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สารจากผู�บร�หาร

ในป� 2563 องค�กรเผช�ญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้น
อย�างรวดเร็วจากว�กฤตการระบาดของเช�้อไวรัสโคโรนา 19 
(โคว�ด-19) การเปล่ียนโฉมของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู�บร�โภค
ที่ผันเปลี่ยนเข�าสู�สังคมบร�บทใหม� (New Normal) รวมถึง
การเกิดภัยธรรมชาติที่ร ุนแรงมากข� ้น สิ ่งเหล�านี ้ได�ส�ง
ผลกระทบต�อโครงสร�างเศรษฐกิจโลกอย�างมีนัยสำคัญ 
ซ�่งนับเป�นสิ่งท�าทายในการบร�หารจัดการสถานการณ�และ
ขับเคล่ือนองค�กรให�มีการเติบโตทั�งภาคเศรษฐกิจ พร�อมไปกับ
การดูแลสังคมรอบด�านให�มีคุณภาพช�ว�ตที่ดี 

บร�ษัทดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร 
โดยมีการลงทุนและร�วมลงทุนใน 17 ประเทศท่ัวโลก ภายใต�
ว�สัยทัศน�การเป�น “ครัวของโลก” ท่ีมีความมุ�งม่ันในการสร�าง
สินค�าอาหารปลอดภัยและความม่ันคงทางอาหาร ด�วยการเป�น
องค�กรนวัตกรรมท่ีจะส�งมอบผลิตภัณฑ�และบร�การคุณภาพ 
พร�อมไปกับการรักษาความสมดุลระหว�างความสำเร็จ
ทางเศรษฐกิจพร�อมไปกับการสร�างคุณค�าร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย
ทุกภาคส�วน ภายใต�ปรัชญา 3 ประโยชน�สู�ความย่ังยืน ท่ีมุ�ง
สร�างสรรค�ประโยชน�เพ่ือประเทศ ประชาชน และบร�ษัท พร�อมทั�ง
สนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสุภกิต เจียรวนนท
ประธานกรรมการ

นายประสิทธ์ิ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผูบริหาร
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บร�ษัทถือได�ว�าเป�นหนึ่งในบร�ษัทที่มีขนาดใหญ�ในตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยในป� 2563 มีรายได�จาก
การขายรวม 589,713 ล�านบาท ด�วยมูลค�าสินทรัพย� 761,719 
ล�านบาท มีกำไรสุทธ� 26,022 ล�านบาท และมีค�าใช�จ�ายภาษี
ให�แก�ภาครัฐ 9,038 ล�านบาท โดยคณะกรรมการบร�ษัท
ได�มีมติเห็นควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป� 
2563 พิจารณาอนุมัติการจ�ายเง�นป�นผลประจำป� 2563 
ในอัตราหุ�นละ 1.00 บาท โดยเป�นเง�นป�นผลระหว�างกาล
ท่ีจ�ายให�ผู�ถือหุ�นเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2563 จำนวน 0.40 
บาทต�อหุ�น และเป�นเง�นป�นผลประจำป�ที่เสนอกำหนดจ�าย
ให�ผู�ถือหุ�นในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 0.60 บาท
ต�อหุ�น

ในป� 2563 แม�ว�าจะได�รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
โคว�ด-19 ท่ีทำให�กำลังซ�อ้ของแต�ละประเทศลดลงและมีการ
หยุดชะงักของธุรกิจจากการประกาศป�ดประเทศของภาครัฐ 
แต�บร�ษัทสามารถสร�างผลการดำเนินงานที่ดีด�วยกำไรสุทธ�
ที่เติบโตข�้นจากป�ที่ผ�านมา 41% อันเป�นผลจากการขยาย

ธุรกิจในหลายประเทศ ด�วยความสามารถในการแข�งขัน
ที่มีระบบการบร�หารจัดการในภาวะว�กฤตที่ดี รวมถึงการมี
ระบบการป�องกันการแพร�ระบาดของโรคในการเลี้ยงสัตว�
ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ ประกอบกับการปรับกลยุทธ�ทาง 
การตลาดและการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให�สอดคล�อง
กับสถานการณ�ที่เปล่ียนแปลงไป 
บร�ษัทได�มีการลงทุนที่สำคัญในป� 2563 เพื่อขยายขอบข�าย
การดำเนินธุรกิจและเสร�มการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
ให�ดีข�น้ คือ 1) การควบรวมธุรกิจอาหารสัตว�และธุรกิจสุกรใน
สาธารณรัฐประชาชนจ�น1 ซ�ง่ส�งผลให�บร�ษัทมีการร�วมลงทุน
ในหนึ่งในห�าของบร�ษัทที่ดำเนินธุรกิจสุกรขนาดใหญ�ใน
สาธารณรัฐประชาชนจ�น และ 2) การเข�าลงทุนในกลุ�มบร�ษัท
เทสโก�เอเช�ย1 ซ�ง่เป�นหน่ึงในผู�นำในธุรกิจค�าปลีกในประเทศไทย
และในประเทศมาเลเซ�ย
การบร�หารจัดการภายใต�การระบาดของโคว�ด-19 นั�น บร�ษัท
ได�ยกระดับมาตรการป�องกันโรคในระดับสูงสุด กำกับ
กระบวนการผลิตและการทำงานไม�ให�หยุดชะงัก พร�อมทั�ง

ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานอย�างเต็มท่ี 
รวมถึงการร�วมกับภาครัฐในแต�ละประเทศที่บร�ษัทมีการ
ดำเนินธุรกิจสนับสนุนอาหารให�กับบุคลากรทางการแพทย�
ในโรงพยาบาลรัฐกว�า 200 แห�งและชุมชนรอบด�าน พร�อมทั�ง
ตอบรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในการจ�างงานนักศึกษาจบใหม� และลดระยะเวลาชำระ
ค�าสินค�าจาก 60 วันเป�น 30 วัน เพื่อช�วยเสร�มสภาพคล�อง
ให�แก�คู�ค�าว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) จำนวน 
6,000 ราย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนับเป�นเร�อ่งท่ีสำคัญ
ของทุกประเทศ บร�ษัทได�ให�ความสำคัญในการมีส�วนร�วม
บรรเทาป�ญหานี้ด�วยการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเว�ยน 
(Circular Economy) มาเป�นส�วนหน่ึงในการวางแผนธุรกิจ 
ซ�ง่รวมถึงการใช�พลังงานทดแทน การบร�หารจัดการน�ำในพื้นที่ 
การลดปร�มาณอาหารส�วนเกินและขยะอาหาร การลดใช�
บรรจุภัณฑ�พลาสติกแบบครั�งเดียวตลอดห�วงโซ�คุณค�า 
พร�อมทั�งการดำเนินการฟ��นฟูป�า อันเป�นฐานทรัพยากรท่ีสำคัญ
ของประเทศ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
สําหรับการสนับสนุนและความไววางใจท่ีดีเสมอมา บริษัทใหคําม่ันวาจะดําเนินธุรกิจเพ่ือผลิตสินคาอาหารปลอดภัยและ

สรางความม่ันคงทางอาหาร (Food Safety and Food Security) ดวยการรักษาความเขมแข็งของธุรกิจหลัก
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดวยนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิผล และสรางรูปแบบธุรกิจใหม

ท่ีมีการเติบโตไปกับสังคมบริบทใหมบนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในแนวทางท่ีสรางคุณคาใหกับสังคม
เพ่ือเปนองคกรท่ีมีการเติบโตอยางย่ังยืนอยูเคียงขางประเทศและประชาชน

ในฐานะ “ครัวของโลก” สืบไป

หมายเหตุ :
1 สามารถศึกษารายละเอียดของรายการเพ่ิมเติมไดในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
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บร�ษัทถือได�ว�าเป�นหนึ่งในบร�ษัทที่มีขนาดใหญ�ในตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยในป� 2563 มีรายได�จาก
การขายรวม 589,713 ล�านบาท ด�วยมูลค�าสินทรัพย� 761,719 
ล�านบาท มีกำไรสุทธ� 26,022 ล�านบาท และมีค�าใช�จ�ายภาษี
ให�แก�ภาครัฐ 9,038 ล�านบาท โดยคณะกรรมการบร�ษัท
ได�มีมติเห็นควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป� 
2563 พิจารณาอนุมัติการจ�ายเง�นป�นผลประจำป� 2563 
ในอัตราหุ�นละ 1.00 บาท โดยเป�นเง�นป�นผลระหว�างกาล
ท่ีจ�ายให�ผู�ถือหุ�นเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2563 จำนวน 0.40 
บาทต�อหุ�น และเป�นเง�นป�นผลประจำป�ที่เสนอกำหนดจ�าย
ให�ผู�ถือหุ�นในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 0.60 บาท
ต�อหุ�น

ในป� 2563 แม�ว�าจะได�รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
โคว�ด-19 ท่ีทำให�กำลังซ�อ้ของแต�ละประเทศลดลงและมีการ
หยุดชะงักของธุรกิจจากการประกาศป�ดประเทศของภาครัฐ 
แต�บร�ษัทสามารถสร�างผลการดำเนินงานที่ดีด�วยกำไรสุทธ�
ที่เติบโตข�้นจากป�ที่ผ�านมา 41% อันเป�นผลจากการขยาย

ธุรกิจในหลายประเทศ ด�วยความสามารถในการแข�งขัน
ที่มีระบบการบร�หารจัดการในภาวะว�กฤตที่ดี รวมถึงการมี
ระบบการป�องกันการแพร�ระบาดของโรคในการเลี้ยงสัตว�
ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ ประกอบกับการปรับกลยุทธ�ทาง 
การตลาดและการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให�สอดคล�อง
กับสถานการณ�ที่เปล่ียนแปลงไป 
บร�ษัทได�มีการลงทุนที่สำคัญในป� 2563 เพื่อขยายขอบข�าย
การดำเนินธุรกิจและเสร�มการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
ให�ดีข�น้ คือ 1) การควบรวมธุรกิจอาหารสัตว�และธุรกิจสุกรใน
สาธารณรัฐประชาชนจ�น1 ซ�ง่ส�งผลให�บร�ษัทมีการร�วมลงทุน
ในหนึ่งในห�าของบร�ษัทที่ดำเนินธุรกิจสุกรขนาดใหญ�ใน
สาธารณรัฐประชาชนจ�น และ 2) การเข�าลงทุนในกลุ�มบร�ษัท
เทสโก�เอเช�ย1 ซ�ง่เป�นหน่ึงในผู�นำในธุรกิจค�าปลีกในประเทศไทย
และในประเทศมาเลเซ�ย
การบร�หารจัดการภายใต�การระบาดของโคว�ด-19 นั�น บร�ษัท
ได�ยกระดับมาตรการป�องกันโรคในระดับสูงสุด กำกับ
กระบวนการผลิตและการทำงานไม�ให�หยุดชะงัก พร�อมทั�ง

ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานอย�างเต็มท่ี 
รวมถึงการร�วมกับภาครัฐในแต�ละประเทศที่บร�ษัทมีการ
ดำเนินธุรกิจสนับสนุนอาหารให�กับบุคลากรทางการแพทย�
ในโรงพยาบาลรัฐกว�า 200 แห�งและชุมชนรอบด�าน พร�อมทั�ง
ตอบรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในการจ�างงานนักศึกษาจบใหม� และลดระยะเวลาชำระ
ค�าสินค�าจาก 60 วันเป�น 30 วัน เพื่อช�วยเสร�มสภาพคล�อง
ให�แก�คู�ค�าว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SME) จำนวน 
6,000 ราย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนับเป�นเร�อ่งท่ีสำคัญ
ของทุกประเทศ บร�ษัทได�ให�ความสำคัญในการมีส�วนร�วม
บรรเทาป�ญหานี้ด�วยการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเว�ยน 
(Circular Economy) มาเป�นส�วนหน่ึงในการวางแผนธุรกิจ 
ซ�ง่รวมถึงการใช�พลังงานทดแทน การบร�หารจัดการน�ำในพื้นที่ 
การลดปร�มาณอาหารส�วนเกินและขยะอาหาร การลดใช�
บรรจุภัณฑ�พลาสติกแบบครั�งเดียวตลอดห�วงโซ�คุณค�า 
พร�อมทั�งการดำเนินการฟ��นฟูป�า อันเป�นฐานทรัพยากรท่ีสำคัญ
ของประเทศ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
สําหรับการสนับสนุนและความไววางใจท่ีดีเสมอมา บริษัทใหคําม่ันวาจะดําเนินธุรกิจเพ่ือผลิตสินคาอาหารปลอดภัยและ

สรางความม่ันคงทางอาหาร (Food Safety and Food Security) ดวยการรักษาความเขมแข็งของธุรกิจหลัก
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานดวยนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิผล และสรางรูปแบบธุรกิจใหม

ท่ีมีการเติบโตไปกับสังคมบริบทใหมบนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในแนวทางท่ีสรางคุณคาใหกับสังคม
เพ่ือเปนองคกรท่ีมีการเติบโตอยางย่ังยืนอยูเคียงขางประเทศและประชาชน

ในฐานะ “ครัวของโลก” สืบไป

หมายเหตุ :
1 สามารถศึกษารายละเอียดของรายการเพ่ิมเติมไดในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
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บร�ษัททุ�มเทด�านนวัตกรรม
สร�างสรรค�ผล�ตภัณฑ�คุณภาพ
ด�วยมาตรฐานที่ปลอดภัย

