักงานให�พร�อมรับสถานการณ�ท่ีเปล่ียนแปลงตามโลกยุคดิจ�ทัลที่ีเทคโนโลยีเข�ามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงโลก 
(Digital Transformation) พร�อมทั�งส�งเสร�มให�พนักงานทุกระดับมีโอกาสก�าวหน�าในเส�นทางสายอาช�พ เพื่อเป�นการ
เสร�มสร�างพนักงานให�มีคุณค�าแก�องค�กรในระยะยาว และยังมีการบร�หารผลตอบแทนและการให�รางวัลที่เหมาะสมและ
สอดคล�องกับความต�องการของพนักงาน เพื่อเป�นการจูงใจและส�งเสร�มขวัญกำลังใจ (Rewards) พร�อมไปกับการดูแล
ด�านความปลอดภัยและอาช�วอนามัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพนักงานและครอบครัวในยามว�กฤต
อีกทั�งให�ความสำคัญในการวางแผนผู�สืบทอดตำแหน�ง โดยคัดเลือกจากพนักงานท่ีมีศักยภาพในการเป�นผู�บร�หารในอนาคต 
มีความพร�อมทั�ง ประสบการณ� ความรู� สมรรถนะ และความเป�นผู�นำ เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความพร�อมมาดำรงตำแหน�งสำคัญ

สามารถอ�านรายละเอียดเพ��มเติมเร�่อง บุคลากร ได�ที่

แบบ 56-1 One Report ป� 2564 บท การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพ�่อความย่ังยืน หัวข�อ สังคมพ�่งตน

การดูแลและการเคารพสิทธิมนุษยชน
บร�ษัทบร�หารการดูแลและการเคารพสิทธ�มนุษยชนบนพื้นฐานของหลักการและมาตรฐานตามหลักการช�้แนะด�านสิทธ�
มนุษยชนกับธุรกิจของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) โดย
ตั�งแต�ป� 2559 บร�ษัทได�พัฒนาโครงสร�างการตรวจสอบด�านสิทธ�มนุษยชนอย�างรอบด�าน (Human Rights Due Diligence 
framework: HRDD) เพื่อระบุ บรรเทาและจัดการกับผลกระทบด�านสิทธ�มนุษยชนอย�างมีประสิทธ�ภาพ และส�งเสร�ม
การปฏิบัติด�านแรงงานที่ดี
นอกจากการบร�หารจัดการภายในองค�กร บร�ษัทยังได�ขยายขอบเขตการดำเนินงานด�านสิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติ
ด�านแรงงานที่ดีให�ครอบคลุมไปถึงการดำเนินธุรกิจของพันธมิตรธุรกิจด�วย โดยได�เผยแพร�และถ�ายทอดนโยบายด�าน
สิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติด�านแรงงานที่ดีให�พันธมิตรธุรกิจได�รับทราบและนำไปประยุกต�และปฏิบัติให�สอดคล�อง
และเหมาะสม
บร�ษัทได�ปลูกฝ�งคุณค�าและหลักการดังกล�าวผ�านนโยบายต�างๆ ของบร�ษัท อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
เพ่ือความยั่งยืน นโยบายด�านการจ�างงานและการบร�หารแรงงาน นโยบายเร�่องการไม�เลือกปฏิบัติและการต�อต�าน
การล�วงละเมิด นโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต�าง และนโยบายด�านความปลอดภัยอาช�วอนามัย
สิ่งแวดล�อม และพลังงาน นโยบายด�านการจัดหาอย�างยั่งยืน และแนวปฏิบัติสําหรับคู�ค�าธุรกิจ  

สิทธิมนุษยชน

การพัฒนาการเร�ยนรู�ของบุคลากรอย�างไม�มีท่ีสิ�นสุด
บร�ษัทมีความมุ�งมั่นในการพัฒนาพนักงานให�ครบทุกด�าน 
ตั�งแต�ด�านความรู�พ้ืนฐานจนถึงทักษะท่ีจำเป�นในด�านต�างๆ 
เพื่อให�มั่นใจว�าพนักงานทุกคนของบร�ษัท มีความพร�อม
ในการปฏิบัติงานทั�งในป�จจุบันและอนาคตได�อย�างรวดเร็ว
และมีคุณภาพ โดยบร�ษัทจัดทำโปรแกรมการเร�ยนรู�และ
พัฒนาพนักงาน แบ�งเป�น 5 ด�านดังนี้

การเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต

3. โปรแกรมการพัฒนาทักษะด�านดิจ�ทัล (Digital Skills Program) ในป� 2564 บร�ษัทได�มุ�งเน�นการพัฒนาทักษะความ
สามารถด�านดิจ�ทัล (Digital Literacy Skill) โดยได�ปูพื้นฐานความรู�ด�านเทคโนโลยีต�างๆ ที่ใช�ในบร�ษัท เพื่อเตร�ยมความ
พร�อมด�านกำลังคนให�ตอบโจทย�กลยุทธ�ทางธุรกิจรวมถึงเป�าหมายของบร�ษัททั�งในป�จจุบันและอนาคตที่ขับเคลื่อนด�วย
เทคโนโลยีและข�อมูล
4. โปรแกรมการพัฒนาผู�นำ (Leadership Development Program) บร�ษัทมีเป�าหมายที่จะพัฒนาทักษะความเป�นผู�นำ
ให�กับหัวหน�างานหร�อผู�จัดการทุกระดับ และได�จัดทำชุดโปรแกรมการพัฒนาผู�นำในแต�ละกลุ�มเป�าหมาย

1. โปรแกรมการพัฒนาความรู�พื้นฐาน (Fundamental 
Program) เป�นกลุ�มหลักสูตรที่สร�างให�พนักงานทุกคนรู�จัก
หน�าท่ีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติตามหลักกฎหมาย 
กฎระเบียบข�อบังคับ การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 
และการลงโทษทางว�นัยได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม
2. โปรแกรมการพัฒนาทักษะอนาคต (Future Skills 
Program) เป�นกลุ�มหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�
และทักษะอนาคตควบคู�ไปกับการยกระดับทักษะเฉพาะงาน 
ด�วยการสร�างทักษะใหม�ที่จำเป�นในการทำงานและยกระดับ
ทักษะเดิมให�ดีข�น้เพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตของบร�ษัท 

ผลลัพธ�เชิงบวกทางสังคม

บร�ษัทให�ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค�รวม ส�งเสร�มความเป�นอยู�ที่ดี เพิ่มพูนความรู�และทักษะที่จำเป�น 
สนับสนุนคู�ค�าธุรกิจและชุมชนไปสู�ส่ิงท่ีดีข�น้และเตร�ยมพร�อมรับมือกับความท�าทายทั�งในป�จจุบันและอนาคต ตามความมุ�งม่ัน
ที่จะสร�างผลลัพธ�เช�งบวกทางสังคม โดยบร�ษัทมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต�างๆ เพื่อให�การส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ต
ชุมชนสอดคล�องกับว�ถีความเป�นอยู�และความต�องการของชุมชนในพ้ืนท่ี อาทิ เช�น การสร�างอาช�พและรายได�ให�กับเกษตรกร
รายย�อยมากว�า 40 ป� ด�วยรูปแบบของระบบการจ�างเล้ียงภายใต�สัญญา การสนับสนุนการซ�อ้ขายสินค�าและบร�การในท�องถ่ิน
เพื่อกระตุ�นให�เกิดการหมุนเว�ยนเศรษฐกิจในชุมชน การสนับสนุนองค�ความรู�แก�เกษตรกรผู�ปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว� 
การส�งเสร�มอาช�พผู�ประกอบการรายย�อย การส�งเสร�มคุณภาพช�ว�ตท่ีดีกับเยาวชนผ�านโครงการเล้ียงไก�ไข�เพ่ืออาหารกลางวัน
นักเร�ยน รวมถึงการสนับสนุนกลุ�มเปราะบางทั�งผู�สูงวัย ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาสท่ีอาศัยอยู�บร�เวณรอบสถานประกอบการ
ของบร�ษัทให�มีรายได�และสามารถยังช�พได�อย�างยั่งยืน ดังตัวอย�างเช�น ระหว�างการระบาดของโรคติดเช�้อโคว�ด-19 ใน
ประเทศไทย บร�ษัทดำเนินโครงการ “CPF ส�งอาหารจากใจ ร�วมต�านภัยโคว�ด-19” ให�กับบุคลากรทางการแพทย�และ
ผู�เดือดร�อน พร�อมไปกับการดูแลคู�ค�าท่ีเป�นรายย�อยกว�า 6 พันรายผ�านโครงการรับเง�นภายใน 30 วัน เพ่ือเพ่ิมเง�นหมุนเว�ยน
ให�กับผู�ประกอบการรายย�อย รวมถึงการดำเนินการร�วมกับร�านค�าอาหารรายย�อยแจกอาหารให�ชุมชนในโครงการ "ครัวป�นอ่ิม" 
เพื่อดูแลสังคมในยามว�กฤต 

5. โปรแกรมการพัฒนาทักษะเฉพาะสายธุรกิจ (Functional Development Program) บร�ษัทส�งเสร�มการพัฒนาทักษะ
เฉพาะหน�วยงาน (Functional Skills) และการบร�หารจัดการองค�ความรู� (Knowledge Management) ในแต�ละหน�วยธุรกิจ
ให�มีระบบและเป�นมาตรฐานเดียวกัน จ�งสนับสนุนการจัดตั�งศูนย�การพัฒนาพนักงานตามกลุ�มว�ชาช�พของหน�วยงาน 
(Technical Academy) โดยพนักงานในหน�วยงานจะได�รับการพัฒนาความรู�และทักษะที่สอดคล�องกับงานที่รับผิดชอบ
อย�างแท�จร�ง และเป�นการ “ยกระดับ” ความสามารถของพนักงานให�พร�อมต�อการเติบโตของธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงไป   

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564 31



จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�อย�างจำกัด ประกอบกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ มลพ�ษทางสิ�งแวดล�อม ป�ญหาขยะพลาสติกในทะเล ป�ญหาขยะ

อาหารที่ไม�ได�ถูกบร�โภค และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่มากข�้น 

ส�งผลทั้งทางตรงและทางอ�อมต�อคุณภาพชีว�ตของคนในสังคม ความมั่นคงทาง

ด�านอาหาร และความต�อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ด�วยเหตุนี้ บร�ษัทให�ความสำคัญ

ในการดำเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม และดำเนินการสร�างผลกระทบต�อ

สิ�งแวดล�อมเชิงบวก ส�งเสร�มการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติตลอดห�วงโซ�คุณค�า 

ภายใต�ความมุ�งม่ัน การบร�หารทรัพยากรท่ีเป�นเลิศ การจัดหาอย�างรับผ�ดชอบต�อโลก 

ควบคู�ไปกับ สร�างคุณค�า ปราศจากขยะ เพ�่อสร�างความสมดุลสิ�งแวดล�อมสู�อนาคต

ที่ยั่งยืน

ดินน้ำป�าคงอยู�

          การบร�หารทรัพยากรที่เป�นเลิศ

บร�ษัทไม�หยุดนิ่งในการปรับปรุง ต�อยอด และพัฒนากระบวนการผลิตด�วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว�ยนบูรณาการ
เข�ากับการดำเนินงานตลอดห�วงโซ�คุณค�า สอดคล�องกับนโยบายด�านความปลอดภัย อาช�วอนามัย สิ่งแวดล�อม และ
พลังงานของบร�ษัท เพื่อบร�หารจัดการทรัพยากรให�เกิดประโยชน�สูงสุดพร�อมทั�งบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมมาอย�าง
ต�อเนื่อง อันประกอบด�วย 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีการดำเนินโครงการโดยนำว�ทยาศาสตร� นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ได�แก� เทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ� (AI) หุ�นยนต� 
(Robot) และระบบอัตโนมัติต�างๆ (Automation) มาใช�เพ่ือ
เพิ่มประสิทธ�ภาพการผลิตควบคู�กับการใช�ทรัพยากรให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด ส�งเสร�มการใช�พลังงานหมุนเว�ยนมาใช�ตลอด
กระบวนการผลิต และพัฒนากลุ�มผลิตภัณฑ�คาร�บอนต่ำ 
(Low Carbon Products) เป�นต�น

การจัดการทรัพยากรน้ำ
มีการประเมินความเสี่ยงภาวะขาดแคลนน�ำ (Baseline 
Water Stress) การเพ่ิมประสิทธ�ภาพการใช�น�ำตามหลักการ 
3Rs: Reduce Reuse และ Recycle และการบร�หาร
จัดการน�ำร�วมกับชุมชน 

การจัดการของเสีย
ได�นำของเสียหมุนเว�ยนกลับไปใช�ให�เกิดประโยชน� เช�น 
นำมูลสัตว� กากตะกอนจากระบบบำบัดน�ำเสียและเปลือกไข�
ไปทำปุ�ยและวัสดุปรับปรุงดิน นำซากไก�และขนสัตว�ไปเป�น
อาหารสัตว� และเปลี่ยนของเสียให�เป�นพลังงาน เช�น การ
บำบัดน�ำจากเลี้ยงสัตว�ให�เป�นน�ำที่เป�นประโยชน�ต�อการ
ปลูกพืช เป�นต�น 

        สร�างคุณค�า ปราศจากขยะ

บร�ษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบร�หารจัดการของเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิตอาหาร การบร�โภค และ
การจัดการหลังการบร�โภค ทั�งขยะอาหารและบรรจุภัณฑ�อาหารหลังการบร�โภคซ�่งเป�นประเด็นป�ญหาระดับโลกที่บร�ษัท
ไม�สามารถละเลยได� ในฐานะผู�ผลิตอาหาร บร�ษัทมุ�งมั่นในการมีส�วนร�วมแก�ป�ญหาการสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร และ
บรรจุภัณฑ� เพื่อใช�ทรัพยากรให�เกิดคุณค�าสูงสุด ด�วยการกำหนดเป�าหมาย นโยบายและแนวทางปฏิบัติด�านการสูญเสีย
อาหารและขยะอาหารและด�านบรรจุภัณฑ�ท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy) ตลอดห�วงโซ�
คุณค�า โดยการดำเนินการประกอบด�วย

           การจัดหาอย�างรับผ�ดชอบต�อโลก

บร�ษัทมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ร�วมบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมและปกป�องความหลากหลายทางช�วภาพ
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า ตั�งแต�การจัดหาวัตถุดิบอย�างรับผิดชอบ จนกระท่ังการแก�ป�ญหาด�วยว�ถีทางธรรมชาติ (Nature-Based 
Solutions) โดยมีการดำเนินการดังนี้

การบร�หารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

บร�ษัทไม�เพียงให�ความสำคัญกับการดำเนินงานอย�างยั่งยืน
ตั�งแต�ต�นทางการได�มาของวัตถุดิบทางการเกษตร แต�ยัง
เห็นถึงความสำคัญของการส�งเสร�มการพัฒนาการประมง
แบบหลากหลายสายพันธุ�ซ�ง่เป�นลักษณะเฉพาะของท�องทะเล
ในแถบอ�าวไทย และการนำแนวทางการแก�ป�ญหาด�วยว�ถี
ธรรมชาติ (Nature-Based Solutions) เข�าเป�นส�วนหนึ่ง
ในการบรรเทาผลกระทบต�อความหลากหลายทางช�วภาพ
ซ�่งมีความสำคัญต�อระบบนิเวศของโลก

การบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทาน

ตั�งแต�ป� 2558 บร�ษัทได�เร�่มแบ�งป�นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย�างรับผิดชอบผ�านการสื่อสารและการฝ�กอบรม
ในเร�่องนโยบายการจัดหาอย�างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู�ค�าธุรกิจ และขยายการส�งมอบนโยบายไปยังคู�ค�าธุรกิจ
ในต�างประเทศ รวมถึงได�ผนวกการประเมินตนเองด�านความย่ังยืนทั�งในมิติส่ิงแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
ของคู�ค�าธุรกิจมาเป�นส�วนหนึ่งในการประเมินด�านความยั่งยืนของคู�ค�าธุรกิจเบื้องต�น ตามแนวทางการบร�หารจัดการ
ห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืนของซ�พีเอฟ (CPF Supply Chain ESG Management Approach)

การจัดหาวัตถุดิบที่มาจากแหล�งที่ยั่งยืนและปราศจากการตัดไม�ทำลายป�า

บร�ษัทไม�สนับสนุนแหล�งเพาะปลูกวัตถุดิบหลักทางการเกษตรท่ีไม�มีเอกสารสิทธ�ห์ร�อบุกรุกพ้ืนท่ีป�า และต�องไม�มาจากแหล�ง
ที่มาของปลาป�นที่เสี่ยงต�อการสูญพันธุ� โดยบร�ษัทจะจัดหาวัตถุดิบหลักที่สามารถตรวจสอบย�อนกลับได�ถึงพื้นที่เพาะปลูก
หร�อแหล�งที่มา ซ�่งสอดคล�องกับความมุ�งมั่นว�าด�วยความหลากหลายทางช�วภาพและการต�อต�านการตัดไม�ทำลายป�า

การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

บร�ษัทกำหนดนโยบายด�านการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีเป�าหมายส�งเสร�มการลดการสูญเสียอาหาร
ในห�วงโซ�คุณค�า และลดปร�มาณขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทให�เป�นศูนย�ภายในป� 2573

บรรจ�ภัณฑ�ยั่งยืน

ซ�พีเอฟมุ�งมั่นว�จัยและพัฒนาการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ�อย�างยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว�ยน
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า เพ่ือใช�ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด ลดป�ญหาขยะจากบรรจุภัณฑ� ควบคู�ไปกับ
การส�งเสร�มการใช�วัสดุท่ีช�วยลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม

สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมของความมุ�งมั่น การบร�หารทรัพยากรที่เป�นเลิศ การจัดหาอย�างรับผ�ดชอบต�อโลก และสร�างคุณค�า ปราศจากขยะ ได�ที่

รายงานความยั่งยืน ป� 2564 ในหัวข�อ ดินน้ำป�าคงอยู�

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256432



จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�อย�างจำกัด ประกอบกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ มลพ�ษทางสิ�งแวดล�อม ป�ญหาขยะพลาสติกในทะเล ป�ญหาขยะ

อาหารที่ไม�ได�ถูกบร�โภค และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่มากข�้น 

ส�งผลทั้งทางตรงและทางอ�อมต�อคุณภาพชีว�ตของคนในสังคม ความมั่นคงทาง

ด�านอาหาร และความต�อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ด�วยเหตุนี้ บร�ษัทให�ความสำคัญ

ในการดำเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม และดำเนินการสร�างผลกระทบต�อ

สิ�งแวดล�อมเชิงบวก ส�งเสร�มการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติตลอดห�วงโซ�คุณค�า 

ภายใต�ความมุ�งม่ัน การบร�หารทรัพยากรท่ีเป�นเลิศ การจัดหาอย�างรับผ�ดชอบต�อโลก 

ควบคู�ไปกับ สร�างคุณค�า ปราศจากขยะ เพ�่อสร�างความสมดุลสิ�งแวดล�อมสู�อนาคต

ที่ยั่งยืน

ดินน้ำป�าคงอยู�

          การบร�หารทรัพยากรที่เป�นเลิศ

บร�ษัทไม�หยุดนิ่งในการปรับปรุง ต�อยอด และพัฒนากระบวนการผลิตด�วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว�ยนบูรณาการ
เข�ากับการดำเนินงานตลอดห�วงโซ�คุณค�า สอดคล�องกับนโยบายด�านความปลอดภัย อาช�วอนามัย สิ่งแวดล�อม และ
พลังงานของบร�ษัท เพื่อบร�หารจัดการทรัพยากรให�เกิดประโยชน�สูงสุดพร�อมทั�งบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมมาอย�าง
ต�อเนื่อง อันประกอบด�วย 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีการดำเนินโครงการโดยนำว�ทยาศาสตร� นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ได�แก� เทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ� (AI) หุ�นยนต� 
(Robot) และระบบอัตโนมัติต�างๆ (Automation) มาใช�เพ่ือ
เพิ่มประสิทธ�ภาพการผลิตควบคู�กับการใช�ทรัพยากรให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด ส�งเสร�มการใช�พลังงานหมุนเว�ยนมาใช�ตลอด
กระบวนการผลิต และพัฒนากลุ�มผลิตภัณฑ�คาร�บอนต่ำ 
(Low Carbon Products) เป�นต�น

การจัดการทรัพยากรน้ำ
มีการประเมินความเสี่ยงภาวะขาดแคลนน�ำ (Baseline 
Water Stress) การเพ่ิมประสิทธ�ภาพการใช�น�ำตามหลักการ 
3Rs: Reduce Reuse และ Recycle และการบร�หาร
จัดการน�ำร�วมกับชุมชน 

การจัดการของเสีย
ได�นำของเสียหมุนเว�ยนกลับไปใช�ให�เกิดประโยชน� เช�น 
นำมูลสัตว� กากตะกอนจากระบบบำบัดน�ำเสียและเปลือกไข�
ไปทำปุ�ยและวัสดุปรับปรุงดิน นำซากไก�และขนสัตว�ไปเป�น
อาหารสัตว� และเปลี่ยนของเสียให�เป�นพลังงาน เช�น การ
บำบัดน�ำจากเลี้ยงสัตว�ให�เป�นน�ำที่เป�นประโยชน�ต�อการ
ปลูกพืช เป�นต�น 

        สร�างคุณค�า ปราศจากขยะ

บร�ษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบร�หารจัดการของเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิตอาหาร การบร�โภค และ
การจัดการหลังการบร�โภค ทั�งขยะอาหารและบรรจุภัณฑ�อาหารหลังการบร�โภคซ�่งเป�นประเด็นป�ญหาระดับโลกที่บร�ษัท
ไม�สามารถละเลยได� ในฐานะผู�ผลิตอาหาร บร�ษัทมุ�งมั่นในการมีส�วนร�วมแก�ป�ญหาการสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร และ
บรรจุภัณฑ� เพื่อใช�ทรัพยากรให�เกิดคุณค�าสูงสุด ด�วยการกำหนดเป�าหมาย นโยบายและแนวทางปฏิบัติด�านการสูญเสีย
อาหารและขยะอาหารและด�านบรรจุภัณฑ�ท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy) ตลอดห�วงโซ�
คุณค�า โดยการดำเนินการประกอบด�วย

           การจัดหาอย�างรับผ�ดชอบต�อโลก

บร�ษัทมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ร�วมบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมและปกป�องความหลากหลายทางช�วภาพ
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า ตั�งแต�การจัดหาวัตถุดิบอย�างรับผิดชอบ จนกระท่ังการแก�ป�ญหาด�วยว�ถีทางธรรมชาติ (Nature-Based 
Solutions) โดยมีการดำเนินการดังนี้

การบร�หารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

บร�ษัทไม�เพียงให�ความสำคัญกับการดำเนินงานอย�างยั่งยืน
ตั�งแต�ต�นทางการได�มาของวัตถุดิบทางการเกษตร แต�ยัง
เห็นถึงความสำคัญของการส�งเสร�มการพัฒนาการประมง
แบบหลากหลายสายพันธุ�ซ�ง่เป�นลักษณะเฉพาะของท�องทะเล
ในแถบอ�าวไทย และการนำแนวทางการแก�ป�ญหาด�วยว�ถี
ธรรมชาติ (Nature-Based Solutions) เข�าเป�นส�วนหนึ่ง
ในการบรรเทาผลกระทบต�อความหลากหลายทางช�วภาพ
ซ�่งมีความสำคัญต�อระบบนิเวศของโลก

การบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทาน

ตั�งแต�ป� 2558 บร�ษัทได�เร�่มแบ�งป�นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย�างรับผิดชอบผ�านการสื่อสารและการฝ�กอบรม
ในเร�่องนโยบายการจัดหาอย�างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู�ค�าธุรกิจ และขยายการส�งมอบนโยบายไปยังคู�ค�าธุรกิจ
ในต�างประเทศ รวมถึงได�ผนวกการประเมินตนเองด�านความย่ังยืนทั�งในมิติส่ิงแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
ของคู�ค�าธุรกิจมาเป�นส�วนหนึ่งในการประเมินด�านความยั่งยืนของคู�ค�าธุรกิจเบื้องต�น ตามแนวทางการบร�หารจัดการ
ห�วงโซ�อุปทานอย�างยั่งยืนของซ�พีเอฟ (CPF Supply Chain ESG Management Approach)

การจัดหาวัตถุดิบที่มาจากแหล�งที่ยั่งยืนและปราศจากการตัดไม�ทำลายป�า

บร�ษัทไม�สนับสนุนแหล�งเพาะปลูกวัตถุดิบหลักทางการเกษตรท่ีไม�มีเอกสารสิทธ�ห์ร�อบุกรุกพ้ืนท่ีป�า และต�องไม�มาจากแหล�ง
ที่มาของปลาป�นที่เสี่ยงต�อการสูญพันธุ� โดยบร�ษัทจะจัดหาวัตถุดิบหลักที่สามารถตรวจสอบย�อนกลับได�ถึงพื้นที่เพาะปลูก
หร�อแหล�งที่มา ซ�่งสอดคล�องกับความมุ�งมั่นว�าด�วยความหลากหลายทางช�วภาพและการต�อต�านการตัดไม�ทำลายป�า

การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

บร�ษัทกำหนดนโยบายด�านการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีเป�าหมายส�งเสร�มการลดการสูญเสียอาหาร
ในห�วงโซ�คุณค�า และลดปร�มาณขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทให�เป�นศูนย�ภายในป� 2573

บรรจ�ภัณฑ�ยั่งยืน

ซ�พีเอฟมุ�งมั่นว�จัยและพัฒนาการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ�อย�างยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว�ยน
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า เพ่ือใช�ทรัพยากรในการผลิตบรรจุภัณฑ�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด ลดป�ญหาขยะจากบรรจุภัณฑ� ควบคู�ไปกับ
การส�งเสร�มการใช�วัสดุท่ีช�วยลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม

สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมของความมุ�งมั่น การบร�หารทรัพยากรที่เป�นเลิศ การจัดหาอย�างรับผ�ดชอบต�อโลก และสร�างคุณค�า ปราศจากขยะ ได�ที่

รายงานความยั่งยืน ป� 2564 ในหัวข�อ ดินน้ำป�าคงอยู�

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
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ผลกิารดำาเนิินิงานิปีี 2564