เพ�่อความมั่นคงทางอาหาร
ของผู�บร�โภคทั่วโลก บนพ�้นฐาน

การสร�างความยั่งยืนร�วมกัน

PUT OUR

H e    r t
INTO FOOD
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Planet
สงตอความหวงใย เพื่อโลกของเรา
เรา “ดูแล” และ “หวงใย”  คุณภาพอากาศ ดวยกระบวนการผลิต
ที่ใสใจธรรมชาติ การใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการสูญเสีย
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อรักษา
ดุลยภาพของธรรมชาติใหคงอยูอยางยั่งยืนตลอดไป

Innovation
สงตอความรัก  ผานไปกับนวัตกรรม
เพราะเราเชื่อวา  "ความรัก" สัมผัสได จากทุกสิ่งที่ทำ
เราจึง "ใสใจ" ลงไปกับการสรางสรรคนวัตกรรม ตั้งแตตนทาง
จนถึงปลายทาง เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย 
พรอมสงมอบไปยังผูบริโภคทั่วโลก

People
สงตอรอยยิ้ม สูทุกคน

เราตั้งใจสราง “รอยยิ้ม” ใหกับทุกคนที่มีสวนรวมกับเรา 
ไมวาจะเปนรอยยิ้มของเกษตรกร รอยยิ้มของพนักงาน รอยยิ้มของ

พันธมิตรทางธุรกิจ รอยย้ิมของผูถือหุน ไปจนถึงรอยย้ิมของผูบริโภค ...
ใหทุกคนมีความสุขอยางทั่วถึง รวมกัน บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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ความมุ�งมั่นของบร�ษัท โครงสร�างการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน : ครัวของโลก
สงมอบผลิตภัณฑที่เปยมไปดวยคุณภาพใหแกผูบริโภคทั่วทุกมุมโลก

พันธกิจ
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพในดานคุณคาทาง
โภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบยอนกลับได โดยมุงมั่นในการสรางธุรกิจตามพื้นที่
ยุทธศาสตร และใหความสำคัญในการสรางกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยไดมาตรฐานระดับสากล ใชทรัพยากรท่ีมีอยู
จำกัดอยางคุมคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันในระดับแนวหนาของ
อุตสาหกรรม และสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางเหมาะสม ดวยความใสใจในผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 
เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 

ครัวของโลก
ทิศทางกลยุทธเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน

การกำกับดูแลกิจการ

ความยั่งยืน

ขยายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารครบวงจร

เปนผูนำแหงคุณภาพ
และอาหารปลอดภัย

มุงเนนการพัฒนา
บุคลากร

สรางศักยภาพ
การเติบโตสูระดับโลก

สรางสรรคนวัตกรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ

รับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม

สามประโยชน สูความย่ังยืน
(ตอประเทศ ประชาชน
และบริษัท)

มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย
และรูจักตอบแทนบุญคุณ

ทําเร็วและ
มีคุณภาพ

ทําเร่ืองยาก
ใหเปนเร่ืองงาย

ยอมรับ
การเปล่ียนแปลง

สรางสรรค
ส่ิงใหม

หมายเหตุ : 
(1) % การถือหุน หมายถึงการถือหุนโดยบริษัท ท้ังทางตรงและทางออม
(2) ดําเนินงานภายใต C.P. Pokphand Co., Ltd. (CPP) 
(3) รายช่ือพ้ืนท่ีดําเนินธุรกิจเรียงลําดับตามขนาดรายได
(4) การลงทุนเสร็จส้ินต้ังแตวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 
(5) เปนบริษัทรวมคาของ CPP ดําเนินธุรกิจอาหารสัตวและธุรกิจฟารมสุกรในประเทศจีน ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 
(6) กลุมบริษัทรวมและรวมคาอ่ืนของ CPP ดูรายละเอียดไดท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

กิจการประเทศไทย31%

ในประเทศ26%

สงออก5%

ของรายไดจากการขาย ป 2563(1)%

จีน(2)27%

เวียดนาม(2)18%

อื่น ๆ(3)

อังกฤษ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย
กัมพูชา
อินเดีย
ฟลิปปนส
ตุรกี
มาเลเซีย
ลาว
จีน (สัตวน้ำ)
ศรีลังกา
เบลเยียม
โปแลนด

24%

กิจการตางประเทศ69%

Andhra Pradesh Broodstock
Multiplicationcentre

ซีพี-เมจิ

HyLife (แคนาดา)

Westbridge Foods Holding B.V.

รอส บรีดเดอร สยาม

อาเบอร เอเคอร ประเทศไทย

SuperDrob (โปแลนด)

Camanor Produtos Marinhos
(บราซิล)

บมจ.ซีพี ออลล

CP-MP Logistics Joint Stock
Company

CP Aquaculture (อินเดีย)

สยาม ริเวีย

นว 84

C.P. Retail Holding(4)

Feng Sheng Livestock

Chia Tai Investment Co., Ltd.(5)

BHJ Kalino Food AB

บริษัทรวมและรวมคาอ่ืนของ CPP และ CTEI(6)

บริษัทรวมและการรวมคา

(74.99%)

(59.99%)

(50.10%)

(50.00%)

(49.99%)

(49.98%)

(49.45%)

(40.00%)

(34.10%)

(32.43%)

(31.70%)

(29.99%)

(25.00%)

(20.00%)

(19.50%)

(18.28%)

(15.08%)

เติบโตอยางยั่งยืน มุงสูความเปนเลิศ สรางพื้นฐานที่มั่นคง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ความมุ�งมั่นของบร�ษัท โครงสร�างการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน : ครัวของโลก
สงมอบผลิตภัณฑที่เปยมไปดวยคุณภาพใหแกผูบริโภคทั่วทุกมุมโลก

พันธกิจ
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพในดานคุณคาทาง
โภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบยอนกลับได โดยมุงมั่นในการสรางธุรกิจตามพื้นที่
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เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 

ครัวของโลก
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บมจ.ซีพี ออลล

CP-MP Logistics Joint Stock
Company
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สยาม ริเวีย

นว 84

C.P. Retail Holding(4)

Feng Sheng Livestock

Chia Tai Investment Co., Ltd.(5)

BHJ Kalino Food AB
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เติบโตอยางยั่งยืน มุงสูความเปนเลิศ สรางพื้นฐานที่มั่นคง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ยุโรปยุโรป
เอเชียเอเชีย

อเมริกาเหนืออเมริกาเหนือ

อเมริกาใตอเมริกาใต

กิจการของบร�ษัท

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

อังกฤษ
รัสเซีย
ตุรกี
เบลเยียม
โปแลนด

ไทย
จีน
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
เวียดนาม
อินเดีย

กัมพูชา
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
ลาว
ศรีลังกา

บราซิล

5 ทวีป
ทั่วโลก40

สงออกไปกวา

ประเทศ

ธุรกิจอาหารสัตว

สุกร สัตวปก สัตวน้ำ

ธุรกิจอาหารธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

บริษัทดำเนินธุรกิจ
ครอบคลุม

17 ประเทศ
รวมถึงบริษัทรวมและรวมคา

ทวีปอเมริกาเหนือ

2 ประเทศ

ทวีปยุโรป

5 ประเทศ

ทวีปเอเชีย

9 ประเทศทวีปอเมริกาใต

1 ประเทศ
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การเปล�่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญ

กว�า 4 ทศวรรษ
แห�งการพัฒนาผล�ตภัณฑ�คุณภาพของบร�ษัท
เพ�่อเป�นครัวของโลก และของทุกคน

2541 
ลงทุนในประเทศเว�ยดนาม ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว� เลี้ยงสัตว� และอาหารแปรรูป

2542 
เปลี ่ยนช� ่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 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข�าและ
จัดจำหน�ายเน้ือสัตว�แปรรูปและอาหารสำเร็จรูปในสหภาพยุโรป

2547 
ลงทุนในประเทศตุรกี ซ�่งป�จจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน�ายอาหารสัตว�บก และธุรกิจไก�ครบวงจร

2548 
ลงทุนในประเทศมาเลเซ�ย ซ�ง่ป�จจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน�ายอาหารสัตว�น�ำ การเพาะเลี้ยงกุ�งครบวงจร และ
การแปรรูปกุ�ง

2549 
ลงทุนในประเทศรัสเซ�ย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว�บก และเลี้ยงสัตว�บก 
ลงทุนในประเทศลาว ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�ายอาหาร
สัตว�บก และเลี้ยงสัตว�บก

ป 2540-2549

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

ป 2560-2562

2550 
ลงทุนในประเทศฟ�ลิปป�นส� ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว�และฟาร�มเลี้ยงสัตว�

2552 
เข�าซ�้อหุ�นสามัญของ Charoen Pokphand Enterprise 

(Taiwan) Co., Ltd. (CPE) CPE เป�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 ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว�ชั�นนำใน
ประเทศจ�น และเป�นผู�นำด�านเกษตรอุตสาหกรรมสัตว�บก
ครบวงจร และธุรกิจสัตว�น�ำในประเทศเว�ยดนาม

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

ป 2550-2559

ป 2563

2530 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ภายใต�
ช�่อย�อว�า “CPF”

2535 
ลงทุนในประเทศอินเดีย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว�และเลี้ยงสัตว�

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

ป 2530-2539

2521 
จดทะเบียนจัดตั�งบร�ษัทในนาม “บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�

อาหารสัตว� จำกัด” เพื ่อผลิตและจำหน�ายอาหารสัตว�
ในประเทศไทย

ป 2520-2529

กุมภาพันธ
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติอนุมัติให�เข�าซ�อ้หุ�นสามัญส�วนท่ีเหลือทั�งหมดใน Charoen Pokphand Holding (Malaysia) 
Sdn. Bhd. (CPHM) จากเดิมบร�ษัทถือหุ�นในสัดส�วน 49.75% เพิ่มข� ้นเป�น 100% โดย CPHM ดำเนินธุรกิจ
ไก�เนื้อครบวงจร ทั�งการผลิตอาหารสัตว� เลี้ยงไก� โรงงานแปรรูปเนื้อไก�และผลิตอาหารสำเร็จรูปพร�อมรับประทาน
ในประเทศมาเลเซ�ย

มีนาคม
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติอนุมัติให�เข�าลงทุนในกลุ�มเทสโก�เอเช�ยในสัดส�วน 20% ผ�านบร�ษัทย�อย บร�ษัท ซ�.พี. 
เมอร�แชนไดซ�่ง จำกัด (CPM) เพื่อประกอบธุรกิจค�าปลีก โดยรายการเข�าซ�้อได�เสร็จสิ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

กันยายน
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติให�เสนอต�อที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข�าซ�้อธุรกิจสุกรในประเทศจ�น
โดย Chia Tai Investment Co., Ltd. (CTI) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยทางอ�อมในประเทศจ�น เพื่อขยายธุรกิจไปสู�ธุรกิจสุกร
ครบวงจรในประเทศจ�น โดยการเข�าซ�้อได�เสร็จสิ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
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การเปล�่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญ

กว�า 4 ทศวรรษ
แห�งการพัฒนาผล�ตภัณฑ�คุณภาพของบร�ษัท
เพ�่อเป�นครัวของโลก และของทุกคน
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(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 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข�าและ
จัดจำหน�ายเน้ือสัตว�แปรรูปและอาหารสำเร็จรูปในสหภาพยุโรป

2547 
ลงทุนในประเทศตุรกี ซ�่งป�จจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน�ายอาหารสัตว�บก และธุรกิจไก�ครบวงจร

2548 
ลงทุนในประเทศมาเลเซ�ย ซ�ง่ป�จจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน�ายอาหารสัตว�น�ำ การเพาะเลี้ยงกุ�งครบวงจร และ
การแปรรูปกุ�ง

2549 
ลงทุนในประเทศรัสเซ�ย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว�บก และเลี้ยงสัตว�บก 
ลงทุนในประเทศลาว ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�ายอาหาร
สัตว�บก และเลี้ยงสัตว�บก

ป 2540-2549

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

ป 2560-2562

2550 
ลงทุนในประเทศฟ�ลิปป�นส� ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว�และฟาร�มเลี้ยงสัตว�

2552 
เข�าซ�้อหุ�นสามัญของ Charoen Pokphand Enterprise 

(Taiwan) Co., Ltd. (CPE) CPE เป�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 ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว�ชั�นนำใน
ประเทศจ�น และเป�นผู�นำด�านเกษตรอุตสาหกรรมสัตว�บก
ครบวงจร และธุรกิจสัตว�น�ำในประเทศเว�ยดนาม

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

ป 2550-2559

ป 2563

2530 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ภายใต�
ช�่อย�อว�า “CPF”

2535 
ลงทุนในประเทศอินเดีย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน�าย
อาหารสัตว�และเลี้ยงสัตว�

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

ป 2530-2539

2521 
จดทะเบียนจัดตั�งบร�ษัทในนาม “บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�

อาหารสัตว� จำกัด” เพื ่อผลิตและจำหน�ายอาหารสัตว�
ในประเทศไทย

ป 2520-2529

กุมภาพันธ
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติอนุมัติให�เข�าซ�อ้หุ�นสามัญส�วนท่ีเหลือทั�งหมดใน Charoen Pokphand Holding (Malaysia) 
Sdn. Bhd. (CPHM) จากเดิมบร�ษัทถือหุ�นในสัดส�วน 49.75% เพิ่มข� ้นเป�น 100% โดย CPHM ดำเนินธุรกิจ
ไก�เนื้อครบวงจร ทั�งการผลิตอาหารสัตว� เลี้ยงไก� โรงงานแปรรูปเนื้อไก�และผลิตอาหารสำเร็จรูปพร�อมรับประทาน
ในประเทศมาเลเซ�ย