สัดส�วนิรายได้จากิกิารขาย

25%

54%
21%

สัตว์บกิ
สัตว์นิำ�า

แบ�งตามส�วนิธุุรกิิจ
ธุุรกิิจอาหารสัตว์
ธุุรกิิจเลี�ยงสัตว์และแปีรรูปี
ธุุรกิิจอาหาร

แบ�งตามผลิตภัณฑ์์ แบ�งตามกิิจกิาร
กิิจกิารต�างปีระเทศ
กิิจกิารปีระเทศไทย (ในิปีระเทศ)
กิิจกิารปีระเทศไทย (ส�งออกิ)

6%

31%
63% 85%

15%
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(1) EBITDA = รายได้จากิกิารขาย - ต้นิทุนิขาย + รายได้อื�นิสุทธุิ - คำ�าใชุ้จ�ายในิกิารขายและบริหาร + กิำาไร (ขาดทุนิ) จากิอัตราแลกิเปีลี�ยนิ + คำ�าเสื�อมราคำาและตัดจำาหนิ�าย
  + คำ�าเสื�อมราคำาของสินิทรัพย์ชุีวภาพ + เงินิปีันิผลรับจากิบริษััทร�วมและร�วมคำ้า
(2) กิำาไรสุทธุิ = กิำาไรสุทธุิส�วนิที�เปี็นิของบริษััทใหญ�
(3) อัตราผลตอบแทนิต�อส�วนิของผู้ถืือหุ้นิ = กิำาไรสุทธุิส�วนิที�เปี็นิของบริษััทใหญ�/ส�วนิของผู้ถืือหุ้นิของบริษััทเฉลี�ย

รายได้จากิกิารขาย
หน่วย : ล่้านบาท

กิำาไรสุทธุิต�อหุ้นิ
หน่วย : บาทต่อหุ้น

อัตรากิารจ�ายปีันิผล
หน่วย : ริ้อยล่ะ

เงินิปีันิผล
หน่วย : บาทต่อหุ้น

กิำาไรกิ�อนิดอกิเบี�ยภาษัีและคำ�าเสื�อมราคำา (EBITDA)(1)

หน่วย : ล่้านบาท

กิำาไรสุทธุิ (2)

หน่วย : ล่้านบาท

สินิทรัพย์รวม
หน่วย : ล่้านบาท

อัตราผลตอบแทนิต�อส�วนิของผู้ถืือหุ้นิ (3)

หน่วย : ริ้อยล่ะ
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รางวัลและคำวามสำาเร็จปีี 2564

   รางวัล
   ด้านิคำวามเปี็นิเลิศขององคำ์กิร 
  
The 11th Asian Excellence Awards 2021 จัด้โด้ยนื้ิตยสัาร 
Corporate Governance Asia จำานื้ว์นื้ 5 รางว์ัลิ ได้้แก่่
• รางว์ัลิซึ่่้อ้โอยอด้เย้�ยมแห่งเอเช่้ย  
• รางว์ัลิซึ่่้เอฟิโอยอด้เย้�ยมแห่งเอเช่้ย 
• รางว์ัลินื้ัก่ลิงทุนื้สััมพันื้ธุ์์ยอด้เย้�ยมแห่งเอเช่้ย 
• รางว์ัลิบริษัทนื้ัก่ลิงทุนื้สััมพันื้ธุ์์ยอด้เย้�ยมแห่งเอเช่้ย 
• รางว์ัลิซึ่่้เอสัอาร์ยอด้เย้�ยมแห่งเอเซึ่่้ย

The Asset ESG Corporate Awards 2021 จัด้โด้ยนื้ิตยสัาร 
The Asset จำานื้ว์นื้ 2 รางว์ัลิ ได้้แก่่
• รางว์ลัิซึ่่อ้ีโอยอด้เย้�ยม ในื้ก่ลิุม่ธุ์รุก่จิเก่ษตรอตุสัาหก่รรม 
 แลิะอาหาร
• รางว์ัลิ Gold Award for ESG

IAA Awards for Listed Companies 2020 ก่ลิุ่มเก่ษตรแลิะ
อุตสัาหก่รรมอาหาร จัด้โด้ยสัมาค้มนัื้ก่ว์ิเค้ราะห์ก่ารลิงทุนื้ 
จำานื้ว์นื้ 2 รางว์ัลิ ได้้แก่่
• รางว์ัลิซึ่่ีอ้โอยอด้เย้�ยม
• รางว์ัลิซึ่่ีเอฟิโอยอด้เย้�ยม 
รางวั์ลิดั้งก่ล่ิาว์เป็นื้ก่ารเสันื้อชื่�อแลิะให้ค้ะแนื้นื้จาก่นัื้ก่วิ์เค้ราะห์ 
หลิัก่ทรัพย์แลิะผู้จัด้ก่ารก่องทุนื้ในื้ประเทศไทย

Thailand Sustainability Investment (ห่�นย่�งยนื) ปีระจำาปีี 2564 
ในื้ก่ลิุม่เก่ษตรอตุสัาหก่รรมอาหาร จดั้โด้ยตลิาด้หลิกั่ทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET) ในื้ฐานื้ะท้�บริษัทด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรกิ่จด้้ว์ย
ค้ว์ามรับผิด้ช่อบต่อสัังค้ม สัิ�งแว์ด้ลิ้อม แลิะก่ารบริหารงานื้
ภัายใตห้ลิกั่ธุ์รรมาภับิาลิตามแนื้ว์ทางก่ารพัฒนื้าอยา่งยั�งยน้ื้ 

SET Awards 2021 รางว่ลดู่เดู�นดู�านความย่�งยืน จัด้โด้ย
ตลิาด้หลิัก่ทรัพย์แห่งประเทศไทยร่ว์มก่ับว์ารสัารก่ารเงินื้
ธุ์นื้าค้าร สัะท้อนื้ถึ่งค้ว์ามมุ่งมั�นื้ในื้ก่ารด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรก่ิจภัายใต้
ก่ารก่ำากั่บดู้แลิกิ่จก่ารท้�ด้้ ค้ำาน่ื้งถ่ึงผู้ม้ส่ัว์นื้ได้้เส้ัยอย่างรอบด้้านื้

ปีระกาศนย่บ่ติรรบ่รองการติ�ออาย่เป็ีนสมาชิิกของแนวร�วมติ�อติ�าน
คอร์ร่ปีชิ่นของภาคเอกชินไทยและ CAC Change Agent Awards 
2021 จาก่สัถึาบันื้ก่รรมก่ารบริษัทไทย (IOD) แลิะแนื้ว์ร่ว์ม
ตอ่ตา้นื้ค้อรร์ปัช่นัื้ขั้องภัาค้เอก่ช่นื้ไทย (CAC) ในื้ฐานื้ะท้�เปน็ื้
องค้์ก่รท้�เป็นื้แบบอย่างท้�ด้้ในื้ก่ารด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรก่ิจอย่างโปร่งใสั

IR Magazine Awards - South East Asia 2021 Certificate of 
Excellence ด้้านื้นัื้ก่ลิงทุนื้สััมพันื้ธ์ุ์ในื้ก่ลุ่ิมสิันื้ค้้าอุปโภัค้บริโภัค้ 
สัะท้อนื้ถึ่งก่ารให้ค้ว์ามสัำาคั้ญก่ับงานื้ด้้านื้นื้ัก่ลิงทุนื้สััมพันื้ธุ์์ 
ม้ก่ารเปิด้เผยขั้้อมูลิอย่างโปร่งใสั แลิะม้ก่ารสั้�อสัารสัองทาง 
ก่ับผู้ม้สั่ว์นื้ได้้เสั้ยทุก่ฝ่่ายท้�เก่้�ยว์ขั้้องอย่างม้ประสัิทธุ์ิภัาพ

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256436
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   ด้านินิวัตกิรรม

SET Awards 2021 รางว์ัลินื้วั์ตก่รรมด้้เด้่นื้ จาก่ผลิิตภััณฑ์์ 
“หมชู่วี์า หมสูัายพนัื้ธุ์ุด้์้ ม้โอเมก่า้-3” จดั้โด้ยตลิาด้หลิกั่ทรพัย์
แห่งประเทศไทยร่ว์มก่ับว์ารสัารก่ารเงินื้ธุ์นื้าค้าร สัะท้อนื้
ก่ารนื้ำานื้ว์ัตก่รรมมาใช่้ในื้ก่ารพัฒนื้าผลิิตภััณฑ์์เพ้�อสัุขั้ภัาพ
ท้�ด้้ขั้องผู้บริโภัค้

องค์กรนว่ติกรรมดู่เดู�น ปีระจำาปีี 2564 ประเภัทองค้์ก่รภัาค้
เอก่ช่นื้ขั้นื้าด้ใหญ ่จาก่สัำานื้กั่งานื้นื้ว์ตัก่รรมแหง่ช่าต ิมอบให้
แก่บ่รษัิทท้�ม้ค้ว์ามมุ่งมั�นื้ในื้ก่ารนื้ำานื้วั์ตก่รรมแลิะเทค้โนื้โลิย้
ขั้ับเค้ลิ้�อนื้ก่ารด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรก่ิจอย่างม้ประสัิทธุ์ิภัาพ แลิะพัฒนื้า
ผลิิตภััณฑ์์อาหารท้�ม้คุ้ณภัาพเพ้�อผู้บริโภัค้

รางว่ลนว่ติกรรม จากสำาน่กงานนว่ติกรรมแห�งชิาติิ รางว่ล 
ชิ่วจิติ Awards 2021 สัาขั้า Innovation Reader’s vote แลิะ 
Guru’s pick มอบให้แก่่ผลิิตภััณฑ์์ BIFIO Probiotic Plus 
ท้�ม้นื้ว์ตัก่รรมก่ารผลิิตทนัื้สัมยั ตอบโจทยค์้นื้รกั่สัขุั้ภัาพแลิะ
เป็นื้มิตรก่ับสัิ�งแว์ด้ลิ้อม 

Thailand Energy Awards 2021 ดู�านพัล่งงานสร�างสรรค์  
จาก่ ก่ระทรว์งพลิังงานื้ บริษัท ซึ่่ีพ้เอฟิ (ประเทศไทย) จำาก่ัด้ 
(มหาช่นื้) บรษิทัยอ่ยขั้องบรษิทั ได้้รบัรางว์ลัิด้้เด้น่ื้ จาก่ผลิงานื้ 
ก่ารนื้ำานื้ำ�าเสั้ยจาก่ก่ระบว์นื้ก่ารลิด้อุณหภัูมิซึ่่าก่ไก่่มา 
แลิก่เปลิ้�ยนื้ค้ว์ามร้อนื้ก่ับอุปก่รณ์แลิก่เปลิ้�ยนื้ค้ว์ามร้อนื้ 
แบบหมุนื้

The Asian Export Awards 2021 จัด้โด้ย Manufacturing 
Asia จำานื้ว์นื้ 2 รางว์ัลิ บริษัท ซึ่่ี.พ้.เมอร์แช่นื้ได้ซึ่่ิ�ง จำาก่ัด้ 
ซึ่่่�งเป็นื้บริษัทย่อยขั้องบริษัท ได้้รับรางว์ัลิ
• The Export Initiative of the Year สัำาหรบัธุ์รุก่จิประเภัท 
 อาหาร 
• Product Exporter of the Year ประเภัทธุ์รุก่จิขั้นื้าด้ใหญ ่
 จาก่ผลิิตภััณฑ์์ Meat Zero 
สัะท้อนื้ถึง่ค้ว์ามสัำาเรจ็ในื้ก่ารพฒันื้าผลิิตภััณฑ์อ์าหารจนื้เปน็ื้
ท้�ยอมรับแลิะสั่งออก่ไปยังผู้บริโภัค้ทั�ว์ทุก่มุมโลิก่ 

รางว่ล “ยอดูเย่�ยม” ในการปีระเมินองค์กรธุ่รกิจคาร์บอนติำ�าและ
ย่�งยนื (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) 
ประจำาปี 2564 โด้ยองค้์ก่ารบริหารจัด้ก่ารก่๊าซึ่่เรือนื้ก่ระจก่ 
(องค้์ก่ารมหาช่นื้) สัะท้อนื้ค้ว์ามมุ่งมั�นื้ลิด้ก่ารปลิ่อยก่๊าซึ่่ 
เรือนื้ก่ระจก่ แลิะรัก่ษาสัมดุ้ลิสัิ�งแว์ด้ลิ้อม  

โล�และเก่ยรติิบ่ติรในโครงการ “ส�งเสริมโรงงานอุติสาหกรรมให�ม่ 
ความร่บผู้ิดูชิอบติ�อส่งคมและช่ิมชินอย�างย่�งยืน (CSR-DIW) 
และ CSR-DIW Continuous” ปีระจำาปีี 2564 จาก่ก่รมโรงงานื้
อุตสัาหก่รรม ก่ระทรว์งอุตสัาหก่รรม สัถึานื้ประก่อบก่าร 
ขั้องซึ่่ีพ้เอฟิ จำานื้ว์นื้ 19 โรงงานื้ ได้้รับรางว์ัลิ CSR-DIW  
Continuous Award แลิะอ้ก่ 2 โรงงานื้ได้้รับรางว์ลัิ CSR-DIW 
Awards สัะท้อนื้ค้ว์ามมุ่งมั�นื้ในื้ก่ารด้ำาเนื้ินื้งานื้ด้้ว์ยค้ว์าม
รับผิด้ช่อบต่อสัังค้ม เป็นื้มิตรต่อสัิ�งแว์ด้ลิ้อม สั่งเสัริมก่าร
อยู่ร่ว์มก่ับชุ่มช่นื้อย่างยั�งย้นื้

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564 37
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Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ปีระเภท  
Distinguished สาขาความเปี็นเลิศดู�านการติลาดู จัด้โด้ย 
สัมาค้มก่ารจัด้ก่ารธุุ์รกิ่จแหง่ประเทศไทย (TMA) แลิะสัถึาบนัื้
บัณฑิ์ตบริหารธุ์ุรก่ิจศศินื้ทร์แห่งจุฬาลิงก่รณ์มหาว์ิทยาลิัย 
มอบให้แก่่ บริษัท ซึ่่ีพ้เอฟิ (ประเทศไทย) จำาก่ัด้ (มหาช่นื้)  
ซึ่่่�งเป็นื้บริษัทย่อยขั้องบริษัท

Best Plant - Based Branding 2021 จาก่ ROOT The FUTURE 
ซึ่่่�งเป็นื้เว์็บเพจขั้นื้าด้ใหญ่ขั้องผู้ช่ื�นื้ช่อบอาหารจาก่พ้ช่ 
(Plant-based) 

No.1 Brand Thailand 2020 - 2021 จาก่นื้ติยสัาร Marketeer 
หมว์ด้อาหารอุ่นื้รอ้นื้ด้้ว์ยไมโค้รเว์ฟิ แลิะหมว์ด้อาหารแช่แ่ข็ั้ง 
สัะท้อนื้ถึ่งค้ว์ามคิ้ด้สัร้างสัรรค้์ มุ่งมั�นื้พัฒนื้าผลิิตภััณฑ์์ท้�ด้้
ม้คุ้ณภัาพสั่งผลิให้แบรนื้ด้์ซึ่่ีพ้เป็นื้ท้� 1 ในื้ใจขั้องผู้บริโภัค้

   รางวัล
   ด้านิทรัพยากิรบุคำคำล

รางว่ลพัระราชิทานสมเด็ูจพัระกนิษัฐาธิุราชิเจ�า กรมสมเด็ูจพัระเทพั 
ร่ตินราชิส่ดูาฯ สยามบรมราชิก่มารี ปีระจำาปีี 2564 ด้้านื้สัถึานื้ 
ประก่อบกิ่จก่ารท้�ม้ระบบบริหารจัด้ก่ารด้้านื้แรงงานื้ยอด้เย้�ยม 
ประเภัทสัถึานื้ประก่อบกิ่จก่ารขั้นื้าด้ก่ลิาง จาก่ก่รมสัว์สััดิ้ก่าร
แลิะคุ้้มค้รองแรงงานื้ ก่ระทรว์งแรงงานื้

Best Companies to Work for in Asia 2021 จาก่นื้ิตยสัาร 
HR Asia นื้ติยสัารช่ั�นื้นื้ำาด้้านื้ทรพัยาก่รบคุ้ค้ลิในื้ระดั้บเอเช่ยี 
มอบใหแ้ก่บ่รษัิทท้�ม้แนื้ว์ทางปฏิิบตังิานื้ด้้านื้ทรพัยาก่รบคุ้ค้ลิ
ท้�เป็นื้เลิิศ เล็ิงเห็นื้ถ่ึงค้ว์ามสัำาคั้ญขั้องพนัื้ก่งานื้เป็นื้อันื้ดั้บแรก่

โล�ปีระกาศเกย่รติค่ิณองค์กรสน่บสน่นคนพิัการดูเ่ดู�น ระดูบ่ดูเ่ย่�ยม 
ปีระจำาปี ี2564 จดั้โด้ยก่ระทรว์งพฒันื้าสังัค้มแลิะค้ว์ามมั�นื้ค้ง
ขั้องมนุื้ษย์ ในื้ฐานื้ะเป็นื้องค์้ก่รเอก่ช่นื้ท้�ม้ก่ารสันื้ับสันืุ้นื้ค้นื้
พิก่ารให้ม้อาชี่พแลิะรายได้้ท้�มั�นื้ค้ง สัร้างค้ว์ามเสัมอภัาค้
แลิะเท่าเท้ยมให้ก่ับผู้พิก่ารในื้สัังค้มไทย 

รางว่ลองค์กรติ�นแบบดู�านสิทธุิมน่ษัยชิน ปีระจำาปีี 2564 ประเภัท
องค้์ก่รธุ์ุรก่ิจขั้นื้าด้ใหญ่ จาก่ก่รมคุ้้มค้รองสัิทธุ์ิแลิะเสัรีภัาพ 
ก่ระทรว์งยตุธิุ์รรม สัะทอ้นื้ก่ารนื้ำาหลิกั่ก่ารด้้านื้สัทิธุ์มินื้ษุยช่นื้
มาใช่บ้รูณาก่ารก่ารด้ำาเนื้นิื้งานื้อยา่งเป็นื้ระบบตลิอด้ห่ว์งโซึ่่่
อปุทานื้ โด้ยใหค้้ว์ามสัำาค้ญัก่บัพนื้กั่งานื้ ค้รอบค้ลิมุไปถึง่ก่ลิุม่ 
ผู้ม้สั่ว์นื้ได้้เสั้ยทุก่ภัาค้สั่ว์นื้

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
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 เวียดูนาม   
 • เหรียญอิสริยาภรณ์ “เพ่ั�อเยาวชินร่�นใหม�” เนื้้�องในื้โอก่าสั

ค้รบรอบ 90 ปี จาก่สัหภัาพเยาว์ช่นื้ค้อมมิว์นื้ิสัต์ 
โฮจมินิื้ห ์ซึ่่่�งเป็นื้ผลิงานื้จาก่ก่ารรว่์มทำาคุ้ณประโยช่นื้์ 
แลิะส่ังเสัริมค้นื้รุ่นื้ใหม่ ผ่านื้กิ่จก่รรมต่างๆ ขั้องบริษัท 
อย่างต่อเนื้้�อง

 • Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021 
รางว์ัลิอันื้ด้ับ 1 (ในื้ก่ลิุ่มอุตสัาหก่รรมอาหารแช่่แขั้็ง) 
จดั้โด้ยบรษิทัก่ารประเมนิื้เว์ย้ด้นื้ามแลิะหนื้งัสัอ้พมิพ์  
Vietnam Net สัะท้อนื้ให้เห็นื้ถึ่งค้ว์ามสัำาเร็จขั้อง
บริษัทท้�ทุ่มเท ค้ิด้ค้้นื้ แลิะพัฒนื้านื้ว์ัตก่รรมอาหาร
ปลิอด้ภััยจนื้เป็นื้ท้�ยอมรับจาก่ผู้บริโภัค้ในื้ประเทศ
เว์้ยด้นื้าม

 อินเดู่ย   
  Times Business Awards Bangalore 2021  

The Fastest Growing Food Franchise Brand 
2021 สัะทอ้นื้ค้ว์ามสัำาเรจ็ขั้องธุ์รุก่จิหา้ด้าว์ในื้ประเทศ
อินื้เด้้ย

 สหร่ฐอเมริกา   
  Business of the Year 2021 จาก่ Jackson County 

Chamber of Commerce สัะท้อนื้ค้ว์ามสัำาเร็จ 
ในื้ก่ารลิงทุนื้โค้รงก่ารขั้นื้าด้ใหญ่ ซึ่่่�งยก่ระดั้บธุ์ุรก่ิจ
ด้้ว์ยเทค้โนื้โลิยท้้�ทนัื้สัมยั รว์มถึง่ก่ารช่ว่์ยเหลิอ้สังัค้ม
ในื้ระหว์่างก่ารระบาด้ขั้องโรค้โค้ว์ิด้-19

 แคนาดูา   
 • Large Business of the Year Award จาก่ The 

Steinbach Chamber of Commerce มอบให้ 
แก่่ธุุ์รก่ิจขั้นื้าด้ใหญ่ท้�เป็นื้ตัว์อย่างท้�ด้้เย้�ยมในื้ด้้านื้
นื้ว์ัตก่รรม คุ้ณภัาพขั้องผลิิตภััณฑ์์ รว์มถ่ึงแนื้ว์ทาง
ปฏิิบตัด้ิ้านื้ทรพัยาก่รบคุ้ค้ลิ แลิะก่ารช่ว่์ยเหลิอ้ช่มุช่นื้
อย่างรอบด้้านื้

 • Exceptional Achievement Award จาก่ The Windom 
Chamber of Commerce สัะท้อนื้ถึ่งค้ว์ามสัำาเร็จ
ขั้องบริษัทท้�ม้ก่ารเติบโตอย่างต่อเน้ื้�องในื้ช่่ว์งปีท้�ผ่านื้มา
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กิารกิำากิับดูแลกิิจกิาร

บริษัทตระหนื้ัก่ด้้ว์่าก่ารก่ำาก่ับดู้แลิก่ิจก่ารท้�ด้้ถ้ึอเป็นื้ราก่ฐานื้สัำาคั้ญในื้ก่ารด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรก่ิจ ตั�งแต่ก่ารก่ำาหนื้ด้โค้รงสัร้าง 
ก่ารบรหิารท้�ม้ค้ว์ามชั่ด้เจนื้ ก่ารสัรรหาก่รรมก่ารบรษิทัท้�ม้ประสับก่ารณ ์แลิะม้ว์สิัยัทศันื้ใ์นื้ก่ารบรหิาร ตลิอด้จนื้ก่ารก่ำาหนื้ด้
แนื้ว์ปฏิิบัติแลิะนื้โยบายให้ผู้บริหารแลิะพนื้ัก่งานื้ทุก่ค้นื้ย่ด้ถึ้อแลิะปฏิิบัติตาม เพ้�อขั้ับเค้ลิ้�อนื้ก่ารเติบโตทางเศรษฐก่ิจ 
ขั้ององค์้ก่ร (Economic) พร้อมไปก่ับก่ารรัก่ษาไว์้ซึ่่่�งดุ้ลิยภัาพด้้านื้สัิ�งแว์ด้ลิ้อม (Environment) แลิะสัร้างคุ้ณค้่าร่ว์ม 
พร้อมไปก่ับสัังค้มรอบด้้านื้ (Social) ให้เก่ิด้ประสัิทธุ์ิภัาพแลิะประสัิทธุ์ิผลิสัูงสัุด้

นิโยบายบรรษััทภิบาลและกิารพัฒนิาเพ่�อคำวามยั�งยืนิ
ค้ณะก่รรมก่ารบริษัทแลิะฝ่่ายจัด้ก่ารขั้องบริษัทม้ค้ว์ามเช่ื�อมั�นื้ว่์าก่ารก่ำากั่บดู้แลิก่ิจก่ารท้�ด้้เป็นื้สั่ว์นื้สัำาคั้ญสั่ว์นื้หน่ื้�งในื้ก่าร
ท้�จะสัร้างค้ว์ามยั�งย้นื้ให้ก่ับองค้์ก่ร พร้อมๆ ไปก่ับก่ารสัร้างค้ว์ามเติบโตทางเศรษฐก่ิจขั้ององค้์ก่รแลิะก่ารดู้แลิสัังค้ม 
แลิะสัิ�งแว์ด้ล้ิอม ด้ังนื้ั�นื้ก่ารนื้ำาหลิัก่ก่ารแลิะแนื้ว์ปฏิิบัติท้�ก่ำาหนื้ด้ไว์้ในื้นื้โยบายบรรษัทภิับาลิแลิะก่ารพัฒนื้าเพ้�อค้ว์ามยั�งย้นื้  
ขั้องบริษัทไปปฏิิบัติ จ่งถึ้อเป็นื้พันื้ธุ์ก่ิจขั้องค้ณะก่รรมก่ารบริษัท ผู้บริหาร แลิะพนื้ัก่งานื้ขั้องบริษัทแลิะบริษัทย่อย  
โด้ยนื้โยบายฯ แบ่งออก่เป็นื้ 5 หมว์ด้หลิัก่โด้ยอ้างอิงตาม OECD Principle แลิะประก่อบด้้ว์ยนื้โยบายหลัิก่จำานื้ว์นื้  
12 ฉบับ ประก่อบด้้ว์ย 
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นิโยบายคำวามขัดแย้งทางผลปีระโยชุนิ์ 

นิโยบายต�อต้านิคำอร์รัปีชุันิ 

นิโยบายกิารให้ รับของขวัญหรือผลปีระโยชุนิ์อื�นิใด

นิโยบายด้านิคำวามยั�งยืนิ 

จรรยาบรรณสำาหรับคำู�คำ้าธุุรกิิจ

นิโยบายบริหารจัดกิารห�วงโซี�อุปีทานิ

นิโยบายด้านิสิทธุิมนิุษัยชุนิและกิารปีฏิิบัติด้านิแรงงานิ 

นิโยบายกิารแจ้งเบาะแส

นิโยบายคำุ้มคำรองข้อมูลส�วนิบุคำคำล 

นิโยบายคำวามปีลอดภัยและอาชุีวอนิามัย 

นิโยบายกิารบริหารจัดกิารข้อมูลสารสนิเทศ  

นิโยบายกิารปี้องกิันิกิารฟอกิเงินิ

กิารเปีลี�ยนิแปีลงและพัฒนิากิารที�สำาคัำญของกิารดำาเนิินิกิารด้านิบรรษััทภิบาลและกิารพัฒนิา
เพ่�อคำวามยั�งยืนิในิปีี 2564
บริษัทตระหนื้ัก่ถึ่งก่ารเปลิ้�ยนื้แปลิงทางสัังค้มแลิะค้ว์ามต้องก่ารขั้องผู้ม้สั่ว์นื้ได้้เสั้ยทุก่ภัาค้สั่ว์นื้ ค้ณะก่รรมก่ารบริษัทจ่งให้
ค้ว์ามสัำาค้ญัก่ับก่ารทบทว์นื้นื้โยบาย แนื้ว์ปฏิิบัติ ระบบแลิะก่ารด้ำาเนื้ินื้ก่ารด้า้นื้บรรษัทภับิาลิแลิะก่ารพฒันื้าเพ้�อค้ว์ามยั�งย้นื้ 
โด้ยในื้รอบปี 2564 บริษัทได้้ม้ด้ำาเนื้ินื้ก่ารด้ังต่อไปนื้้�
• แต่่งต้่�งคณะกรรมการบรรษ้ัทภิบิาลและการพ้ัฒนาเพ่ั�อความย้ั่�งย่ั่น โด้ยบูรณาก่ารหน้ื้าท้�แลิะค้ว์ามรับผิด้ช่อบขั้องค้ณะ