มีนาคม
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติอนุมัติให�เข�าลงทุนในกลุ�มเทสโก�เอเช�ยในสัดส�วน 20% ผ�านบร�ษัทย�อย บร�ษัท ซ�.พี. 
เมอร�แชนไดซ�่ง จำกัด (CPM) เพื่อประกอบธุรกิจค�าปลีก โดยรายการเข�าซ�้อได�เสร็จสิ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

กันยายน
คณะกรรมการบร�ษัทได�มีมติให�เสนอต�อที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข�าซ�้อธุรกิจสุกรในประเทศจ�น
โดย Chia Tai Investment Co., Ltd. (CTI) ซ�่งเป�นบร�ษัทย�อยทางอ�อมในประเทศจ�น เพื่อขยายธุรกิจไปสู�ธุรกิจสุกร
ครบวงจรในประเทศจ�น โดยการเข�าซ�้อได�เสร็จสิ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
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ธุรกิจของบร�ษัทโดยสรุป

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

ธุรกิจอาหารสัตว

ธุรกิจอาหาร

ชองทางจำหนายอาหาร เชน รานคาสง, รานคาปลีก, รานอาหาร และศูนยอาหาร

การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตว
และการแปรรูปเนื้อสัตวขั้นพื้นฐาน

การผลิตและจำหนายอาหารสัตว

การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป
กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และอาหารสำเร็จรูป

หรืออาหารพรอมรับประทาน

ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจจำแนกออกเปน 2 สวนหลัก

บริษัทดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
โดยจําแนกธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑเปน 3 ประเภท
1)  ธุรกิจอาหารสัตว (Feed) ไดแก การผลิตและจำหนายอาหารสัตว
2)  ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป (Farm and Processing) ไดแก 
 การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา และการแปรรูปเนื้อสัตว
 ขั้นพื้นฐาน
3)  ธุรกิจอาหาร (Food) ไดแก การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป
 ก่ึงปรุงสุกและปรุงสุก และอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพรอมรับประทาน 
 รวมถึงกิจการชองทางการจำหนายอาหารและรานอาหาร

1
2

3

ประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ

สัดสวนรายไดจากการขาย
แบงตามผลิตภัณฑ

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารสัตว

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

16%

37%

47%

กิิจกิารประเทศไทย 
ประกอบธุุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่่�อจำาหน่่าย 
ใน่ประเทศไทยและเพื่่�อส่งออกไปยังต่างประเทศมากกว่่า  
40 ประเทศ

กิิจกิารต่่างประเทศ 
ประกอบธุรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมและอาหารใน่ 16 ประเทศ  
ได้แ้ก ่จนี่ รว่มถึงึสาธุารณรฐัจนี่ (ไตห้ว่นั่) เว่ยีด้น่าม องักฤษ  
อนิ่เด้ยี สหรฐัอเมรกิา กมัพื่ชูา รสัเซียี ตรุก ีฟิลิปิปนิ่ส ์มาเลเซียี  
ลาว่ เบลเยียม ศรีลังกา โปแลน่ด้์ และร่ว่มทุน่ใน่แคน่าด้า
และบราซีิล
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ธุรกิจของบร�ษัทโดยสรุป

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

ธุรกิจอาหารสัตว

ธุรกิจอาหาร

ชองทางจำหนายอาหาร เชน รานคาสง, รานคาปลีก, รานอาหาร และศูนยอาหาร

การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตว
และการแปรรูปเนื้อสัตวขั้นพื้นฐาน

การผลิตและจำหนายอาหารสัตว

การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป
กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และอาหารสำเร็จรูป

หรืออาหารพรอมรับประทาน

ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจจำแนกออกเปน 2 สวนหลัก

บริษัทดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
โดยจําแนกธุรกิจตามลักษณะผลิตภัณฑเปน 3 ประเภท
1)  ธุรกิจอาหารสัตว (Feed) ไดแก การผลิตและจำหนายอาหารสัตว
2)  ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป (Farm and Processing) ไดแก 
 การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา และการแปรรูปเนื้อสัตว
 ขั้นพื้นฐาน
3)  ธุรกิจอาหาร (Food) ไดแก การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป
 ก่ึงปรุงสุกและปรุงสุก และอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพรอมรับประทาน 
 รวมถึงกิจการชองทางการจำหนายอาหารและรานอาหาร

1
2

3

ประเภทธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ

สัดสวนรายไดจากการขาย
แบงตามผลิตภัณฑ

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารสัตว

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

16%

37%

47%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจอาหารสัตว

6 ป�จจัยแห�งความสำเร็จของธุรกิจอาหารสัตว�

1. วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
2. สูตรอาหารสัตวที่เหมาะสมกับประเภท และความตองการทางโภชนาการ
 ในแตละชวงอายุของสัตว
3. โรงงานที่สะอาด กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล 
4. สินคาคุณภาพ และตรวจสอบยอนกลับได
5. มีตนทุนที่แขงขันได
6. ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูท่ีทันสมัยเก่ียวกับการเล้ียงสัตวแกเกษตรกร

อาหารสตัว่เ์ป็น่อตุสาหกรรมตน้่น่ำ�าของหว่่งโซีก่ารผลติเน่่�อสตัว่แ์ละอาหารคุณภาพื่ บรษิทัจงึได้้พื่ฒัน่าน่ว่ตักรรมกระบว่น่การ 
ผลิตอาหารสัตว่์อย่างต่อเน่่�อง เพื่่�อให้บริษัทสามารถึผลิตอาหารสัตว่์ที�มีคุณภาพื่บน่มาตรฐาน่สากล ด้้ว่ยต้น่ทุน่ที�สามารถึ
แข่งขัน่ได้้และจัด้จำาหน่่ายใน่ราคาที�เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ปัจจุบัน่บริษัทมีผลิตภัณฑ์์อาหารสัตว่์หลัก ได้้แก่ อาหารสุกร  
อาหารไก่ อาหารเป็ด้ อาหารกุ้ง และอาหารปลา ทั�งใน่รูปแบบหัว่อาหารและอาหารสำาเร็จรูปชน่ิด้ผงและชน่ิด้เม็ด้  
โด้ยเป็น่การผลิตและจำาหน่่ายใน่ประเทศเป็น่หลัก

บริิษััทมีีการิดำำาเนิินิธุุริกิจอาหาริสััตว์์ในิ 11 ปริะเทศทั�ว์โลก ได้ำแก่ ปริะเทศไทย จีนิ ริว์มีถึึงสัาธุาริณรัิฐจีนิ (ไต้หวั์นิ) 
เวี์ยดำนิามี รัิสัเซีีย อินิเดีำย กัมีพููชา ตุริกี ฟิิลิปปินิส์ั มีาเลเซีีย ลาว์ และร่ิว์มีลงทุนิในิปริะเทศแคนิาดำา 

ในิปี 2563 ธุุริกิจอาหาริสััตว์์มีีริายได้ำจากการิขายริว์มี 218,191 ล้านิบาท หรืิอ คิดำเป็นิ 37% ของริายได้ำจาก 
การิขายริว์มีของบริิษััท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจอาหารสัตว

6 ป�จจัยแห�งความสำเร็จของธุรกิจอาหารสัตว�

1. วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
2. สูตรอาหารสัตวที่เหมาะสมกับประเภท และความตองการทางโภชนาการ
 ในแตละชวงอายุของสัตว
3. โรงงานที่สะอาด กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล 
4. สินคาคุณภาพ และตรวจสอบยอนกลับได
5. มีตนทุนที่แขงขันได
6. ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูท่ีทันสมัยเก่ียวกับการเล้ียงสัตวแกเกษตรกร

บริษัทให้คว่ามสำาคัญตั�งแต่การเลืือกท่ี่�ต้ั้�งแลืะรูปแบบ

โรงงานท่ี่�เหมาะสม โด้ยพื่ิจารณาจากสถึาน่ที�ตั�งซึี�งอยู่ใน่ 
แหล่งการผลิตที�มีสาธุารณูปโภครองรบั มแีหล่งน่ำ�าที�เพื่ยีงพื่อ  
และคำานึ่งถึึงการป้องกัน่การปน่เป้�อน่ตามหลักคว่ามปลอด้ภัย
ด้้าน่อาชีว่อน่ามัย รูปแบบโรงงาน่มีการออกแบบด้้ว่ยหลักการ
โรงงาน่สเีขยีว่ บน่พ่ื่�น่ฐาน่การคำานึ่งถึงึสิ�งแว่ด้ล้อมและชุมชน่
ใกล้เคียง รว่มถึึงการบริหารจัด้การมลภาว่ะฝุุ่�น่และกลิ�น่ 
ที�อาจจะเกิด้ขึ�น่จากกระบว่น่การการผลิตอาหารสัตว่์ 
สูตั้รการผลิืตั้อาหารส้ตั้ว์์ บริษัทให้คว่ามสำาคัญกับคุณภาพื่
อาหารสัตว์่ที�ต้องสอด้คล้องกับคว่ามต้องการทางโภชน่าการ
ของสตัว่ใ์น่แตล่ะประเภทและชว่่งว่ยั ใหไ้ด้ค้ณุคา่ทางอาหาร
ที�เพื่ียงพื่อต่อการเจริญเติบโตและมีอัตราแลกเน่่�อที�ด้ ี
การคั้ดสรรว์้ตั้ถุุดิบ ว่ัตถึุด้ิบหลักที�ใช้ใน่การผลิตอาหาร
สตัว่ป์ระกอบไปด้ว้่ย ขา้ว่โพื่ด้ กากถึั�ว่เหลอ่ง ปลาป�น่ รำาขา้ว่ 
ส่ว่น่ประกอบว่ิตามิน่และแร่ธุาตุอ่�น่ ๆ  ว่ัตถึุด้ิบที�มีคุณภาพื่

ตามมาตรฐาน่ที�ได้้รับการรับรองเป็น่จุด้เริ�มต้น่ที�สำาคัญ 
ใน่การผลิตอาหารสัตว์่ที�ดี้ และบริษัทด้ำาเนิ่น่น่โยบายการจัด้ซ้ี�อ 
วั่ตถุึดิ้บที�มาจากแหล่งผลิตใน่ประเทศเป็น่ลำาดั้บแรก เพ่ื่�อเป็น่ 
การสน่ับสนุ่น่ภาคการผลิตของเกษตรกรท้องถึิ�น่ 
การผลืิตั้แลืะคัว์บคัุมคัุณภาพ บริษัทผลิตและคว่บคุมการ
ผลิตด้้ว่ยระบบอัตโน่มัติภายใต้ระบบมาตรฐาน่สากลที� 
ได้้รับการรับรองจากหน่่ว่ยงาน่อิสระภายน่อก 
การขายแลืะบริการหลื้งการขาย บริษัทตระหน่ักว่่าคว่าม
สำาเร็จใน่การเลี�ยงสัตว่์ของเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว่์จะน่ำามาสู ่
คว่ามยั�งย่น่ร่ว่มกัน่ของธุุรกิจอาหารสัตว่์ บริษัทจึงให้ 
คว่ามสำาคัญกับการแบ่งปัน่คว่ามรู้คว่ามเข้าใจใน่การ 
เลี�ยงสตัว่แ์ละการใชอ้าหารสตัว่ท์ี�ถึกูตอ้งเหมาะสม โด้ยการ 
จัด้จำาหน่่ายอาหารสัตว่์น่ั�น่ บริษัทด้ำาเน่ิน่การขายตรงจาก
โรงงาน่ให้แก่เกษตรกรและขายผ่าน่ตัว่แทน่จำาหน่่ายเป็น่หลัก
ทั�งน่ี� ตลาด้อาหารสัตว่์ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่่�อง
สอด้คลอ้งกบัการเพื่ิ�มขึ�น่ของคว่ามตอ้งการบรโิภคเน่่�อสตัว่์  
และการขยายตัว่ของการเลี�ยงสัตว่์ใน่รูปแบบของการเลี�ยง
ใน่ระบบอุตสาหกรรมที�ทัน่สมัยมากขึ�น่
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ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป
7 ป�จจัยแห�งความสำเร็จของธุรกิจเล�้ยงสัตว�และแปรรูป

1. สายพันธุสัตวที่แข็งแรง  
2. อาหารสัตวคุณภาพ 
3. โรงเรือน โรงงานและอุปกรณที่เหมาะสม 
4. การบริหารจัดการการเลี้ยงสัตวที่ดี
5. กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยไดมาตรฐานสากล
6. ระบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพ 
7. การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพตลอดหวงโซอุปทาน 

อิสระเสรี 
มีพฤติกรรม
ธรรมชาติ

4 5
ไดรับสารอาหาร
และน้ำตามตองการ1

เลี้ยงดูอยางดี 
ไกมีความสุข

หลักอิสระ 5 ประการ
สุขภาพแข็งแรง 
ไมมีบาดเจ็บ32อยูสบาย

ในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
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ธุุรกิจเลี�ยงสัตว่์และแปรรูป ประกอบไปด้้ว่ยการเพื่าะพื่ัน่ธุุ์สัตว่์ การเลี�ยงสัตว่์เพื่่�อการค้า และการแปรรูปขั�น่พื่่�น่ฐาน่ 
บริษัทได้้คัด้เล่อกและพื่ัฒน่าพื่ัน่ธุุ์สัตว่์ที�สอด้คล้องกับคว่ามต้องการของตลาด้ น่ำาเทคโน่โลยีทัน่สมัยและเป็น่มิตรกับ 
สิ�งแว่ด้ล้อมมาใช้ตลอด้กระบว่น่การเลี�ยง คว่บคู่ไปกับการดู้แลคว่ามเป็น่อยู่ที�ด้ีของสัตว่์ตามหลักสว่ัสด้ิภาพื่สัตว่์สากล 
เพื่่�อให้ได้้มาซีึ�งผลิตภัณฑ์์ที�มีคุณภาพื่และคว่ามปลอด้ภัย โด้ยมีผลิตภัณฑ์์หลักได้้แก่ พื่ัน่ธุุ์สัตว่์ สัตว่์มีชีว่ิต เน่่�อสัตว่์ที�ผ่าน่ 
การแปรรูปขั�น่พ่ื่�น่ฐาน่ (เน่่�อสัตว์่แบ่งเป็น่ชิ�น่ส่ว่น่) และไข่ไก่ และมีประเภทของสัตว์่หลักได้้แก่ สุกร ไก่เน่่�อ ไก่ไข่ เป็ด้ กุ้ง และปลา

บริิษััทดำำาเนิินิธุุริกิจเลี�ยงสััตว์์และแปริรูิปอยู่ในิ 15 ปริะเทศ ได้ำแก่ ปริะเทศไทย จีนิ ริว์มีถึึงสัาธุาริณรัิฐจีนิ  
(ไต้หวั์นิ) เวี์ยดำนิามี สัหริัฐอเมีริิกา รัิสัเซีีย อินิเดำีย กัมีพููชา ตุริกี ฟิิลิปปินิส์ั มีาเลเซีีย ลาว์ ศริีลังกา โปแลนิดำ์  
และร่ิว์มีลงทุนิในิปริะเทศแคนิาดำา และบริาซิีล โดำยแต่ละปริะเทศมีีลักษัณะการิปริะกอบธุุริกิจที�แตกต่างกันิขึ�นิอยู่กับ
โอกาสัทางด้ำานิการิตลาดำและคว์ามีเหมีาะสัมีของแต่ละพืู�นิที� 

ในิปี 2563 ธุุริกิจเลี�ยงสััตว์์และแปริริูปมีีริายไดำ้จากการิขายริว์มี 274,691 ล้านิบาท หริือ คิดำเป็นิ 47% ของริายไดำ้ 
จากการิขายริว์มีของบริิษััท
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ในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

บริษัทพื่ิจารณาสถุานที่่�ตั้้�งที่่�เหมาะสมกับการเลี�ยงสัตว่์  
โด้ยคำานึ่งถึึงผลกระทบต่อชุมชน่และสิ�งแว่ด้ล้อมด้้ว่ย 
เป็น่สำาคัญ รว่มถึงึมสีาธุารณปูโภคพ่ื่�น่ฐาน่ที�เพื่ยีงพื่อ มกีาร
ป้องกัน่การติด้เช้�อเข้าสู่ฟิาร์มผ่าน่การออกแบบฟิาร์มและ
ระบบการเลี�ยงสัตว่์ที�คำาน่ึงถึึงสว่ัสด้ิภาพื่สัตว่์ 
บริษทัคั้ดเลืือกแลืะพ้ฒนาสายพ้นธุ์ุ์ใหเ้หมาะสมกับสภาว่ะ
แว่ด้ล้อมและคว่ามต้องการบริโภคของแต่ละประเทศที�ด้ำาเนิ่น่
ธุุรกิจ โด้ยพื่ัฒน่าสายพื่ัน่ธุุ์ตามธุรรมชาติบน่พ่ื่�น่ฐาน่ว่ิชา 
พื่ัน่ธุุศาสตร์ เพ่ื่�อให้ได้้พื่ัน่ธุุ์สัตว่์ที�แข็งแรง และมีคว่าม
ต้าน่ทาน่โรคได้้ด้ี 
การเลื่�ยงส้ตั้ว์์ บริษัทได้้พัื่ฒน่าระบบและเทคโน่โลยีที�ใช้
ใน่การเลี�ยงสัตว์่ตามมาตรฐาน่อย่างต่อเน่่�อง โด้ยบริษัท
ด้ำาเน่ิน่กิจการภายใต้หลักการคว่ามใส่ใจใน่สว่ัสด้ิภาพื่สัตว่์ 
(5 Freedom) คว่บคู่ไปกบัประสทิธุภิาพื่ใน่การเลี�ยงตอ่พ่ื่�น่ที�  
โด้ยปราศจากการใช้ฮอร์โมน่ใน่การเร่งการเจริญเติบโต 

ขั�น่ตอน่การแปรรูปข้�นพื�นฐาน บริษัทปฏิิบัติตามหลักการ
และมาตรฐาน่ด้้าน่สว่ัสด้ิภาพื่สัตว่์ใน่การขน่ส่งและแปรรูป
บรรจุุภ้ณฑ์์ที�บริษัทเล่อกใช้ บริษัทได้้คำานึ่งถึึงการใช้บรรจุภัณฑ์์ 
ที�ลด้ผลกระทบต่อสิ�งแว่ด้ล้อม เช่น่ การใช้ถึาด้พื่ลาสติกชีว่ภาพื่ 
(Bioplastic) จากว่สัด้ธุุรรมชาตทิี�หมนุ่เว่ยีน่ได้ ้(Renewable  
Resources) ที�เรียกว่่า Polylactic Acid (PLA) 
การขาย ช่องทางการจัด้จำาหน่่ายสำาหรับพื่ัน่ธุุ์สัตว่์และ
สัตว่์มีชีว่ิตส่ว่น่ใหญ่เป็น่การขายที�หน่้าฟิาร์ม ส่ว่น่ชิ�น่ส่ว่น่
เน่่�อสัตว่์ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์์พื่ลอยได้้จากการเลี�ยงสัตว่์
มีช่องทางการจัด้จำาหน่่ายผ่าน่ตัว่แทน่จำาหน่่าย ตลาด้สด้ 
(Traditional Market) ช่องทางการค้าส่งค้าปลีกที�ทัน่สมัย  
(Modern Trade) 
ทั�งน่ี� ธุุรกิจเลี�ยงสัตว่์มีการเติบโตเพื่ิ�มมากขึ�น่ตามคว่าม
ต้องการของผู้บริโภค ซีึ�งเป็น่ผลมาจากการเพื่ิ�มขึ�น่ของ
จำาน่ว่น่ประชากร และคว่ามสามารถึใน่การเข้าถึึงเน่่�อสัตว่์
คุณภาพื่ใน่ราคาที�เข้าถึึงได้้
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ปจจุบันบริษัทมีฐานการผลิตของธุรกิจอาหาร
ใน 15 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย จีน รวมถึง
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เวียดนาม อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อินเดีย กัมพูชา ตุรก ี
ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว ศรีลังกา เบลเยียม และ
โปแลนด 

ในป 2563 ธุรกิจอาหารมีรายไดจากการขาย
รวม 96,831 ลานบาท หรือ คิดเปน 16% ของ
รายไดจากการขายรวมของบริษัท

บริษัทให้คว่ามสำาคัญใน่การวิ่จัยและพัื่ฒน่าผลิตอาหารท่ี่�ม่คุัณภาพในด้านคุัณค่ัาที่างโภชนาการ รสชาติั้ ด้ว์ยกระบว์นการ

ที่่�ม่คัว์ามปลือดภ้ยตั้ลือดห่ว์งโซ่่การผลืิตั้ เพื่่�อสุขภาพื่ที�ด้ี ราคาเข้าถึึงได้้ และมีคว่ามหลากหลายสอด้คล้องกับ 
คว่ามต้องการของผู้บริโภคทั�ว่โลกใน่แต่ละว่ัยและใน่แต่ละท้องถึิ�น่ รว่มถึึงการส่งเสริมคว่ามสะด้ว่กให้แก่ผู้บริโภค 
ใหส้ามารถึเขา้ถึงึผลิตภัณฑ์ไ์ด้้โด้ยการมีชอ่งทางการขายที�หลากหลาย โด้ยธุรุกจิอาหารประกอบด้้ว่ยผลติภัณฑ์อ์าหารแปรรปู 
และอาหารพื่ร้อมทาน่ รว่มถึึงธุุรกิจช่องทางจัด้จำาหน่่ายต่างๆ ของบริษัท

บริษัทเช้�อว่่าอาหารที�ด้ีย่อมมาจากว่ัตถึุด้ิบที�ด้ีมีคุณภาพื่ 
น่อกจากเน่่�อสัตว์่ของบริษัทที�เป็น่วั่ตถุึดิ้บหลักใน่การผลิตแล้ว่  
บริษัทมีการจุ้ดหาว้์ตั้ถุุดิบอ่�น่ ๆ จากแหล่งผลิตภายน่อกทั�ว่ไป 
และบริษัททำางาน่ร่ว่มกับเกษตรกรเพ่ื่�อสร้างคุณค่าร่ว่มกัน่  
เป็น่โครงการสน่ับสนุ่น่ผลิตผลทางการเกษตรที� เป็น่ 
ส่ว่น่ประกอบใน่การปรุงอาหารจากเกษตรกรใน่พื่่�น่ที�ด้้ว่ย  
พื่ร้อมทั�งการแบ่งปัน่คว่ามรู้และสร้างคว่ามเข้าใจใน่การทำา
เกษตรกรรมอย่างยั�งย่น่ 

การผลืิตั้ตามมาตรฐาน่คุณภาพื่และคว่ามปลอด้ภัยตลอด้
กระบว่น่การผลิต ค่อสิ�งที�บริษัทให้คว่ามสำาคัญอย่างยิ�ง 
มาโด้ยตลอด้ จึงมุ่ งมั�น่ด้ำา เน่ิน่การว่ิจัยและพื่ัฒน่า
น่ว่ัตกรรมการผลิตที�มีประสิทธุิภาพื่ให้ได้้มาซีึ�งผลิตภัณฑ์์
อาหารคุณภาพื่และปลอด้ภัยใน่การบริโภค บริษัทได้้น่ำา
ระบบเทคโน่โลยีอัตโน่มัติและเทคโน่โลยีหุ่น่ยน่ต์เพื่่�อ 
เสริมสร้างประสิทธุิภาพื่ใน่การผลิต บริษัทได้้จัด้ตั�งบริษัท  
ศูน่ย์ว่ิจัยและพื่ัฒน่าผลิตภัณฑ์์อาหารซีีพื่ีเอฟิ จำากัด้ ขึ�น่ 

ธุุรกิิจอาหาร
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ใน่ประเทศไทยเพื่่�อเป็น่ศูน่ย์กลางด้้าน่งาน่ว่ิจัยและพื่ัฒน่า
เพื่่�อขับเคล่�อน่ธุุรกิจอาหารให้สามารถึตอบสน่องตลาด้ 
ได้้อย่างมีประสิทธุิผลบน่พื่่�น่ฐาน่ของคว่ามยั�งย่น่ ผ่าน่การ
คิด้ค้น่ว่ิจัยและพื่ัฒน่าผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ 
ใน่ส่ว่น่ของบรรจุุภ้ณฑ์์ บริษัทใช้บรรจุภัณฑ์์ที� รักษา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์์ไว่้อย่างสมบูรณ์ อีกทั�งยังช่ว่ย 
ย่ด้อายุของอาหารได้้ เพื่่�อป้องกัน่ไม่ให้เกิด้ขยะอาหารและ
การสูญเสียอาหาร (Food Waste, Food Loss) น่อกจากน่ี�  
บริษัทสน่ับสนุ่น่การบริโภคเพื่่�อสุขภาพื่ที�ด้ีด้้ว่ยฉลาก
ผลิตภัณฑ์์ (Product Labelling) ที�บ่งบอกถึึงคุณค่า
ทางโภชน่าการและปริมาณที�คว่รบริโภคต่อว่ัน่บน่ฉลาก 
(Guideline Daily Amounts: GDA) 
ใน่ส่ว่น่ของช่องที่างการจุ้ดจุำาหน่าย บริษัทจำาหน่่ายสิน่ค้า
ผ่าน่ช่องทางที�หลากหลาย ซีึ�งรว่มถึึง 1.) ช่องทางค้าปลีก
ด้ั�งเด้ิม (Traditional Trade) เช่น่ ตลาด้สด้ 2.) ช่องทาง
ค้าปลีกสมัยใหม่หร้อโมเด้ิร์น่เทรด้ (Modern Trade) เช่น่  
ร้าน่สะด้ว่กซี้�อ ซีุปเปอร์มาร์เก็ต และศูน่ย์จำาหน่่ายขายส่ง  
3.) ช่องทางธุุรกิจบริการอาหาร (Food Service) เช่น่  
ธุุรกิจโรงแรม ร้าน่อาหาร ร้าน่อาหารฟิาสต์ฟิู้ด้ ศูน่ย์อาหาร  
และธุุรกิจจัด้เลี�ยง เป็น่ต้น่ และเพื่่�อให้บริษัทสามารถึ 