ก่รรมก่ารก่ำาก่ับดู้แลิก่ิจก่าร แลิะค้ณะก่รรมก่ารค้ว์ามรับผิด้ช่อบต่อสัังค้มแลิะก่ารพัฒนื้าอย่างยั�งย้นื้เขั้้าไว์้ด้้ว์ยก่ันื้ 
• พัจิารณาทบทวนกรอบแนวคิดด้านความย้ั่�งยั่น่ และปร้บปรงุนโยั่บายั่บรรษ้ัทภิบิาลและการพ้ัฒนาเพั่�อความย้ั่�งยั่น่ 

• คณะกรรมการกำาหนดค่าต่อบแทนและสรรหากรรมการ ได้้ทบทว์นื้หลัิก่เก่ณฑ์์คุ้ณสัมบัติก่รรมก่ารบริษัทด้้านื้ทัก่ษะ  
ค้ว์ามรู้ ค้ว์ามเช่ี�ยว์ช่าญ ประสับก่ารณ์ขั้ององค้์ประก่อบขั้องค้ณะก่รรมก่าร (Board Skills Matrix) ให้สัอด้ค้ลิ้องก่ับ 
เป้าหมายธุ์ุรก่ิจในื้ก่ารด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรก่ิจขั้องบริษัท 

• จด้ทำาส่�อการเรยีั่นร้แ้บบออนไลน ์(Online Learning) เก่�ยั่วก้บธรรมาภิบิาลและการพัฒ้นาอยั่า่งยั่้�งยั่น่ใหแ้ก่พ่นื้กั่งานื้
แลิะผู้บริหารทั�งในื้แลิะต่างประเทศ เพ้�อให้เก่ิด้ค้ว์ามตระหนื้ัก่จนื้ถึ่งก่ารนื้ำาค้ว์ามรู้ใช่้ในื้ก่ารทำางานื้ขั้องตนื้เอง 

• จ้ดทำาแผนงานส่�อสารภิายั่ในองค์กรเก่้�ยว์ก่ับก่ารต่อต้านื้ค้อร์รัปช่ันื้ แลิะก่ารรับขั้องขั้ว์ัญ เป็นื้ต้นื้
• จ้ดให้ม่การทำาแบบสำารวจความผ้กพ้ันของพัน้กงานต่่อองค์กร เพ้�อก่ำาหนื้ด้แนื้ว์ทางในื้ก่ารปรับปรุงแลิะยก่ระดั้บ 

ค้ว์ามผูก่พันื้ขั้องพนัื้ก่งานื้ เน้ื้�องจาก่พนัื้ก่งานื้เป็นื้หัว์ใจสัำาคั้ญท้�จะช่่ว์ยขัั้บเค้ล้ิ�อนื้องค์้ก่รไปสู่ัค้ว์ามยั�งย้นื้
• ส่�อสารกฎหมายั่ท่�ออกใหม่หรือม่การเปล่�ยั่นแปลง

• เปรียั่บเท่ยั่บผลคะแนนการประเมินด้านความยั่้�งยั่่นองค์กรและด้านการกำาก้บด้แลกิจการจากองค์กรภิายั่นอก

นิโยบายบรรษััทภิบาลและกิารพัฒนิาเพ่�อคำวามยั�งยืนิ
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กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร

6 คน

กรรมการอิสระ

6 คน

กรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หาร

3 คน

40%
20%

40%

กรรมการผู�ชาย

13 คน

กรรมการผู�หญิง

2 คน

อายุ 50-59

4 คน

อายุ 60-69

5 คน

อายุ 70-79

6 คน

คำณะกิรรมกิารบริษััท
องคำ์ปีระกิอบของคำณะกิรรมกิารบริษััท
บริษทัได้้ก่ำาหนื้ด้ไว์ใ้นื้ขั้อ้บงัคั้บขั้องบริษทัว์า่ ค้ณะก่รรมก่ารบรษัิทตอ้งประก่อบด้้ว์ยก่รรมก่ารอยา่งน้ื้อย 5 ค้นื้ แลิะก่รรมก่าร
ไม่นื้้อยก่ว์่าก่่�งหนื้่�งขั้องจำานื้ว์นื้ก่รรมก่ารทั�งหมด้นื้ั�นื้ต้องม้ถึิ�นื้ท้�อยู่ในื้ราช่อาณาจัก่ร  
ณ ว์ันื้ท้� 31 ธุ์ันื้ว์าค้ม 2564 ม้ก่รรมก่ารจำานื้ว์นื้ทั�งสัิ�นื้ 15 ท่านื้

บทบาทและหนิ้าที�ของคำณะกิรรมกิารบริษััท
ค้ณะก่รรมก่ารบริษัทเป็นื้ตัว์แทนื้ขั้องผู้ถึ้อหุ้นื้ ม้บทบาทหน้ื้าท้�ก่ำาก่ับดู้แลิกิ่จก่ารให้เป็นื้ไปตามก่ฏิหมาย ว์ัตถึุประสังค้์  
ขั้อ้บงัคั้บ แลิะมติขั้องท้�ประช่มุผูถ้ึอ้หุน้ื้ รว์มทั�งดู้แลิใหฝ้่า่ยจัด้ก่ารปฏิบัิตงิานื้ให้บรรลิเุป้าหมายผลิก่ารด้ำาเนิื้นื้งานื้ตามก่ลิยุทธุ์์
แลิะแผนื้งานื้ท้�ได้้รับอนืุ้มัติจาก่ค้ณะก่รรมก่ารบริษัทบนื้ก่ารค้ำานื้่งถ่ึงก่ารผสัานื้สัมดุ้ลิขั้องประโยช่น์ื้ต่อบริษัทแลิะผู้ม้สั่ว์นื้
ได้้เสั้ยก่ลิุ่มต่างๆ ภัายใต้ 3 แนื้ว์ทางก่ลิยุทธุ์์หลิัก่ ค้้อ “เติบโตอย่างยั�งย้นื้ มุ่งสัู่ค้ว์ามเป็นื้เลิิศ แลิะสัร้างพ้�นื้ฐานื้ท้�มั�นื้ค้ง”  
ค้ว์บคู่้ไปก่ับก่ารสัร้างว์ัฒนื้ธุ์รรมองค้์ก่รบนื้ค้่านื้ิยมขั้องบริษัท หรือ “CPF Way” รว์มทั�ง ยังต้องค้ำานื้่งถ่ึงขั้้อค้ว์รระว์ัง 
ในื้ก่ารปฏิิบัติหนื้้าท้�ก่รรมก่าร (Fiduciary Duties) 4 ประก่าร ซึ่่่�งประก่อบด้้ว์ย (1) ก่ารปฏิิบัติหนื้้าท้�ด้้ว์ยค้ว์ามรับผิด้ช่อบ 
ระมัด้ระว์ัง (Duty of Care) (2) ก่ารปฏิิบัติหนื้้าท้�ด้้ว์ยค้ว์ามซืึ่่�อสััตย์สัุจริตเพ้�อรัก่ษาผลิประโยช่น์ื้ขั้องบริษัท ผู้ถ้ึอหุ้นื้  
ผู้ม้ส่ัว์นื้เก้่�ยว์ข้ั้อง (Stakeholders) แลิะค้ว์ามมั�นื้ค้งขั้องระบบก่ารเงินื้ขั้องประเทศ (Duty of Loyalty) (3) ก่ารปฏิิบัติตาม
ก่ฎหมาย ว์ัตถึุประสังค้์ ขั้้อบังค้ับ มติค้ณะก่รรมก่าร แลิะมติท้�ประชุ่มผู้ถึ้อหุ้นื้ (Duty of Obedience) แลิะ (4) ก่ารเปิด้เผย
ขั้้อมูลิอย่างถึูก่ต้อง ค้รบถึ้ว์นื้ โปร่งใสัแลิะทันื้เว์ลิา (Duty of Disclosure)
ทั�งนื้้�ในื้ก่ารประเมินื้ผลิก่ารปฏิิบัติงานื้ขั้องก่รรมก่ารทั�งค้ณะประจำาปี 2564 ปราก่ฏิผลิก่ารประเมินื้อยู่ในื้ระดั้บด้้มาก่  
ซึ่่่�งแสัด้งใหเ้หน็ื้ว่์า โค้รงสัรา้งขั้องค้ณะก่รรมก่ารแลิะคุ้ณสัมบตัขิั้องก่รรมก่ารม้ค้ว์ามเหมาะสัมก่บัลิกั่ษณะก่ารประก่อบธุ์รุก่จิ
แลิะขั้นื้าด้รายได้้ขั้องบริษัท ช่่ว์ยให้ก่ารทำาหนื้้าท้�โด้ยรว์มขั้องค้ณะก่รรมก่ารเป็นื้ไปอย่างม้ประสัิทธุ์ิภัาพ  
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คำณะกิรรมกิารชุุดย�อย
ค้ณะก่รรมก่ารบรษิทัได้้แต่งตั�งค้ณะก่รรมก่ารช่ดุ้ยอ่ยเพ้�อเพ้�อช่ว่์ยในื้ก่ารพจิารณาก่ลัิ�นื้ก่รองเป้าหมายแลิะแนื้ว์ทางก่ารด้ำาเนิื้นื้
งานื้ในื้ด้้านื้ต่างๆ ก่่อนื้เสันื้อค้ณะก่รรมก่ารบริษัทพิจารณาอนืุ้มัติจำานื้ว์นื้ 5 ค้ณะ ประก่อบด้้ว์ย

กิารปีระเมินิผลงานิของปีระธุานิคำณะผู้บริหาร
ค้ณะก่รรมก่ารบริษัทจะเป็นื้ผู้ประเมินื้ผลิก่ารปฏิิบัติงานื้ขั้องประธุ์านื้ค้ณะผู้บริหารในื้แต่ลิะปี เพ้�อประก่อบก่ารพิจารณา
ก่ำาหนื้ด้ค้่าตอบแทนื้ บนื้ฐานื้ตัว์ช่ี�ว์ัด้หลิัก่ 2 ประเภัท ได้้แก่่

คณะกรรมการตรวจสอบ

1

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความย่ังยืน

2

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

3

คณะกรรมการบร�หาร

5

คณะกรรมการเทคโนโลยี
และความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร� 

4

ตัวชี้วัดผลตอบแทน
ทางการเง�น

1

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ด�านความยั่งยืน 

2

ตัวชี้วัดผลตอบแทน
ทางการเง�น

1

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ด�านความยั่งยืน 

2

ตัว์ช่ี�ว์ัด้ผลิตอบแทนื้ทางก่ารเงินื้ เช่่นื้ มูลิค้่าตลิาด้ขั้องหลิัก่ทรัพย์ขั้องบริษัท  
(Market Capitalization) ค้ว์ามสัามารถึในื้ก่ารทำาก่ำาไร (Profitability) 
รว์มถึ่งอัตราสั่ว์นื้ก่ำาไรก่่อนื้ด้อก่เบ้�ยจ่าย ภัาษ้เงินื้ได้้ แลิะค่้าเสั้�อมราค้า 
ตอ่รายได้้จาก่ก่ารขั้าย (EBITDA Margin) อตัราผลิตอบแทนื้ตอ่สัว่์นื้ผูถ้ึอ้หุน้ื้  
(Return on Equity) แลิะอัตราสั่ว์นื้ก่ำาไรสัุทธิุ์ต่อรายได้้จาก่ก่ารขั้าย (Net 
Profit Margin) เป็นื้ต้นื้

ตัว์ช่ี�ว์ัด้ผลิก่ารด้ำาเนื้ินื้งานื้ด้้านื้ค้ว์ามยั�งย้นื้ ได้้แก่่ ผลิก่ารประเมินื้ด้้านื้ค้ว์าม
ยั�งย้นื้โด้ยองค้์ก่รภัายนื้อก่ เช่่นื้ Dow Jones Sustainability Indices,  
FTSE4Good Index, MSCI ESG, Carbon Disclosure Project  
แลิะโค้รงก่ารสัำารว์จก่ารก่ำาก่ับดู้แลิกิ่จก่ารบริษัทจด้ทะเบ้ยนื้ เป็นื้ต้นื้ แลิะ 
ผลิก่ารด้ำาเนื้นิื้ก่ารตามเป้าหมายด้้านื้ค้ว์ามยั�งยน้ื้ปี 2030 ขั้ององค้ก์่ร รว์มถ่ึง 
ก่ารสัร้างค้ว์ามผูก่พันื้ขั้องพนื้ัก่งานื้ต่อองค้์ก่ร (Employee Engagement)  
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ทำาคำวามเข้าใจหลักิกิาร 
และแนิวปีฏิิบัติต�าง ๆ 