พื่ึ�งพื่าตน่เองใน่การกระจายสนิ่คา้ บรษิทัมชีอ่งทางจำาหน่า่ย
สิน่ค้าของบริษัทเองซึี�งครอบคลุมตั�งแต่ร้าน่ค้าซึี�งเป็น่ 
จุด้กระจายสิน่ค้า รา้น่อาหารประเภทตา่ง ๆ  และศนู่ยอ์าหาร  
น่อกจากน่ี� บริษัทยังมีการส่งออกสิน่ค้าอาหารผ่าน่สาขา
ตัว่แทน่จำาหน่่ายของบริษัทใน่ประเทศต่าง ๆ และผู้น่ำาเข้า
ใน่ต่างประเทศ
โด้ยภาพื่รว่ม ธุรุกิจอาหารมีการเปลี�ยน่แปลงไปอยา่งรว่ด้เรว็่  
ผู้บริโภคมีคว่ามต้องการอาหารสำาเร็จรูปเพ่ื่�อคว่ามสะด้ว่กสบาย
ใน่การด้ำาเน่นิ่ชวี่ติ ผูบ้รโิภคยงัคงมองหาอาหารที�มคีณุภาพื่ 
และมีคว่ามหลากหลายของผลิตภัณฑ์์ โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�ง  
อาหารเพื่่�อสุขภาพื่ที�มีการผลิตจากแหล่งที�มาที�ได้้รับ
การยอมรับ ด้ังน่ั�น่ผู้ผลิตจึงต้องมีการคิด้ค้น่และพื่ัฒน่า
ผลิตภัณฑ์์เพื่่�อตอบสน่องคว่ามต้องการที�เปลี�ยน่แปลง 
ของผู้บริโภค

มาต่รฐาน

ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร บริษัทจึงมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ตลอดกระบวนการผลิตไดอยางเปนระบบ พรอมนําระบบมาตรฐานสากลและมาตรฐานของกลุมลูกคา 

ซึ่งไดรับการรับรองจากหนวยงานอิสระ (Third Party) มาประยุกตใชในการผลิตอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว และการผลิตอาหาร 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประเทศที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยูอยางเครงครัด

“คุณภาพและความปลอดภัย” ตลอดกระบวนการผล�ต คือ หัวใจของสุขภาพที่ดี 

มาตรฐานดาน
   ความปลอดภัยในการทำงาน 

มาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม

ธุรกิจอาหารสัตว

มาตรฐาน
ดานความยั่งยืน

มาตรฐาน
ดานการผลิต

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป ธุรกิจอาหาร
GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 22000
ISO/IEC 17025

GMP+ B1 B2 B3 
FAMI-QS 
AI Compartment
RWA 
ALO

GAP
GMP
HACCP
ISO 9001
Halal Standard

AI Compartment
BRC 
QS
RWA
ALO

GMP
HACCP
ISO 9001
Halal Standard
BRC 

QS
ALO

Global GAP
BAP
IFFO RS CoC 
MSC

Global GAP
BAP
CoC Dept. of Fisheries
Genesis GAP/Lloyd's             
Register Poultry Scheme

RSPO
BAP
ASC 

ISO 1400 ISO 14040 ISO 14044 ISO 14046
ISO 14067 ISO 50001 AEMAS

Good Labour Practice (GLP) TLS 8001-2010 OHSAS18001 CPF SHE&En Standard
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หมีายเหตุ : นิโยบายและแนิว์ปฏิิบัติของบริิษััทสัอดำคล้องตามีมีาตริฐานิข้างต้นิ ทั�งนีิ� กิจการิในิแต่ละปริะเทศจะเป็นิผูู้้พิูจาริณาขอการิรัิบริองมีาตริฐานิ จากหน่ิว์ยงานิอิสัริะภายนิอก
ตามีคว์ามีเหมีาะสัมี โดำยยึดำข้อกำาหนิดำของบริิษััทและลูกค้า ริว์มีถึึงกฎหมีายปริะเทศเป็นิสัำาคัญ



เราใส�ใจคัดสรร
อาหารคุณภาพ
และปลอดภัย

เพ�่อความอร�อย
และสุขภาพดี
ของผู�บร�โภค
ทั่วโลก

ผล�ตภัณฑ�จากไก�

ผล�ตภัณฑ�เป�ดผล�ตภัณฑ�ไข�

ผล�ตภัณฑ�หมู

ผล�ตภัณฑ�กุ�ง

ผล�ตภัณฑ�ไส�กรอก

ผล�ตภัณฑ�เกี๊ยวและบะหมี่

ผล�ตภัณฑ�อาหารพร�อมทาน

ผล�ตภัณฑ�เคร�อ่งด่ืมเพ�อ่สุขภาพผล�ตภัณฑ�ซุปและซอส ผล�ตภัณฑ�เคร�่องดื่ม

ผล�ตภัณฑ�เบเกอร�่
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เราใส�ใจคัดสรร
อาหารคุณภาพ
และปลอดภัย

เพ�่อความอร�อย
และสุขภาพดี
ของผู�บร�โภค
ทั่วโลก

ผล�ตภัณฑ�จากไก�

ผล�ตภัณฑ�เป�ดผล�ตภัณฑ�ไข�

ผล�ตภัณฑ�หมู

ผล�ตภัณฑ�กุ�ง

ผล�ตภัณฑ�ไส�กรอก

ผล�ตภัณฑ�เกี๊ยวและบะหมี่

ผล�ตภัณฑ�อาหารพร�อมทาน

ผล�ตภัณฑ�เคร�อ่งด่ืมเพ�อ่สุขภาพผล�ตภัณฑ�ซุปและซอส ผล�ตภัณฑ�เคร�่องดื่ม

ผล�ตภัณฑ�เบเกอร�่
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หมีายเหตุ : รูิปถ่ึายสิันิค้าที�แสัดำงนีิ�เป็นิตัว์อย่างบางส่ัว์นิของผู้ลิตภัณฑ์์ที�บริิษััทผู้ลิตและจำาหน่ิาย



นวััตกรรมจากใจสู่่�จาน

ใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

ลดของเส�ย

ใช�พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต�อส��งแวดล�อม

อาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมอาหารสัตว�

การป�องกันโรคเพ�่อให�มั่นใจว�าสัตว�ของเราปลอดภัย

ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตว�ทันสมัยครบวงจร

การว�จัยเพ�่อป�องกันหร�อตรวจสอบเชื้อต�าง ๆ ในอาหาร

การว�จัยสายพันธุ�

บริิษััทบริิหาริจััดการิด้านนวััตกริริมโดยการิสริ้างวััฒนธริริมองค์์กริ โดยส่งเสริิมให้พนักงานทุกค์นได้เป็็นนวััตกริและ
สนับสนุนให้เกิดการิพัฒนาการิค์ิดค์้นนวััตกริริมด้านกริะบวันการิผลิต การิสริ้างผลิตภััณฑ์์ใหม่ ๆ กริะบวันการิทำางาน  
และริูป็แบบการิดำาเนินธุริกิจั ริวัมไป็ถึึงนวััตกริริมด้านสังค์มและสิ�งแวัดล้อม เพ่�อสริ้างขีีดค์วัามสามาริถึในการิแขี่งขีัน
ขีองบริิษััทในองค์์ริวัมให้เพิ�มขี้�น และเพ่�อริักษัาสมดุลไวั้ซึ่้�งสิ�งแวัดล้อมและริับผิดชอบดูแลสังค์มริอบด้าน โดยมีตัวัอย่าง
นวััตกริริมที�โดดเด่นในป็ี 2563 ดังนี�

ท่ี่�ซ่ีพ่ีเอฟ... เราใส่่ใจต้ั้�งแตั้่การค้ัดเลืือกส่ายพ้ีนธ์ุ์�ส้่ตั้ว์� ค้ัดส่รรว้์ตั้ถ์ุดิบแลืะสู่ตั้รอาหารส้่ตั้ว์�ท่ี่�ม่ีค์ัณค่ัาส่ารอาหาร
คัรบถุ้ว์น แลืะการเล่ื�ยงส้่ตั้ว์�ด้ว์ยนว้์ตั้กรรมีเพืี�อให้ส้่ตั้ว์�ของเราแข็งแรงปลือดภ้ัยปลือดโรคั

เป็็ดไข่่ซีีพีีซุีป็เป็อร์์

การิพัฒนาสายพันธุ์โดยนักป็ริับป็ริุงพันธุ์ที�เชี�ยวัชาญ พัฒนาสายพันธุ์จัากเป็็ดไขี่  
3 สายพันธุ์ ซึ่ึ�งมีจุัดเด่นที�แตกต่างกันไป็ โดยคั์ดเล่อกจัากเป็็ดพ่อแม่พันธุ์ที�ให้ไขี่ดก 
และให้ไขี่ใหญ่ จันได้สายพันธุ์เป็็ดซึ่ีพี ซึุ่ป็เป็อริ์ ซึ่ึ�งมีจุัดเด่นค่์อ ริูป็ริ่างป็ริาดเป็ริียวั  
ขีนสีนำ�าตาล หากินเก่ง เลี�ยงง่าย ให้ไขี่ฟองโต ไขี่ดกมากกวั่าเป็็ดสายพันธุ์อ่�น  
20-30 ฟอง/แม่/ป็ี ทนโริค์ และทนต่อสภัาพแวัดล้อมที�แป็ริป็ริวันได้เป็็นอย่างดี

อาหาร์สุุกร์พ่ีอพัีนธ์ุุ์ ไฮโกร์ 568 เอฟ

เป็็นอาหาริที�วัิจััยและพัฒนาขี้�น อุดมไป็ด้วัยวัิตามิน แริ่ธาตุ และสาริต้านอนุมูลอิสริะ  
ซึ่้�งเหมาะสมกับสุกริพ่อพันธุ์โดยเฉพาะ เพ่�อการิส่งต่อพันธุกริริมที�เยี�ยมยอด  
สริ้างค์วัามแตกต่าง เพิ�มป็ริิมาณอสุจัิป็ริะมาณ 12% และได้ป็ริิมาณนำ�าเช้�อสูงขี้�น 
10-20% นำามาสู่ค์วัามสำาเร็ิจัในการิผลิตสุกริขีองซึ่ีพีเอฟ 

อาหาร์สัุตว์์รั์กษ์์โลกสุำาหรั์บไก่ไข่่รุ่์น 

การิพัฒนาสูตริอาหาริสัตวั์โดยการิใช้สมดุลกริดอะมิโนที�เหมาะสมและการิค์ัดเล่อก
เอนไซึ่ม์ที�ใช้ในอาหาริ (Enzyme) อย่างเหมาะสมกับสัตวั์ในแต่ละช่วังวััย เพ่�อเพิ�ม
ป็ริะสิทธิภัาพในการิย่อยอาหาริที�สัตวั์กินเขี้าไป็ ส่งผลดีต่อสุขีภัาพขีองสัตวั์ ส่งผลต่อ
การิเติบโตขีองสัตวั์อย่างมีป็ริะสิทธิภัาพ สัตวั์มีสุขีภัาพแขี็งแริง โดยเหล่อขีองเสีย 
น้อยที�สุดหริ้อขีองเสียเป็็นศููนย์ (Zero Waste) ช่วัยลดการิใช้วััตถึุดิบอาหาริสัตวั์  
เช่น ขี้าวัโพดและโป็ริตีน ที�ใส่มากเกินค์วัามต้องการิขีองสัตวั์และกำาจััดออกมา 
เป็น็ขีองเสยีหริอ้มูลสตัวั ์อาหาริไกไ่ขีรั่ิกษัโ์ลกดังกลา่วัจัะชว่ัยลดไนโตริเจันได ้12-13%  
ลดการิป็ล่อยก๊าซึ่ค์าริ์บอนไดออกไซึ่ด์ป็ริะมาณ 103 ตันต่อป็ี 

ใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

ลดของเส�ย

ใช�พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต�อส��งแวดล�อม

อาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมอาหารสัตว�

การป�องกันโรคเพ�่อให�มั่นใจว�าสัตว�ของเราปลอดภัย

ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตว�ทันสมัยครบวงจร

การว�จัยเพ�่อป�องกันหร�อตรวจสอบเชื้อต�าง ๆ ในอาหาร

การว�จัยสายพันธุ�
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AI in Farming and Biosecurity Dashboard

เป็็นการิพัฒนาริะบบการิป็้องกันโริค์โดยใช้  AI เขี้ ามาช่วัย 
ในการิตริวัจัตริาการิออกจัากเขีตขีองพนักงานที�ต้องสัมผัสสัตวั์  
ไม่ให้ออกนอกเขีตค์วับคุ์มค์วัามป็ลอดภััยในจุัดที�จัะมีโอกาสสัมผัส 
กับพาหนะและค์นงานจัากภัายนอก ซึ่้�งเป็็นสาเหตุที�อาจันำาเช้�อโริค์ 
เขี้าสู่ฟาริ์มได้ โดยริะบบจัะสามาริถึสแกนและแยกแยะสีเส่�อขีอง
พนักงานวั่ามีการิเดินออกนอกเขีตหริ้อบริิเวัณที�กำาหนดไวั้หริ้อไม่  
หากมีการิลำ�าเขีต ริะบบจัะแจั้งเต่อนไป็ยังสำานักงานและผู้ค์วับค์ุม 
ดูแลฟาริ์มทันทีใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

ลดของเส�ย

ใช�พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต�อส��งแวดล�อม

อาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมอาหารสัตว�

การป�องกันโรคเพ�่อให�มั่นใจว�าสัตว�ของเราปลอดภัย

ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตว�ทันสมัยครบวงจร

การว�จัยเพ�่อป�องกันหร�อตรวจสอบเชื้อต�าง ๆ ในอาหาร

การว�จัยสายพันธุ�

Smart Farm Solution 

บริิษััทได้พัฒนาริะบบค์วับค์ุมการิเลี�ยงสัตวั์ โดยใช้เทค์โนโลยี 4.0 ผ่าน Internet of 
Thing (IOT), Computer Vision และ AI ที�สามาริถึใหค้์ำาแนะนำาผูเ้ลี�ยงไดอ้ยา่งถึกูตอ้ง  
เพิ�มป็ริะสิทธิภัาพ ลดต้นทุน

ใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

ลดของเส�ย

ใช�พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต�อส��งแวดล�อม

อาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมอาหารสัตว�

การป�องกันโรคเพ�่อให�มั่นใจว�าสัตว�ของเราปลอดภัย

ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตว�ทันสมัยครบวงจร

การว�จัยเพ�่อป�องกันหร�อตรวจสอบเชื้อต�าง ๆ ในอาหาร

การว�จัยสายพันธุ�

พื้นที่ตองหามพื้นที่บุคคลภายนอก พื้นที่พนักงานสัมผัสสัตว
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ท่ี่�ซ่ีพ่ีเอฟ... เราม้ี�นใจในค์ัณภัาพีการผลิืตั้อาหารท่ี่�เต็ั้มีเป่�ยมีไปด้ว์ยค์ัณค่ัาอาหารแลืะคัว์ามีปลือดภ้ัย ด้ว์ยระบบ 
การผลิืตั้มีาตั้รฐานส่ากลืแลืะการพ้ีฒนานว้์ตั้กรรมีที่างอาหารอย่างต่ั้อเนื�อง เพืี�อให้ผู้บริโภัคัท์ี่กคันได้ร้บอาหารท่ี่�ด่ 
แลืะม่ีส์่ขภัาพีแข็งแรง

ผลิตชุุดตร์ว์จสุอบ (Test Kit) Duplex Listeria/Listeria monocytogenes DNA Strip Test  
เพ่ี�อทดสุอบเชุ่�อจุลินทรี์ย์์ก่อโร์คในอาหาร์

ใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

ลดของเส�ย

ใช�พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต�อส��งแวดล�อม

อาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมอาหารสัตว�

การป�องกันโรคเพ�่อให�มั่นใจว�าสัตว�ของเราปลอดภัย

ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตว�ทันสมัยครบวงจร

การว�จัยเพ�่อป�องกันหร�อตรวจสอบเชื้อต�าง ๆ ในอาหาร

การว�จัยสายพันธุ�

เพ่�อใหมั้�นใจัในค์ณุภัาพอาหาริป็ลอดเช้�อ กอ่นการิสง่ออก 
อาหาริถึึงม่อผู้บริิโภัค์จัะต้องมีการิตริวัจัสอบเช้�อ ซึ่้�งเช้�อ
ที�กอ่ใหเ้กดิโริค์อาหาริเป็น็พษิัที�สำาคั์ญ ไดแ้ก ่Salmonella  
spp., E. coli และ L. monocytogenes ในการิตริวัจัสอบ 
เช้�อก่อโริค์ตามมาตริฐานการิริับริองริะดับโลกแต่ละชนิด 
ต้องใช้ริะยะเวัลาการิตริวัจัสอบนาน และแยกชุดทดสอบ
ออกเป็็นแต่ละชนิด ดงันั�นเพ่�อลดริะยะเวัลาในการิทดสอบ 
และลดการิใชเ้ค์ริ้�องม่อและเทค์นคิ์ที�ซึ่บัซึ่อ้น จัง้มแีนวัค์ดิ
ที�จัะผลิตชุดตริวัจัสอบ (Rapid Test Kit) เพ่�อตริวัจัสอบ
เช้�อทั�ง 3 ชนิดในชุดทดสอบเดียวักัน ซึ่้�งสามาริถึลด 
ริะยะเวัลาการิทดสอบเหล่อเพียง 5-10 นาที (หากมี
ป็ริิมาณเช้�อที�มากพอ) หริ้อ 25 ชั�วัโมง จัากเดิมใช้เวัลา  
2-7 วััน เป็็นการิลดต้นทุน เพิ�มค์วัามแม่นยำาในริะดับ 
DNA และลดริะยะเวัลาตริวัจัสอบอีกด้วัย

ช์ุดตั้รว์จส่อบ (Rapid Test Kit) ส่ามีารถุที่ดส่อบเชืุ�อจ์ลิืนที่ร่ย� Listeria 2 ส่ายพ้ีนธ์ุ์�  
ท่ี่�เป็นเหต์ั้ก่อโรคัในอาหารแลืะเป็นพิีษต่ั้อส์่ขภัาพี โดยการพ้ีฒนาเที่คันิคั Biosensor 
ตั้รว์จจ้บ DNA ของเชืุ�อเพืี�ออ่านผลืการปนเป้�อนอย่างแม่ีนยำา รว์ดเร็ว์แลืะค่ัาใชุ้จ่ายถูุก  
ซ่ี�งได้ร้บสิ่ที่ธิุ์บ้ตั้รระด้บรางว้์ลื Golden Awards, iENA ด้านสิ่�งประดิษฐ�ใหม่ี  
จากประเที่ศเยอรมีน่ 2018 

ซุีป็เพ่ี�อสุุข่ภาพี สุำาหรั์บผ้�ป่็ว์ย์และผ้�สุ้งวั์ย์

“สมาริ์ทซึุ่ป็” เป็็นผลิตภััณฑ์์ซึุ่ป็ไก่ผสมฟักทองและไขี่ ผลิตภัายใต้ค์วัามต้องการิทางโภัชนะ
และมาตริฐานขีองโริงพยาบาลริามาธิบดี เป็็นกลุ่มอาหาริสุขีภัาพ สำาหริับผู้ป็่วัยที�ต้อง 
ให้อาหาริทางสายยาง ผู้ป็่วัยที�สามาริถึริับป็ริะทานเองได้ ริวัมทั�งกลุ่มสูงวััยซึ่้�งเป็็นตลาด 
ที�มีโอกาสเติบโตสูง เน่�องจัากป็ริะเทศูไทยได้ก้าวัเขี้าสู่สังค์มสูงวััย

ใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

ลดของเส�ย

ใช�พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต�อส��งแวดล�อม

อาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมอาหารสัตว�

การป�องกันโรคเพ�่อให�มั่นใจว�าสัตว�ของเราปลอดภัย

ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตว�ทันสมัยครบวงจร

การว�จัยเพ�่อป�องกันหร�อตรวจสอบเชื้อต�าง ๆ ในอาหาร

การว�จัยสายพันธุ�

หมู้ชีุว์า

ค์ว้ัาริางวััลสุดยอดนวััตกริริมริะดับโลกจัากงาน  
ThaiFex-Anuga Asia 2020 ด้วัยนวััตกริริม
อาหาริสตัวัย์อดเยี�ยม ดว้ัยวัตัถึดุบิจัากธริริมชาติ
ที� เต็มไป็ด้วัยโอเมก้า อย่างเมล็ดเฟล็กซึ่์  
สาหร่ิายทะเลธริริมชาต ิและนำ�ามันป็ลาทะเลนำ�าลึก  
ทำาให้ได้เน่�อหมูที�มีโอเมก้า 3 มากกวั่าเน่�อหมู 
ป็กติ 2.5 เท่า ช่วัยลดค์วัามเสี�ยงขีองโริค์ 
หลอดเล่อดหัวัใจั ทั�งยังป็ลอดสาริป็ลอดภััย  
ไม่ใช้ยาป็ฏิิชีวันะตลอดการิเลี�ยงดู (ริบัริองโดย NSF) 
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ใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

ลดของเส�ย

ใช�พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต�อส��งแวดล�อม

อาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมอาหารสัตว�

การป�องกันโรคเพ�่อให�มั่นใจว�าสัตว�ของเราปลอดภัย

ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตว�ทันสมัยครบวงจร

การว�จัยเพ�่อป�องกันหร�อตรวจสอบเชื้อต�าง ๆ ในอาหาร

การว�จัยสายพันธุ�

ท่ี่�ซ่ีพ่ีเอฟ... เราเชืุ�อม้ี�นว่์าสิ่�งแว์ดล้ือมีท่ี่�ด่เป็นรากฐานของชุ่วิ์ตั้คัว์ามีเป็นอยู่ท่ี่�ด่ การดูแลืแลืะปกป้องโลืกให้น่าอยู่
จ่งเป็นภัารกิจของพีว์กเราท์ี่กคัน

ใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

ลดของเส�ย

ใช�พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต�อส��งแวดล�อม

อาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมอาหารสัตว�

การป�องกันโรคเพ�่อให�มั่นใจว�าสัตว�ของเราปลอดภัย

ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตว�ทันสมัยครบวงจร

การว�จัยเพ�่อป�องกันหร�อตรวจสอบเชื้อต�าง ๆ ในอาหาร

การว�จัยสายพันธุ�

ต้�แชุ่อาหาร์สุดซีีพีี เฟร์ชุมูาร์์ท 

บริิษััทได้ออกแบบพัฒนานวััตกริริม
ริ่วัมกับคู์่ค์้า เพ่�อให้ได้ตู้แช่สินค์้าสดที�มี
เทค์โนโลยีอนัทันสมัย มปี็ริะสทิธิภัาพสงู 
กริะจัายค์วัามเย็นริอบทิศูทาง ทำาให้เน่�อ
นุ่มฉำ�าไม่เป็็นนำ�าแขี็ง ตั�งเวัลาเป็ิด-ป็ิด 
อัตโนมัติได้ ใช้สาริทำาค์วัามเย็น R-290 
ในริะบบตู้แช่อาหาริสดริายแริกขีองไทย  
สามาริถึป็ริะหยัดพลังงานลง 50% 
เทียบกับตู้แช่ป็กติ ย่ดอายุการิใช้งาน 
ขีองตู้ ได้นานขี้�น 40% และช่วัยลด
ค์าริ์บอนไดออกไซึ่ด์ ในบริริยากาศู  

ไข่่ดิจิทัล

เพ่�อตริวัจัสอบป็ัญหาการิเกิดการิแตกริ้าวัในกริะบวันการิลำาเลียงไขี่ไก่และการิคั์ดขีนาดไขี่ไก่ จั้งมีการิป็ริะดิษัฐ์เซ็ึ่นเซึ่อริ์
ริูป็ทริงไขี่ไก่ ซึ่้�งภัายในป็ริะกอบด้วัยเทค์โนโลยีเซึ่็นเซึ่อริ์วััดค์่าการิสั�นสะเท่อน วััดค์่าอุณหภัูมิ วััดค์วัามช้�นสัมพัทธ์  
ทำาใหท้ริาบป็ญัหาและจุัดเกดิเหตใุนกริะบวันการิที�ทำาใหไ้ขีไ่กเ่สียหาย ชว่ัยใหผู้ดู้แลสามาริถึแกไ้ขีและป็อ้งกนัการิสญูเสยี  
ช่วัยลดค์วัามเสียหายและลดขีองเสียได้

ใช�ทรัพยากรและพลังงานอย�างคุ�มค�า

ลดของเส�ย

ใช�พลังงานทดแทนและลดผลกระทบต�อส��งแวดล�อม

อาหารเพ�่อสุขภาพ

นวัตกรรมอาหารสัตว�

การป�องกันโรคเพ�่อให�มั่นใจว�าสัตว�ของเราปลอดภัย

ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตว�ทันสมัยครบวงจร

การว�จัยเพ�่อป�องกันหร�อตรวจสอบเชื้อต�าง ๆ ในอาหาร

การว�จัยสายพันธุ�

เทคโนโลยี์ร์ะบบถัังกว์นสุมูบ้ร์ณ์์แบบไมู่ใชุ�อากาศ “CSTR” (Continuous Stirred Tank Reactor) 

โริงงานแป็ริรูิป็เน่�อไก่โค์ริาชสามาริถึเพิ�ม
ป็ริะสิทธิภัาพการิจััดการินำ�าเสีย ลดค์่าใช้จั่าย 
สาริเค์มีสำาหริับกำาจััดไขีมันลง 30% ลด
ป็ริิมาณตะกอนที�เกิดจัากการิกำาจััดไขีมัน 
จัากริะบบเดิมได้ถึึง 20% สามาริถึสริ้างก๊าซึ่ 
ชีวัภัาพทดแทนนำ�ามันเตา และผ่านการิริับริอง
ค์าริ์บอนเค์ริดิตในริะดับสากล จัากองค์์กริ
บริิหาริก๊าซึ่เริ้อนกริะจักแห่งป็ริะเทศูไทย  
พริ้อมทั�งได้ริางวััลการิจััดการิกากขีองเสีย
อย่างยั�งย่นจัากกริมโริงงานอุตสาหกริริม 

สามาริถึส่งมอบสนิค้์าค์ณุภัาพสดใหม่ให้แก่ผูบ้ริิโภัค์ได้อย่างมั�นใจั นอกจัากนี�ยงัได้ริบัการิคุ้์มค์ริองทริพัย์สนิทางปั็ญญา 
ขีองบริิษััทจัากกริมทรัิพย์สินทางป็ัญญาขีองไทยเริียบริ้อยแล้วั
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บริษ้ที่ให้คัว์ามีส่ำาค้ัญในการข้บเคัลืื�อนธ์ุ์รกิจเพืี�อคัว์ามีย้�งยืน โดยนอกเหนือจากการม่ีกลืย์ที่ธุ์� 
ที่างเศรษฐกิจเพืี�อให้ได้มีาซ่ี�งผลืตั้อบแที่นท่ี่�เหมีาะส่มีตั้่อผู้ถืุอห้์นแลื้ว์ บริษ้ที่ได้กำาหนดกลืย์ที่ธุ์�กิจการ
ส้่งคัมีเพืี�อคัว์ามีย้�งยืน (Sustainability Strategy) เป็นอ่กหน่�งเป้าหมีายส่ำาค้ัญภัายใต้ั้ 3 เส่าหล้ืก  
“อาหาร์มัู�นคง สัุงคมูพ่ี�งตน และดนินำ�าป่็าคงอย่้์” บนพืี�นฐานการกำาก้บดูแลืกิจการท่ี่�ด่ ด้ว์ยการเคัารพี
สิ่ที่ธิุ์มีน์ษยชุนแลืะการปฏิิบ้ติั้ด้านแรงงานท่ี่�ด่ เพืี�อส์่ขอนาม้ียท่ี่�ด่ของผู้บริโภัคั คัว์ามีม้ี�นคังแลืะคัว์ามีส์่ข
ของพีน้กงาน ส่ร้างค์ัณค่ัาร่ว์มีก้บคู่ัค้ัาธ์ุ์รกิจแลืะช์ุมีชุน ขณะเด่ยว์ก้น เพืี�อร้กษาที่ร้พียากรธุ์รรมีชุาติั้
แลืะสิ่�งแว์ดล้ือมีอ้นเป็นต้ั้นท์ี่นของการพ้ีฒนาเศรษฐกิจแลืะส้่งคัมีท้ี่�งในปัจจ์บ้นแลืะอนาคัตั้ให้คังอยู่ 

บริิษััทได้ทบทวันและป็ริะเมินป็ริะเด็นด้านค์วัามยั�งย่น 
ที�ค์ริอบค์ลุมโอกาสและค์วัามเสี�ยงอันมีนัยสำาคั์ญทั�งใน
มิติด้านเศูริษัฐกิจั สังค์ม และสิ�งแวัดล้อมเป็็นป็ริะจัำาทุกป็ี  
โดยยึดหลักสำาคั์ญ 4 ป็ริะการิขีอง Global Reporting  

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อควัามย่ังยืน

นอกจัากนี� บริิษััทยังค์งขีับเค์ล่�อนการิดำาเนินงานค์วัามรัิบผิดชอบต่อสังค์มสู่ค์วัามยั�งย่นสอดค์ล้องกับแนวัทางขี้อตกลง
แห่งสหป็ริะชาชาติ United Nation Global Compact ซึ่้�งมีขีอบเขีตค์ริอบค์ลุมเริ้�องสิทธิมนุษัยชน แริงงาน สิ�งแวัดล้อม 
และการิตอ่ตา้นการิทจุัริติ อกีทั�งไดบ้รูิณาการิเป็า้หมายการิพฒันาที�ยั�งยน่แหง่สหป็ริะชาชาต ิ(Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยเป็็นการิสนับสนุนทางตริง 13 เป็้าหมาย จัาก 17 เป็้าหมาย ซึ่้�งสอดค์ล้องกับขีีดค์วัามสามาริถึและ
ศูักยภัาพขีองบริิษััทที�จัะริ่วัมก้าวัเดินสู่การิพัฒนาเพ่�อธุริกิจัที�ยั�งย่น

Initiatives (GRI) อันป็ริะกอบไป็ด้วัยบริิบท 1.) ค์วัามยั�งย่น 
(Sustainability Context) 2.) ป็ริะเด็นที�มีนยัสำาคั์ญ (Materiality) 
3.) ค์วัามค์ริบถึ้วันสมบูริณ์ (Completeness) และ 4.) การิ
มีส่วันร่ิวัมขีองผูมี้ส่วันได้เสยี (Stakeholder Inclusiveness) 
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การ์เคาร์พีสุิทธุ์ิมูนุษ์ย์ชุน
บริษิัทัตริะหนักถึงึค์วัามสำาคั์ญขีองการิเค์าริพสทิธมินษุัยชน โดยไดอ้อกนโยบายด้า้นสิทิธิมินษุยชน และนโยบายจ้า้งงาน 

และการบริหารแรงงานเพี�อเป็็นแนวัทางการิบริิหาริที�สอดค์ล้องกับขี้อกำาหนดขีององค์์การิแริงงานริะหวั่างป็ริะเทศู  
(International Labour Organization: ILO) ข้ีอตกลงแห่งสหป็ริะชาชาต ิ(UN Global Compact) และแนวัทางขีองสหป็ริะชาชาติ 
วั่าด้วัยการิดำาเนินธุริกิจัและสิทธิมนุษัยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)  
ริวัมถึงึการิป็ริะกาศูถ้อ้ยแถ้ลงการณ์เ์ร่�องแรงงานทาสิและการค้า้มนษุย ์(Statement on Slavery and Human Trafficking)  
อย่างต่อเน่�อง เพ่�อแสดงจัุดย่นขีองบริิษััทในการิต่อต้านการิใช้แริงงานทาสและการิค์้ามนุษัย์ในทุกรูิป็แบบ นอกจัากนี�  
บริิษััทยังให้ค์วัามสำาค์ัญกับสิทธิมนุษัยชนในห่วังโซึ่่อุป็ทานขีองบริิษััทตามนโยบายด้้านการจ้ัด้หาอย่างยั�งยืนและ 

แนวปฏิิบัติิสิำาหรับค้่่ค้้าธิุรกิจ้ 

• นว์ัตกร์ร์มูอาหาร์

ด้ วัยสภัาพแวัดล้ อมและพฤ ติกริ ริมผู้ บ ริิ โ ภัค์ที�
เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ บริิษััทได้ป็ริะกาศูค์วัามมุ่งมั�นภัายใต้
หลักปฏิิบัติิในการพััฒนาผลิติภััณ์ฑ์์เพัื�อสิุขภัาพัท่�ด้่ข้�น 

นโยบายสิุขโภัชนาการ และนโยบายอื�นๆ ท่�เก่�ยวข้อง  

เพ่�อสนับสนุนให้ผู้บริิโภัค์มีสุขีภัาพดี ริวัมถึึงการิจััดตั�ง 
ศููนย ์วัิจััยและพัฒนาอาหาริซึ่ีพีเอฟเพ่�อสริ ้างสริริค์์
นวััตกริริมให้ตอบโจัทย์ค์วัามต้องการิขีองผู ้บริิโภัค์  

อาหาร์มูั�นคง
เน่�องด้วัยป็ริะชากริโลกที�ค์าดว่ัาจัะเพิ�มขีึ�น ส่งผลให้ค์วัามต้องการิอาหาริขีองโลกเพิ�มสงูขีึ�น อุตสาหกริริมอาหาริต้องเตริยีม 
ค์วัามพริ้อมในการิผลิตอาหาริให้เพียงพอต่อค์วัามต้องการิอาหาริทั�วัโลก นวััตกริริมอาหาริจัึงมีบทบาทสำาคั์ญในฐานะ
เค์ริ่�องม่อขีองอุตสาหกริริมอาหาริ การิเลี�ยงสัตวั์ตามหลักสวััสดิภัาพสัตวั์ก็เป็็นอีกป็ัจัจััยสำาค์ัญที�มีผลต่อค์ุณภัาพและ 
ค์วัามป็ลอดภััยอาหาริ เพ่�อให้มั�นใจัวั่าผู้บริิโภัค์ได้ริับการิเขี้าถึึงอาหาริและค์วัามริู้เพ่�อการิบริิโภัค์ที�ยั�งย่น เพ่�อช่วัยบริริเทา
ค์วัามหิวัโหยและภัาวัะทุพโภัชนาการิในสังค์มวังกวั้าง

และมุ่งสริ้างสริริค์์และพัฒนาวััฒนธริริมองค์์กริเพ่�อ
ให้เกิดการิค์ิดและสริ้างสริริค์์สิ�งใหม่อยู่เสมอ ริวัมถึึง
สนับสนุนให้มีการิสริ้างนวััตกริริมริ่วัมกับผู้มีส่วันได้เสีย 
ภัายนอก โดยมีศููนย์วัิจััยและพัฒนาอาหาริซึ่ีพีเอฟ  
เป็็นหัวัใจัและศููนย์กลางการิขีับเค์ล่�อนอุตสาหกริริม
อาหาริเพ่�อตอบโจัทย์การิเป็ลี�ยนแป็ลงขีองอุตสาหกริริม
อาหาริโลก 

• สุว์ัสุดิภาพีสุัตว์์

บริิษััทมุ่งพัฒนาและยกริะดับแนวัทางการิดำาเนินธุริกิจัที�เป็็นมิตริต่อสัตวั์ตามแนวัป็ฏิิบัติสากล ตามหลักอิสริะ  
5 ป็ริะการิ (Five Freedoms) และบ่มเพาะจัิตสำานึกบุค์ลากริในการิส่งเสริิมสวััสดิภัาพสัตวั์ทั�งในฟาริ์มขีองบริิษััท  
และฟาร์ิมขีองเกษัตริกริในโค์ริงการิส่งเสริิมการิเลี�ยงสัตว์ั โดยได้ป็ริะกาศูนโยบายด้้านสิวัสิด้ิภัาพัสิัติว์ วิสิัยทัศน์ 

ระด้ับโลกของซีีพั่เอฟด้้านการใช้ยาติ้านจุ้ลชีพัในสิัติว์ และการิจััดตั�งค้ณ์ะกรรมการขับเค้ลื�อนการด้ำาเนินงาน 

ด้้านสิวัสิดิ้ภัาพัสัิติว์ เพ่�อขีบัเค์ล่�อนนโยบายและเป้าหมายด้้านสิวัสิดิ้ภัาพัสัิติว์ระยะยาว ริวัมถึงึจััดทำาคู่์ม่อและมาตริฐาน
สำาหริับการิดำาเนินงานด้านสวััสดิภัาพสัตวั์อย่างชัดเจันมาป็ริะยุกต์ใช้ในการิจััดการิฟาริ์มป็ศุูสัตวั์สำาหริับกิจัการิ 
ในทุกป็ริะเทศู นอกจัากนี�ยังมีการิวัิจััยและพัฒนานวััตกริริมอาหาริสัตวั์และการิเลี�ยงสัตวั์ที�มีป็ริะสทิธิภัาพและค์ณุภัาพ  
การิตริวัจัป็ริะเมนิด้วัยหน่วัยงานภัายในและภัายนอก การิมีส่วันร่ิวัมกบัคู่์ค้์าธุริกจิั หน่วัยงานภัาค์ริัฐ องค์์กริป็ริะชาสังค์ม 
และผู้มีส่วันได้เสียที�เกี�ยวัขี้อง เพ่�อสริ้างค์วัามตริะหนักริู้และริ่วัมพัฒนาแนวัทางการิส่งเสริิมสวััสดิภัาพสัตวั์ที�ดี
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• การ์ย์กร์ะดับคุณ์ภาพีและคว์ามูป็ลอดภัย์อาหาร์ตลอดกร์ะบว์นการ์

บริิษััทให้ค์วัามสำาคั์ญกับการิค์วับคุ์มกริะบวันการิผลิตที�ได้มาตริฐานด้านคุ์ณภัาพและค์วัามป็ลอดภััยตามมาตริฐาน 
ริะดับสากลอย่างเค์ริ่งค์ริัด เพ่�อให้มั�นใจัวั่าผู้บริิโภัค์ได้ริับอาหาริที�มีคุ์ณภัาพและป็ลอดภััยตลอดกริะบวันการิผลิต 

• บุคลากร์ 

ด้วัยวัิสัยทัศูน์การิบริิหาริทริัพยากริบุค์ค์ล “สิร้างค้น  

เสิริมธิุรกิจ้” ค์วับคู์่กับการิเค์าริพสิทธิมนุษัยชนและ 
การิป็ฏิิบัติด้านแริงงานอันเป็็นพ่�นฐานสำาคั์ญในการิดูแล 
บคุ์ลากริ บริษิัทัได้สง่เสริมิการิสริา้งค์ณุค่์าให้แกพ่นกังาน 
ทกุริะดับใหพ้ริอ้มริบัการิเป็ลี�ยนแป็ลงในการิดำาเนนิธรุิกจิั
ตามบริิบทโลกในป็ัจัจุับัน เช่น การิก้าวัสู่การิทำางาน 
ในยุค์ดิจัทิลัอยา่งเตม็ริปู็แบบ (Digital Transformation) 
และการิสนับสนุนการิดำาเนินธุริกิจัอย่างยั�งย่น เป็็นต้น  
อีกทั�งบริิษััทยังให้ค์วัามสำาคั์ญกับค์วัามป็ลอดภััย 
และอาชีวัอนามัยในการิป็ฏิิบัติงานอย่างสมำ�าเสมอ เพ่�อ
ค์วัามป็ลอดภััยและสุขีอนามัยในสถึานที�ทำางานขีอง
พนักงานและค์นงานทุกค์น

สัุงคมูพ่ี�งตน
การิตริะหนักถึึงบทบาทและการิมีส่วันริ่วัมในการิจััดการิป็ริะเด็นทางสังค์มทั�งภัายในและภัายนอกขีองภัาค์ส่วันธุริกิจั 
ถึอ่เป็น็ป็จััจััยสนับสนุนที�สำาคั์ญอยา่งยิ�งในการิสริา้งเสริมิค์วัามมั�นค์งทางอาหาริและค์วัามสมดลุดา้นสิ�งแวัดลอ้ม ดว้ัยเหตนุี�  
บริษิัทัจัง้ใหค้์วัามสำาค์ญักบัการิดแูลพนกังานเพ่�อเป็น็บา้นแหง่ค์วัามสขุีใหพ้นกังาน การิดแูลคู์ค่์า้ธรุิกจิัใหเ้ตบิโตไป็ดว้ัยกนั  
และการิดูแลชุมชนเพ่�อส่งเสริิมค์วัามเป็็นอยู่ที�ดีแก่เกษัตริกริและชุมชน 