ปีรึกิษัาผู้บังคำับบัญชุาหรือ 
หนิ�วยงานิที�เกิี�ยวข้องในิระเบียบ 
หรือนิโยบายนิั�นิ  
หากิเกิิดคำวามไม�มั�นิใจ 
ในิสิ�งที�กิระทำาถืูกิต้อง 
ตามจรรยาบรรณหรือไม�

สื�อสารให้กิับผู้ที�เกิี�ยวข้อง 
รับทราบ 

แจ้งเบาะแส เมื�อพบกิารกิระทำา 
ที� ไม�ถืูกิต้องตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ 
ตามชุ�องทางที� ได้กิำาหนิดไว้  
และให้คำวามร�วมมือในิกิระบวนิกิาร
สืบสวนิข้อเท็จจริง ซี่�งผู้ที� ให้เบาะแส 
จะได้รับคำวามคำุ้มคำรองตามนิโยบาย 
ซี่�งสอดคำล้องกิับกิฏิหมายที�เกิี�ยวข้อง

กิารปีระชุุมสามัญผู้ถืือหุ้นิปีระจำาปีี 2564

ด้ำาเนื้ินื้ก่ารผ่านื้สั้�ออิเลิ็ก่ทรอนื้ิก่สั์ ตามพระราช่ก่ำาหนื้ด้
ว์่าด้้ว์ยก่ารประชุ่มผ่านื้สั้�ออิเลิ็ก่ทรอนื้ิก่สั์ พ.ศ. 2563 
แลิะประก่าศก่ระทรว์งดิ้จิทัลิเพ้�อเศรษฐก่ิจแลิะสัังค้ม  
เรื�อง มาตรฐานื้ก่ารรัก่ษาค้ว์ามมั�นื้ค้งปลิอด้ภััยขั้องก่าร
ประช่มุผา่นื้สั้�ออเิล็ิก่ทรอนื้กิ่สั ์พ.ศ. 2563 เพ้�อลิด้ค้ว์ามเสั้�ยง 
ก่ารแพร่ระบาด้ขั้องโค้ว์ิด้-19 บริษัทได้้ใช่้แอปพลิิเค้ช่ันื้  
IR PLUS AGM มาใช่เ้พ้�อก่ารจัด้ประช่มุดั้งก่ล่ิาว์ ซึ่่่�งผูถ้ึอ้หุน้ื้ 
สัามารถึเขั้้าร่ว์มประชุ่มด้้ว์ยตนื้เองหรือมอบฉันื้ทะให้
ก่รรมก่ารอิสัระหรือบุค้ค้ลิอ้�นื้ก็่ได้้ รว์มทั�งยังสัามารถึรับช่ม
ก่ารถึ่ายทอด้สัด้ก่ารประชุ่ม ลิงค้ะแนื้นื้เสั้ยง แลิะซัึ่่ก่ถึาม
ผ่านื้แอปพลิิเค้ชั่นื้ได้้ในื้ทุก่ว์าระ ม้ก่ารช่ี�แจงหลิัก่เก่ณฑ์์ 
ในื้ก่ารประชุ่ม รว์มถึ่งขัั้�นื้ตอนื้แลิะว์ิธุ์ีก่ารออก่เสั้ยงลิงมติ  
ซ่ึ่่�งขัั้�นื้ตอนื้ก่ารลิงมติในื้แต่ลิะว์าระนัื้�นื้ แลิะได้้จัด้ให้ม้ท้�ปร่ก่ษา
ก่ฎหมายเพ้�อทำาหน้ื้าท้�ดู้แลิก่ารประชุ่มผู้ถึ้อหุ้นื้ให้ถึูก่ต้อง
ตามก่ฎหมายแลิะขั้้อบังค้ับขั้องบริษัท แลิะตรว์จสัอบก่าร
นื้ับค้ะแนื้นื้เสั้ยง

จรรยาบรรณธุุรกิิจ
“จรรยาบรรณธุุ์รก่ิจ ซึ่่ีพ้เอฟิ” เป็นื้หลัิก่ก่ารพ้�นื้ฐานื้ แนื้ว์ทางก่ารปฏิิบัติงานื้ขั้องก่รรมก่ารบริษัท แลิะบุค้ลิาก่รขั้องบริษัท  
เพ้�อย่ด้ถึ้อปฏิิบัติร่ว์มก่ันื้ตามค้ว์ามค้าด้หว์ังขั้องบริษัท โด้ยระบุหลิัก่ก่าร ด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรก่ิจ ค้่านื้ิยมองค้์ก่ร ก่ารปฏิิบัติตาม
จรรยาบรรณธุ์ุรก่ิจ ก่ารปฏิิบัติตามก่ฎหมายแลิะก่ฎระเบ้ยบ รว์มถึ่งก่ารก่ำาก่ับดู้แลิก่ารปฏิิบัติให้เป็นื้ไปตามค้ว์ามค้าด้หว์ัง  
เพ้�อประโยช่นื้์ในื้ก่ารสัร้างมาตรฐานื้ในื้ก่ารปฏิิบัติงานื้ขั้องก่รรมก่ารบริษัทแลิะบุค้ลิาก่รด้้ว์ยคุ้ณธุ์รรมแลิะค้ว์ามซืึ่่�อสััตย์  
รายลิะเอ้ยด้ในื้คู่้ม้อฉบับนื้้�ไม่ได้้ก่ลิ่าว์ถ่ึงทุก่สัถึานื้ก่ารณ์อย่างเฉพาะเจาะจง แต่จะช่่ว์ยเป็นื้แนื้ว์ทางตัด้สัินื้ใจปฏิิบัติตนื้ 
ได้้อย่างถึูก่ต้องแลิะเหมาะสัมในื้แต่ลิะสัถึานื้ก่ารณ์ โด้ยก่รรมก่ารบริษัทแลิะบุค้ลิาก่รขั้องบริษัทจะต้องปฏิิบัติด้ังต่อไปนื้้�

ขั้นตอนการประชุมผู�ถือหุ�น

30 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุม
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการ

31 มีนาคม 2564

เผยแพร�เอกสารการประชุม
บนเว็บไซต�ของบร�ษัท

9 เมษายน 2564

นำส�งเอกสารการประชุมให�ผู�ถือหุ�น
ทางไปรษณีย�ลงทะเบียน

30 เมษายน 2564

วันประชุมผู�ถือหุ�น

14 พฤษภาคม 2564

ส�งรายงานการประชุม
ให�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
และเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบร�ษัท
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ทั�งนื้้� เพ้�อใหพ้นื้กั่งานื้ทกุ่ค้นื้ปฏิบิตัติามจรรยาบรรณธุ์รุก่จิภัายใตม้าตรฐานื้เด้้ยว์ก่นัื้ บรษิทัจ่งได้้ก่ำาหนื้ด้นื้โยบายท้�เก่้�ยว์ขั้อ้ง
ไว์้ทั�งสัิ�นื้ 12 ฉบับ แบ่งออก่เป็นื้ 4 หมว์ด้หมู่ ได้้แก่่ (1) หมว์ด้คุ้ณธุ์รรม (2) หมว์ด้คุ้ณภัาพ (3) หมว์ด้บุค้ลิาก่ร แลิะ  
(4) หมว์ด้สัินื้ทรัพย์ ด้ังนื้้�

กิารแจ้งเบาะแส
บริษัทได้้เปิด้โอก่าสัให้พนื้ัก่งานื้ ผู้ม้สั่ว์นื้ได้้เสั้ย หรือบุค้ค้ลิภัายนื้อก่ สัามารถึแจ้งเบาะแสัหรือขั้้อร้องเรียนื้เก่้�ยว์ก่ับก่าร 
ก่ระทำาค้ว์ามผิด้ก่ฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือก่ารทุจริตค้อร์รัปช่ันื้ หรือก่ารถึูก่ลิะเมิด้สัิทธุ์ิ ผ่านื้ช่่องทางท้�หลิาก่หลิาย
ด้ังต่อไปนื้้�

ผู�มีส�วนได�เสียภายใน
หร�อภายนอกบร�ษัท

หน�วยรับเร�่องร�องเร�ยน
หร�อแจ�งเบาะแส 24 ชั่วโมง

คณะกรรมการตรวจสอบ
และหน�วยงานตรวจสอบภายใน

กลั่นกรอง / สอบสวน

ดำเนินการตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบร�ษัท

ขั้นตอนการแจ�งข�อร�องเร�ยน
กระบวนการจัดการข�อร�องเร�ยน

กรรมการต่รวจสอบ

จด้หมาย 1, 1/1 ซึ่่อยเย็นื้จิต 2 แยก่ 1  
 อาค้ารทรัพย์สัมุทร 2 ช่ั�นื้ 4 ถึนื้นื้เย็นื้จิต  
 แขั้ว์งทุ่งว์ัด้ด้อนื้ เขั้ตสัาทร ก่รุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2673-1105 แลิะ 0-2673-1092-3
โทรสัาร 0-2673-1090
อ้เมลิ์ iaoffice@cpf.co.th
เว์็บไซึ่่ต์ https://www.cpfworldwide.com/th/contact/ 
 form
ศู้นยั่์ผ้้บริโภิค

โทรศัพท์ 0-2800-8000 
อ้เมลิ์ consumercenter@cpf.co.th

หมวดคุณธรรม

นโยบายความขัดแย�งทางผลประโยชน�
นโยบายการต�อต�านคอรัปชัน
นโยบายการให� รับของขวัญหร�อผลประโยชน�อื่นใด

หมวดคุณภาพ

นโยบายด�านความยั่งยืน
จรรยาบรรณสำหรับคู�ค�าธุรกิจ
นโยบายการบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทาน

หมวดบุคลากร

นโยบายด�านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด�านแรงงาน
นโยบายการแจ�งเบาะแส
นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
นโยบายด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

หมวดสินทรัพย�
นโยบายด�านการบร�หารจัดการข�อมูลสารสนเทศ
นโยบายการป�องกันการฟอกเง�น
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กิารบริหารคำวามเสี�ยง

บรษิทัมุ่งมั�นื้บรหิารค้ว์ามเสั้�ยงเพ้�อสัรา้งขั้ดี้ค้ว์ามสัามารถึใหอ้งค์้ก่รม้ค้ว์ามยด้้หยุน่ื้ พรอ้มรบัสัถึานื้ก่ารณภ์ัายนื้อก่ท้�ม้ค้ว์าม
ไม่แนื้่นื้อนื้ แลิะแนื้ว์โน้ื้มใหม่ขั้องโลิก่ท้�ม้ค้ว์ามซัึ่่บซึ่่้อนื้สูังได้้ รว์มทั�งเสัริมสัร้างค้ว์ามเช่ื�อมั�นื้ให้ก่ับผู้ม้สั่ว์นื้ได้้เสั้ยทุก่ก่ลุ่ิม  
ซึ่่่�งจะสัร้างก่ารเติบโตให้ก่ับบริษัทได้้อย่างยั�งย้นื้

วัฒนิธุรรมกิารบริหารคำวามเสี�ยง
บรษิทัสัง่เสัรมิว์ฒันื้ธุ์รรมก่ารบรหิารค้ว์ามเสั้�ยงในื้พนื้กั่งานื้ทกุ่ระด้บัอยา่งตอ่เนื้้�อง เพ้�อสัรา้งค้ว์ามรู ้ค้ว์ามเขั้า้ใจ ค้ว์ามตระหนื้กั่  
ตลิอด้จนื้ค้ำานื้่งถึ่งค้ว์ามเสั้�ยงท้�อาจเก่ิด้ขั้่�นื้ โด้ย
• บูรณาก่ารหลิัก่ก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยงเขั้้าก่ับก่ระบว์นื้ก่ารทำางานื้ภัายในื้องค้์ก่ร 
• ก่ำาหนื้ด้ระด้ับค้ว์ามเสั้�ยงท้�ยอมรับได้้ (Risk Appetite) แลิะเก่ณฑ์์ก่ารประเมินื้ค้ว์ามเสั้�ยงท้�เป็นื้มาตรฐานื้เด้้ยว์ก่ันื้
• ก่ำาหนื้ด้ให้ก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยงเป็นื้หนื้่�งในื้ก่ลิยุทธุ์์องค้์ก่รท้�ต้องให้ค้ว์ามสัำาค้ัญแลิะถึ้อปฏิิบัติ
• จัด้อบรมด้้านื้ค้ว์ามเสั้�ยงเพ้�อสัร้างค้ว์ามเขั้้าใจแลิะสัามารถึประเมินื้ค้ว์ามเสั้�ยงได้้อย่างม้ประสัิทธุ์ิภัาพ
• ประชุ่มเช่งิปฏิบัิตกิ่ารด้้านื้ค้ว์ามเสั้�ยงรว่์มก่นัื้ระหว่์างผูบ้ริหารหน่ื้ว์ยธุ์รุก่จิแลิะสัำานัื้ก่บริหารค้ว์ามเสั้�ยงองค้ก์่รเป็นื้ประจำา
• จดั้ใหม้้ก่ระบว์นื้ก่ารบรหิารค้ว์ามเสั้�ยง ตลิอด้จนื้ตดิ้ตามค้ว์ามค้้บหนื้า้ก่ารจดั้ทำามาตรก่ารจดั้ก่ารค้ว์ามเสั้�ยงอยา่งตอ่เนื้้�อง
• ประเมินื้ค้ว์ามเสั้�ยงอย่างรอบด้้านื้ในื้โค้รงก่ารลิงทุนื้ขั้นื้าด้ใหญ่
• ก่ำาหนื้ด้ตัว์ช่ี�ว์ัด้ค้ว์ามเสั้�ยงสัำาค้ัญ (Key Risk Indicators : KRIs) แลิะติด้ตามค้ว์ามค้้บหนื้้าในื้ก่ารจัด้ก่าร
• สั่งเสัริมให้ม้ว์าระก่ารประชุ่มด้้านื้ค้ว์ามเสั้�ยงในื้ก่ารประชุ่มประจำาเด้้อนื้ขั้องหนื้่ว์ยธุ์ุรก่ิจ
• สันื้ับสันืุ้นื้ให้ม้ก่ารแบ่งปันื้ประสับก่ารณ์ก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยงระหว์่างหนื้่ว์ยธุ์ุรก่ิจ
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กิารกิำากิับดูแล

คณะกรรมการต่รวจสอบ ได้้รับมอบหมายจาก่ค้ณะก่รรมก่ารบริษัทในื้ก่ารสัอบทานื้ค้ว์ามเพ้ยงพอ  
ประสัิทธุ์ิผลิ แลิะก่ารปฏิิบัติตามนื้โยบายก่ลิยุทธุ์์ก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยง รว์มถึ่งระด้ับค้ว์ามเสั้�ยง 
ท้�ยอมรับได้้

คณะกรรมการบริหาร ม้หนื้้าท้�ก่ำาก่ับดู้แลิแลิะติด้ตามสัถึานื้ะค้ว์ามเสั้�ยงท้�สัำาคั้ญ ก่ารบริหาร 
ค้ว์ามเสั้�ยง ตลิอด้จนื้สั่งเสัริมว์ัฒนื้ธุ์รรมก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยงทั�ว์ทั�งองค้์ก่ร

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่�ยั่ง ม้ประธุ์านื้ผู้บริหารฝ่่ายก่ารเงินื้เป็นื้ประธุ์านื้ค้ณะฯ ม้หนื้้าท้� 
สัอบทานื้ค้ว์ามเสั้�ยงสัำาคั้ญขั้องบริษัท แลิะก่ำาหนื้ด้มาตรก่ารจัด้ก่ารค้ว์ามเสั้�ยง โด้ยร่ว์มม้อก่ับ 
ทุก่หนื้่ว์ยงานื้ท้�เก่้�ยว์ขั้้องในื้ฐานื้ะเจ้าขั้องค้ว์ามเสั้�ยง (Risk Owner) ทั�งนื้้� ค้ณะอนืุ้ก่รรมก่ารบริหาร
ค้ว์ามเสั้�ยงจะติด้ตามค้ว์ามเสั้�ยง แลิะค้ว์ามค้้บหน้ื้าในื้ก่ารด้ำาเนื้ินื้ก่ารตามมาตรก่ารซ่ึ่่�งจะม้ก่าร
ประชุ่มทุก่ไตรมาสั

กิารดำาเนิินิงานิ

สำาน้กบริหารความเส่�ยั่งองค์กร ทำาหนื้้าท้�สั่งเสัริม เผยแพร่ค้ว์ามรู้ ตลิอด้จนื้ให้ค้ำาแนื้ะนื้ำาแก่่ 
หนื้ว่์ยงานื้ตา่งๆ เก่้�ยว์ก่บัก่ารบรหิารค้ว์ามเสั้�ยง พรอ้มทั�งตดิ้ตามค้ว์ามค้้บหนื้า้ก่ารจดั้ก่ารค้ว์ามเสั้�ยง 

ผ้้บริหารหน่วยั่ธุรกิจ รับผิด้ช่อบโด้ยตรงต่อก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยงในื้ขั้อบเขั้ตงานื้ท้�รับผิด้ช่อบ  
แลิะรายงานื้ผลิก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยงต่อค้ณะอนืุ้ก่รรมก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยง

สำาน้กต่รวจสอบภิายั่ใน ม้หนื้้าท้�ประเมินื้ก่ระบว์นื้ก่ารปฏิิบัติงานื้แลิะให้ค้ำาแนื้ะนื้ำาเพ้�อพัฒนื้าระบบ
ก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยง

นิโยบายกิารบริหารคำวามเสี�ยง
บริษัทก่ำาหนื้ด้ให้ม้ก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยงอย่างเป็นื้ระบบค้รอบค้ลิุมค้ว์ามเสั้�ยงทุก่ประเภัท รว์มถึ่งค้ว์ามเสั้�ยงด้้านื้ 
สัิ�งแว์ด้ลิ้อม สัังค้ม แลิะก่ารก่ำาก่ับดู้แลิก่ิจก่าร (ESG Risk) ทุก่ก่ระบว์นื้ก่าร โด้ยด้ำาเนื้ินื้ก่ารแบบบูรณาก่ารทั�ว์ทั�งองค้์ก่ร  
แลิะสัอด้ค้ล้ิองก่ับมาตรฐานื้สัาก่ลิ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission) เพ้�อให้สัามารถึระบุค้ว์ามเสั้�ยงแลิะโอก่าสัทางธุ์ุรก่ิจได้้อย่างเหมาะสัมแลิะทันื้เหตุก่ารณ์ ตลิอด้จนื้บริหาร
ค้ว์ามเสั้�ยงให้อยู่ในื้ระด้ับค้ว์ามเสั้�ยงท้�ยอมรับได้้ (Risk Appetite) เพ้�อสันื้ับสันืุ้นื้ก่ารด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรก่ิจอย่างยั�งย้นื้ แลิะเป็นื้ไป
ตามหลิัก่ก่ารก่ำาก่ับดู้แลิก่ิจก่ารท้�ด้้

กิารดำาเนิินิกิารดังกิล�าวมีคำณะกิรรมกิารและหนิ�วยงานิที�เกิี�ยวข้อง ดังนิี� 
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ระบบกิารบริหารคำวามเสี�ยง
ก่ระบว์นื้ก่ารบริหารค้ว์ามเสั้�ยงขั้องบริษัทถึูก่รว์บรว์มไว์้ในื้ “คู่้ม้อก่ารบริหารค้ว์ามเส้ั�ยง” โด้ยแบ่งขัั้�นื้ตอนื้ก่ารด้ำาเนิื้นื้งานื้แลิะ
เค้รื�องม้อท้�ใช่้ ด้ังนื้้�
• ก่ารระบุค้ว์ามเส้ั�ยงท้�อาจส่ังผลิต่อก่ารบรรลุิวั์ตถุึประสังค์้ขั้องบริษัท ทั�งค้ว์ามเส้ั�ยงท้�พบในื้ปัจจุบันื้ แลิะค้ว์ามเส้ั�ยงใหมท่้�อาจเก่ดิ้

ขั้่�นื้ในื้อนื้าค้ต (Emerging Risk) พร้อมทั�งอธุ์ิบายค้ว์ามหมายขั้องค้ว์ามเสั้�ยง
• ก่ารประเมนิื้ค้ว์ามเสั้�ยงทั�งด้้านื้ผลิก่ระทบแลิะโอก่าสัท้�จะเก่ดิ้ตามหลัิก่เก่ณฑ์ท์้�บริษทัก่ำาหนื้ด้ ซึ่่่�งอยูบ่นื้พ้�นื้ฐานื้ขั้องระดั้บ

ค้ว์ามเสั้�ยงท้�องค้์ก่รยอมรับได้้ โด้ยใช่้ก่ารประชุ่มเช่ิงปฏิิบัติก่าร (Risk Workshop) แลิะแสัด้งผลิก่ารประเมินื้รว์มถึ่งจัด้
ลิำาด้ับค้ว์ามเสั้�ยงในื้รูปแบบขั้องแผนื้ภัูมิค้ว์ามเสั้�ยง (Risk Heat Map) 

• จดั้ก่ารค้ว์ามเสั้�ยงด้้ว์ยก่ารก่ำาหนื้ด้แลิะตดิ้ตามค้ว์ามค้้บหนื้า้ขั้องมาตรก่ารท้�ตอ้งทำาเพิ�มเตมิ รว์มถึง่ระยะเว์ลิาด้ำาเนื้นิื้ก่าร  
ผู้รับผิด้ช่อบ ผลิลิัพธุ์์ท้�ต้องก่าร แลิะงบประมาณท้�ต้องใช่้ 

• จัด้ทำาระบบเต้อนื้ก่ารเก่ิด้เหตุก่ารณ์ค้ว์ามเสั้�ยงด้้ว์ยก่ารก่ำาหนื้ด้ตัว์ช่ี�ว์ัด้สัำาหรับค้ว์ามเสั้�ยงสัำาค้ัญ
• รายงานื้ค้ว์ามค้้บหนื้้าขั้องมาตรก่ารจัด้ก่ารค้ว์ามเสั้�ยงแลิะสัถึานื้ะขั้องตัว์ช่ี�ว์ัด้ค้ว์ามเสั้�ยงสัำาค้ัญตามรอบท้�ก่ำาหนื้ด้
ทั�งนื้้� บริษัทได้้วิ์เค้ราะห์สัภัาพแว์ด้ล้ิอมทางธุ์ุรก่ิจทั�งจาก่ปัจจัยภัายในื้แลิะภัายนื้อก่ เพ้�อก่ำาหนื้ด้ปัจจัยค้ว์ามเสั้�ยงท้�สัำาคั้ญ 
ต่อก่ารด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรก่ิจในื้ปจัจุบันื้ท้�อาจสั่งผลิต่อก่ารบรรลิุหลิัก่ 3 ประโยช่นื้์สัู่ค้ว์ามยั�งย้นื้ ซึ่่่�งเป็นื้พ้�นื้ฐานื้ในื้ก่ารด้ำาเนื้ินื้ธุ์ุรก่ิจ  
รว์มถึ่งค้ว์ามเสั้�ยงใหม่ท้�อาจจะเก่ิด้ขั้่�นื้ในื้อนื้าค้ต (Emerging Risk) ด้ังนื้้�

คำวามเสี�ยงใหม� 
ที�อาจเกิิดขึ�นิในิอนิาคำต

• ค้ว์ามแปรปรว์นื้ขั้องสัภัาพ 
ภัูมิอาก่าศ

• ค้ว์ามตระหนื้ัก่ในื้ก่ารรัก่ษา
สัิ�งแว์ด้ลิ้อมขั้องผู้บริโภัค้

• ค้ว์ามต้องก่ารด้้านื้มาตรฐานื้
สัินื้ค้้าท้�สัูงขั้่�นื้

• ปริมาณแลิะค้ว์ามเพ้ยงพอ
ขั้องนื้ำ�า

• สัิทธุ์ิมนืุ้ษยช่นื้ในื้ห่ว์งโซึ่่่
อุปทานื้ 

• ค้ว์ามเสั้�ยงด้้านื้อาช่ีว์อนื้ามัย 
แลิะค้ว์ามปลิอด้ภััย

• ก่ารค้อร์รัปช่ันื้
• ค้ว์ามเสั้�ยงจาก่ก่ารเก่ิด้ 

โรค้ระบาด้ร้ายแรงในื้ค้นื้
• ค้ว์ามเสั้�ยงจาก่ก่รณ้พิพาท

ก่ับชุ่มช่นื้
• ค้ว์ามเสั้�ยงจาก่ภัาระหนื้้� 

ท้�อยู่ในื้ระด้ับสัูงจาก่ก่าร 
ซึ่่ื�อก่ิจก่ารแลิะก่ารลิงทุนื้

• คุ้ณภัาพแลิะค้ว์ามปลิอด้ภััย
ขั้องสัินื้ค้้า

• โรค้ระบาด้ในื้สััตว์์ แลิะ 
โรค้ระบาด้ท้�เชื่�อมโยงมาสู่ัค้นื้

• ประสัิทธุ์ิภัาพในื้ก่ารบริหาร
จัด้ก่ารด้้านื้ห่ว์งโซึ่่่อุปทานื้

• ค้ว์ามผันื้ผว์นื้ 
ขั้องราค้าสัินื้ค้้าโภัค้ภััณฑ์์

• ต้นื้ทุนื้ค้่าขั้นื้สั่งสัูงขั้่�นื้
• ค้ว์ามเสั้�ยงทางไซึ่่เบอร์
• ก่ารบริหารบุค้ลิาก่รเพ้�อ

รองรับก่ารเติบโตขั้องธุ์ุรก่ิจ
ในื้อนื้าค้ต

• ก่ารขั้าด้แค้ลินื้แรงงานื้ 
ด้้านื้ก่ารผลิิต

• พฤติก่รรมขั้องผู้บริโภัค้
เปลิ้�ยนื้แปลิงไป

• ก่ารลิงทุนื้แลิะ 
ผลิก่ารด้ำาเนื้ินื้งานื้

คำวามเสี�ยง 
จากิคำวามผันิผวนิ 
ของตลาดกิารเงินิ

คำวามเสี�ยง 
ด้านิ ESG

คำวามเสี�ยง 
ด้านิกิฎหมาย  

และกิารกิีดกิันิทางกิารคำ้า

คำวามเสี�ยง 
ด้านิกิลยุทธุ์

คำวามเสี�ยงด้านิ 
ภาพลักิษัณ์ 

และชุื�อเสียงขององคำ์กิร

คำวามเสี�ยง 
ด้านิกิารดำาเนิินิงานิ

คำวามเสี�ยงจากิกิาร 
มีผู้ถืือหุ้นิรายใหญ� 
ที�ถืือหุ้นิมากิกิว�า 

ร้อยละ 25 ของจำานิวนิหุ้นิ 
ที�ออกิจำาหนิ�ายแล้ว

อ่านริายล่ะเอ่ยดเพ่�มูเติมูได้ท่� 

แบบ 56-1 One Report ปีี 2564 (รายงานิปีระจำาปีี) หัวข้อกิารบริหารจัดกิารคำวามเสี�ยง
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• ทุนิจดทะเบียนิ : 9,291,530,318 บาท
• ทุนิชุำาระแล้ว : 8,611,242,385 บาท

โคำรงสร้างกิารถืือหุ้นิ ณ วันิที� 14 มีนิาคำม 2565

19.34%

54.66% 25.98%

0.02%
บุคำคำลธุรรมดา
สัญชุาติ ไทย

นิิติบุคำคำล 
สัญชุาติ ไทย

นิิติบุคำคำล 
สัญชุาติต�างปีระเทศ

บุคำคำลธุรรมดา 
สัญชุาติต�างปีระเทศ

รายชุื�อผู้ถืือหุ้นิ 10 รายแรกิ ณ วันิที� 14 มีนิาคำม 2565 มีดังนิี�

รายชุื�อผู้ถืือหุ้นิ จำานิวนิหุ้นิ สัดส�วนิกิารถืือหุ้นิ
(กิ�อนิหักิหุ้นิซีื�อคำืนิเพ่�อบริหารทางกิารเงินิ)

1. กิลุ�ม CPG(1) 4,429,098,680 51.43%

2. บริษััท ไทยเอ็นิวีดีอาร์ จำากิัด(2) 526,459,263 6.11%

3. สำานิักิงานิปีระกิันิสังคำม(2) 323,122,340 3.75%

4. STATE STREET EUROPE LIMITED(2) 146,811,617 1.70%

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED(2) 131,206,098 1.52%

6. UBS AG HONG KONG BRANCH(2) 126,755,600 1.47%

7. นิายปีริญญา เธุียรวร 106,000,000 1.23%

8. กิองทุนิรวมวายุภักิษั์หนิ่�ง(2) 71,550,600 0.84%

9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2) 46,500,000 0.54%

10. GIC PRIVATE LIMITED(2) 43,177,399 0.50%

หมายเหตุ: (1) กิลุ�ม CPG รายงานิตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห�งพระราชุบัญญัติหลักิทรัพย์และตลาดหลักิทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มีกิารแกิ้ ไขเพ่�มเติม) 
 (2) กิลุ�ม CPG มิ ได้เปี็นิผู้ถืือหุ้นิ 

ทุนิและโคำรงสร้างกิารถืือหุ้นิ

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564 49



คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

สํานักบร�หารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน

เลขานุการบร�ษัทคณะกรรมการเทคโนโลยี
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร�

คณะกรรมการจัดการ

สํานักลงทุนสัมพันธ�
และตลาดทุน

สํานักกลยุทธ�บร�ษัท

สํานักสื่อสารองค�กร
และประชาสัมพันธ�

สํานักความรับผ�ดชอบต�อสังคม
และการพฒันาองค�กรอย�างย่ังยืน

สํานักกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ�

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานคณะผู�บร�หาร

คณะกรรมการบร�ษัท

ประเทศไทย

ธุรกิจไส�กรอก
และอาหารสําเร็จรูปธุรกิจสัตว�นํ้า

ธุรกิจห�าดาว
และร�านอาหารธุรกิจสัตว�บก

ศูนย�ว�จัย
และพัฒนาอาหาร

ธุรกิจการค�า
ในประเทศ

ธุรกิจอาหาร
สัตว�เลี้ยง

ธุรกิจการค�า
ระหว�างประเทศ

จ�น

เว�ยดนาม

สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน)

อินเดีย

ฟ�ลิปป�นส�

มาเลเซีย

กัมพ�ชา

ลาว

ศร�ลังกา

เอเชีย*

อังกฤษ

รัสเซีย

ตุรกี

โปแลนด�

เบลเยี่ยม

ยุโรป*

สหรัฐอเมร�กา

อเมร�กาเหนือ* สายงาน
บัญชีการเง�น

สายงาน
บร�หารทั่วไป

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ�

สายงาน
ว�ศวกรรมกลาง

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

สายงาน
การตลาดกลาง

หมายเหตุ: * เฉพาะที�มีฐานิกิารผลิตและเปี็นิบริษััทย�อย

โคำรงสร้างกิารบริหาร

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256450



คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง

สํานักบร�หารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน

เลขานุการบร�ษัทคณะกรรมการเทคโนโลยี
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร�

คณะกรรมการจัดการ

สํานักลงทุนสัมพันธ�
และตลาดทุน

สํานักกลยุทธ�บร�ษัท

สํานักสื่อสารองค�กร
และประชาสัมพันธ�

สํานักความรับผ�ดชอบต�อสังคม
และการพฒันาองค�กรอย�างย่ังยืน

สํานักกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ�

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานคณะผู�บร�หาร

คณะกรรมการบร�ษัท

ประเทศไทย

ธุรกิจไส�กรอก
และอาหารสําเร็จรูปธุรกิจสัตว�นํ้า

ธุรกิจห�าดาว
และร�านอาหารธุรกิจสัตว�บก

ศูนย�ว�จัย
และพัฒนาอาหาร

ธุรกิจการค�า
ในประเทศ

ธุรกิจอาหาร
สัตว�เลี้ยง

ธุรกิจการค�า
ระหว�างประเทศ

จ�น

เว�ยดนาม

สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน)

อินเดีย

ฟ�ลิปป�นส�

มาเลเซีย

กัมพ�ชา

ลาว

ศร�ลังกา

เอเชีย*

อังกฤษ

รัสเซีย

ตุรกี

โปแลนด�

เบลเยี่ยม

ยุโรป*

สหรัฐอเมร�กา

อเมร�กาเหนือ* สายงาน
บัญชีการเง�น

สายงาน
บร�หารทั่วไป

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ�

สายงาน
ว�ศวกรรมกลาง

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

สายงาน
การตลาดกลาง

หมายเหตุุ:	(1)	 กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท	โดยกำาหนดให�กรรมการผู้้�มีอำำานาจลงนามผู้้กพัันบริษััท	2	คน	ลงลายมือำชื่ื�อำร่วมกันและประทับตุราสำำาคัญขอำงบริษััท
	 (2)	 กรรมการอำิสำระ

คณะกรรมการบริษััท

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564 51



ณ วันท่ี 1 มกราคม 2565 ผู�บร�หารของบร�ษัทประกอบด�วย

1. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ /1 
ประธานคณะผู�บร�หาร 

2. นายสิร�พงศ� อรุณรัตนา /1

ประธานผู�บร�หารฝ�ายปฏิบัติการ 
ธุรกิจสัตว�บก 

3. น.สพ.สุจ�นต� ธรรมศาสตร� /1

ประธานผู�บร�หารฝ�ายปฏิบัติการ
ธุรกิจสัตว�น้ำ

4. นายไพศาล จ�ระกิจเจร�ญ /1

ประธานผู�บร�หารฝ�ายการเง�น 
5. นางสาวพ�มลรัตน� ร�พัฒนาว�จ�ตรกุล /1

ประธานผู�บร�หารทรัพยากรบุคคล
6. นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ�
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ธุรกิจอาหารสัตว�บก

7. นายสมพร เจ�มพงศ�
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ธุรกิจสุกร

8. นายภาณุวัตร เนียมเปรม
รองกรรมการผู�จัดการอาว�โส
ธุรกิจไก�เนื้อ-เป�ดเนื้อครบวงจร

9. นายสมคิด วรรณลุกข�
รองกรรมการผู�จัดการอาว�โส
ธุรกิจไก�ไข�

10. ดร.มิง แดง เฉิน
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ด�านว�จัยและพัฒนาอาหารสัตว�น้ำ

11. นายไพโรจน� อภิรักษ�นุสิทธิ์
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร 
ธุรกิจสัตว�น้ำครบวงจร 
เขตประเทศไทย

12. นายโรบินส� แมคอินทอช
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ธุรกิจพันธุ�สัตว�น้ำ

13. นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร 
ด�านว�จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ำ

14. นายเอกป�ยะ เอื้อว�ฒิเกร�ก
รองกรรมการผู�จัดการอาว�โส
ธุรกิจการค�าในประเทศ

15. นายอาณัติ จ�ลินทร
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร 
ธุรกิจการค�าระหว�างประเทศ

16. นายณฤกษ� มางเข�ยว
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ธุรกิจไส�กรอกและอาหารสำเร็จรูป

17. นายวรว�ทย� เจนธนากุล 
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
สายงานบร�หารทั่วไป

18. นายสรรเสร�ญ สมัยสุต
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบงาน

19. ดร.สมหมาย เตชะศิร�นุกูล
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร
ด�านว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร/ 
ประกันคุณภาพกลาง

20. นายพ�รพงศ� กร�นชัย
รองกรรมการผู�จัดการบร�หาร 
ด�านว�ศวกรรมกลาง

21. นางกอบบุญ ศร�ชัย
เลขานุการบร�ษัท

1. Mr. Bai Shanlin
จ�น

2. นายมนตร� สุวรรณโพธิ์ศร�
เว�ยดนาม

4. นายทง โชติรัต
สาธารณรัฐจ�น (ไต�หวัน)

5. นายชัยนันท� หนูเพ็ชร�
อินเดีย-ธุรกิจสัตว�บก

6. นายว�ชิต ธเนศานุรักษ�
อินเดีย-ธุรกิจสัตว�น้ำ

7. Mr. Steve Young
สหรัฐอเมร�กา 

8. Mr. Terry O’Brien
สหรัฐอเมร�กา

9. นายสกล ชีวะโกเศรษฐ
ฟ�ลิปป�นส�-ธุรกิจสัตว�บก

10. นายสันติภาพ ศร�สุวรรณภิพ
มาเลเซีย-ธุรกิจสัตว�บก

11. นายว�รัช โพธิพันธุ�
มาเลเซีย-ธุรกิจสัตว�น้ำ

16. นายทำนอง พลทองมาก
ลาว

18. Mr. Michael Tops
เบลเยี่ยม

19. Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin
ศร�ลังกา

17. Mr. Marcin Swiac
โปแลนด�

12. Mr. Thomas Norgaard
รัสเซีย

15. นายภราดร จ�นข�นทอง
ตุรกี

13. นายบุร� สีนา
รัสเซีย

14. นายปร�ดา จ�ลวงษ�
กัมพ�ชา

3. Mr. Nick Shaw
อังกฤษ

พนักงาน

39,162 คน

คนงาน

77,372 คน

สายงานปฎิบัติการ

พนักงาน

9,533 คน

คนงาน

2,481 คน

สายงานสนับสนุน

/1 ผู้บริหารของบริษััทตามนิิยามในิปีระกิาศคำณะกิรรมกิารกิำากิับหลักิทรัพย์และตลาดหลักิทรัพย์ ที� กิจ. 17/2551 เรื�อง กิารกิำาหนิดบทนิิยาม ในิปีระกิาศเกิี�ยวกิับกิารออกิและเสนิอขายหลักิทรัพย ์
 ของบริษััท 

ผู้บริหารและพนิักิงานิ

ผู้บริหารต�างปีระเทศ

พนิักิงานิ

ณ วันิที� 31 ธุันิวาคำม 2564 ซีีพีเอฟและบริษััทย�อยมีพนิักิงานิและคำนิงานิ* รวมทั�งสิ�นิ 128,548 คำนิ  
โดยแบ�งตามสายงานิหลักิได้ดังนิี�

* คำนิงานิ หมายถื่ง คำนิงานิรายเดือนิ คำนิงานิรายวันิ และคำนิงานิชุั�วคำราว

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 2564

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256452 53



ติดต�อบริษััท

สำานิักิงานิใหญ� 
เลขที� 313 อาคำาร ซีี.พี. ทาวเวอร์ ถืนินิสีลม แขวงสีลม เขตบางรักิ กิรุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8000
Fax : 02-638-2139
www.cpfworldwide.com

สำานิักิเลขานิุกิารบริษััท
เลขที� 313 อาคำาร ซีี.พี. ทาวเวอร์ ชุั�นิ 15 ถืนินิสีลม แขวงสีลม เขตบางรักิ กิรุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8352
  02-766-8354
Fax : 02-638-2139
csoffice@cpf.co.th

สำานิักิลงทุนิสัมพันิธุ์และตลาดทุนิ
เลขที� 313 อาคำาร ซีี.พี. ทาวเวอร์ ชุั�นิ 15 ถืนินิสีลม แขวงสีลม เขตบางรักิ กิรุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8322
  02-766-8323
Fax : 02-638-2139
iroffice@cpf.co.th

สำานิักิสรรหาและคำัดเลือกิทรัพยากิรบุคำคำล
เลขที� 313 อาคำาร ซีี.พี. ทาวเวอร์ ชุั�นิ 21 ถืนินิสีลม แขวงสีลม เขตบางรักิ กิรุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8702-5
job@cpf.co.th

ศูนิย์ผู้บริโภคำ ซีีพีเอฟ
Tel : 02-800-8000

บริิษััท เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน)
ข้้อมูลบริิษััทโดยสริุป ปี 256454