บริิษััทมุ่งเน้นการิเป็็นองค์์กริแห่งการิเริียนริู้และพัฒนา
ศูักยภัาพขีองบุค์ลากริ เริิ�มตั�งแต่การิดึงดูดค์นเก่งค์นดี
เขี้ามาทำางานกับองค์์กริ (Attraction) ริักษัาค์นดีค์นเก่ง
ให้อยู่กับองค์์กริ (Retention) และการิสริ้างให้พนักงาน
เกิดแริงจูังใจัในการิทำางานสริ้างผลลัพธ์ที�ดี การิพัฒนา 
พนักงาน (Development) ในทุกริะดับให้มีค์วัามริู ้
ค์วัามสามาริถึ ค์วัามชำานาญเป็็นเลศิู สนับสนนุการิพฒันา 
พนกังานอย่างยั�งยน่โดยการิยกริะดบัทกัษัะเดมิ (Up-Skill) 
เสริมิสริา้งทกัษัะที�เค์ยม ี(Re-Skill) และเริยีนริูท้กัษัะใหม่  
(New-Skill) พร้ิอมริบัสถึานการิณ์ทางธรุิกจิัที�มคี์วัามท้าทาย  
นำาหลักการิเริียนริู้แบบตอบโต้ (Interactive Learning) 
มาป็ริะยุกต์ใช้โดยเน้นให้พนักงานทดลองทำาจัริิง 

ตามนโยบายคุ้ณ์ภัาพัซีีพั่เอฟ และสามาริถึตริวัจัสอบ 
ย้อนกลับถึึงแหล่งที�มาขีองอาหาริได้ตลอดห่วังโซึ่่ค์ุณค์่า

• การ์เข่�าถัง่อาหาร์และคว์ามูร์้�เพี่�อการ์บร์โิภคที�ย์ั�งย์น่

บริิษััทเห็นถึึงค์วัามสำาคั์ญขีองการิส่งเสริิมการิเขี้าถึึง
อาหาริอย่างพอเพียง เหมาะสม และยั�งย่นขีองเด็ก  
เยาวัชน และผู้บริิโภัค์มาตลอด โดยการินำาองค์์ค์วัามริู ้
และค์วัามเชี�ยวัชาญขีองบริิษััทมาสนับสนุนการิเขี้าถึึง 
การิเริียนริู้ทักษัะการิผลิตอาหาริ การิบริิโภัค์อาหาริ 
อย่างถึูกต้องตามหลักโภัชนาการิริวัมถึึงค์วัามป็ลอดภััย
ขีองเด็กและเยาวัชน
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การ์สุร์�างวั์ฒนธุ์ร์ร์มูองค์กร์ที�เข่�มูแข็่ง 
บริิษััทดำาเนินธุริกิจับนพ่�นฐานค์วัามซึ่้�อสัตย์มีค์ุณธริริมและสริ้างสริริค์์ป็ริะโยชน์เพ่�อส่วันริวัม ผ่านการิขีับเค์ล่�อนและ 
ป็ลูกฝัังค์่านิยมองค์์กริด้วัยกริะบวันการิ “Master 4D Guideline” ผ่าน Change Agent ที�ผ่านมากริะบวันการิดงักล่าวั 
ไดค้์วัามริว่ัมม่อเป็็นอยา่งดจีัากผูบ้ริหิาริริะดบัสงู ผูบ้ริหิาริขีองสายธรุิกจิัและพนกังานทกุค์น ในการิสริา้งวัฒันธริริมองค์์กริ 
ให้เกิดขี้�นอย่างเป็็นริะบบและมีแนวัทางที�ชัดเจัน 

การ์พีัฒนาบุคลากร์

บริิษััทวัางกริอบการิพัฒนาบุค์ลากริให้ตั�งอยู่บนพ่�นฐานขีองแนวัทางการิพัฒนาผู้นำา (Leadership Framework) และ
กริอบค์วัามสามาริถึ (Competency) โดยแบ่งแนวัทางการิพัฒนาบุค์ลากริออกเป็็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. การิพัฒนาบุค์ลากริตามค์่านิยมองค์์กริ (CPF Core Values) 
2. การิพัฒนาบุค์ลากริตามกริอบค์วัามสามาริถึด้านผู้นำา (Leadership Competency) 
3. การิพัฒนาบุค์ลากริตามกริอบค์วัามท้าทายในการิเป็็นผู้นำา (Leadership Challenge) 
สำาหรัิบการิพัฒนาบุค์ลากริตามกริอบค์วัามสามาริถึขีองกลุ่มงานและตำาแหน่งงาน (Functional & Technical  
Competency) ทางบริิษััทได้ส่งเสริิมให้ทุกหน่วัยงานจััดทำาแผนการิพัฒนาบุค์ลากริเพ่�อเพิ�มค์วัามริู ้และทักษัะ 
ที�จัำาเป็็นขีองแต่ละสายธุริกิจั และมีการิจััดตั�งศููนย์การิเริียนริู้ทั�งในป็ริะเทศูและต่างป็ริะเทศู เพ่�อริองริับและสนับสนุน
การิพัฒนาบุค์ลากริในสายวัิชาชีพให้เกิดค์วัามชำานาญในงาน
นอกจัากนี� บริษิัทัยังเนน้การิพฒันาค์วัามริูด้้านดิจัทิลัเพิ�มขี้�นในแผนการิพฒันาบคุ์ลากริ โดยจััดทำาหลกัสูตริค์วัามริูพ่้�นฐาน 
ดา้นดจิัทิลัในริปู็แบบออนไลน ์พริอ้มทั�งไดส้ง่เสริมิการิเริยีนริูใ้นริปู็แบบออนไลนผ์า่นเค์ริ้�องม่อตา่ง ๆ  เชน่ e-Learning,  
CPF Connect Portal และริะบบการิจััดการิองค์์ค์วัามริู้ และมีการิสนับสนุนการิเริียนริู้ในริูป็แบบออนไลน์ 
ในหวััข้ีอต่าง ๆ  เช่น ค์วัามริูด้้านผลติภััณฑ์ ์ค์วัามริูพ่้�นฐานด้านค์วัามยั�งยน่ขีององค์์กริ เพ่�อสริา้งค์วัามคุ้์นเค์ยต่อการิเริยีนริู้ 
ในริปู็แบบดจิิัทลัให้กบับคุ์ลากริ

นิยามคุณลักษณะของบุคลากร เพื่อเปนการขับเคลื่อนบริษัทไปในแนวทางเดียวกัน

นิยามคุณลักษณะที่บริษัทคาดหวังจากบุคลากรของบริษัท และจากผูที่สมัครงาน

บูรณาการ CPF Way ใหเขากับระบบงานของ HR 

ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร CPF Way ปลูกฝง (Deepen)

4D Model of CPF Way

ขับเคลื่อน (Drive)

ปรับใช (Deploy)

นิยาม (Define)
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ดินนำ�าป่็าคงอย่้์ 
ด้วัยทริัพยากริธริริมชาติที�มีอยู่อย่างจัำากัด บริิษััทจั้งมุ่งมั�นที�จัะดำาเนินธุริกิจัเพ่�อช่วัยลดผลกริะทบต่อสิ�งแวัดล้อมและ 
ส่งเสริิมการิอนุริักษั์ทรัิพยากริธริริมชาติค์ริอบค์ลุมตลอดห่วังโซึ่่คุ์ณค์่า โดยมีค์วัามมุ่งมั�น “พัฒนาบริริจุัภััณฑ์์อย่างยั�งย่น”  
“บริริเทาผลกริะทบต่อสิ�งแวัดล้อม” ค์วับคู์่ไป็กับ “ป็กป็้องค์วัามหลากหลายทางชีวัภัาพ” เพ่�อสริ้างค์วัามสมดุล 
ในการิพัฒนาสู่อนาค์ตอย่างยั�งย่น

• บร์ร์จุภัณ์ฑ์ย์ั�งย์่น

บริิษััทตริะหนักถึึงค์วัามสำาคั์ญขีองการิจััดการิซึ่าก 
บริริจัุภััณฑ์์อาหาริหลังการิบริิโภัค์โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
บริริจุัภััณฑ์์พลาสติก ซึ่้�งเป็็นป็ริะเด็นป็ัญหาริะดับโลก 
ที�บริษิัทัไมล่ะเลย บริษิัทัมีการิกำาหนดเป้าหมาย นโยบาย

และแนวทางปฏิิบัติิด้้านบรรจุ้ภััณ์ฑ์์ท่�ยั�งยืนบนพ่�นฐาน
แนวัค์ิดเศรษฐกิจ้หมุนเวียน (Circular Economy) 
ตลอดห่วังโซึ่่คุ์ณค์่า

• ค้่ค�าธุ์ุร์กิจ 

ตั�งแต่ป็ี 2558 บริิษััทได้เริิ�มแบ่งป็ันแนวัป็ฏิิบัติในการิ
ดำาเนินธุริกิจัอย่างริับผิดชอบผ่านการิส่�อสาริและการิ
ฝัึกอบริมในเริ้�องนโยบายการจ้ัด้หาอย่างยั�งยืนและ

แนวปฏิิบัติิสิำาหรับค้่่ค้้าธิุรกิจ้ และขียายการิส่งมอบ
นโยบายไป็ยังคู์่ค์้าธุริกิจัในต่างป็ริะเทศู ริวัมถึึงได้ผนวัก
การิป็ริะเมนิตนเองดา้นค์วัามยั�งยน่ทั�งในมติสิิ�งแวัดลอ้ม  
สังค์ม และการิกำากับดูแลกิจัการิ (Environment,  
Social, and Governance: Supplier Sustainability 
Self-Assessment) ขีองคู์่ค์้าธุริกิจัมาเป็็นส่วันหนึ�ง 
ในการิป็ริะเมินด้านค์วัามยั�งย่นขีองคู์่ค์้าธุริกิจัเบ่�องต้น  
ตามแนวทางการบริหารจ้ัด้การห่วงโซี่อุปทานอย่าง

ยั�งยืนของซีีพั่เอฟ (CPF Supply Chain ESG  

Management Approach) 
• ชุุมูชุน 

บริิษััทให้ค์วัามสำาค์ัญกับการิส่งเสริิมอาชีพที�เอ่�อต่อ 
การิมีริายได้ที�สมำ�าเสมอแก่เกษัตริกริและผู้ป็ริะกอบการิ
ริายย่อยมาอย่างต่อเน่�อง ภัายใต้กลยุทธ์ “4 ผสิาน

สิ่่ค้วามยั�งยืน ขีด้+ค้ิด้+ร่วม+(ข่าย)” โดยการินำา 
ขีด้ค้วามสิามารถ้ขีองบริิษััทมาเป็็นเค์ริ้�องม่อสริ้าง 
ผลกริะทบเชิงบวักและบริริเทาผลกริะทบเชิงลบ 

ทางสั งค์ม ริ่ วัมแบ่ งป็ันและพัฒนาแนวค้ิด้หริ้อ
นวััตกริริมในการิดำาเนินงานบนพ่�นฐานค์วัามริับผิดชอบ  
ส่งเสริิมการิม่สิ่วนร่วมริะหวั่างบริิษััท พนักงาน และ 
ผู้เกี�ยวัขี้อง ริวัมถึึงการิผสานค์วัามริ่วัมม่อกับเค้ร่อข่าย 

เพ่�อป็ริะสิทธิภัาพและป็ริะสิทธิผลขีองการิดำาเนินงาน 
ในริะยะยาวั นอกจัากนี�  บริิษััทยังริ่วัมสนับสนุน 
กลุ่มเป็ริาะบางทั�งผู้สูงวััยและผู้พิการิที�อาศูัยอยู่บริิเวัณ
ริอบสถึานป็ริะกอบการิขีองบริิษััทให้มีริายได้และ 
สามาริถึยังชีพได้อย่างยั�งย่น
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บริิษััทริ่วัมกับผู้ผลิตวััตถึุดิบและผู้ผลิตบริริจัุภััณฑ์์
ออกแบบบริริจัุภััณฑ์์ภัายใต้กลยุทธ์การิออกแบบและ
พัฒนาบริริจัุภััณฑ์์อาหาริ ดังนี�
 - ค้ำานึงถึ้งคุ้ณ์ภัาพัและค้วามปลอด้ภััยของอาหาร  

โดยคิ์ดค์้นบริริ จุั ภััณฑ์์ที� ค์ำา นึง ถึึงค์ุณภัาพและ 
ค์วัามป็ลอดภััยขีองอาหาริเป็็นหลัก

 - เปล่�ยนไปใช้วัสิดุ้ทด้แทนพัลาสิติิก โดยศึูกษัาและ
พัฒนาวัสัดุทดแทนพลาสตกิ หริอ่พลาสตกิที�ผลติจัาก
ทริัพยากริทดแทนได้ และนำามาใช้บริริจัุอาหาริ

 - เอื�อติ่อการนำากลับมาใช้ใหม่ โดยพัฒนาบริริจัุภััณฑ์ ์
ที�นำากลับไป็ใช ้ใหม่ได ้ ในกริณีที� ไม ่สามาริถึหา
วััสดุทดแทนที�ริักษัาค์ุณภัาพและค์วัามป็ลอดภััย 
ขีองอาหาริได้เทียบเท่าบริริจุัภััณฑ์์พลาสติก

นอกจัากนี� บริิษััทมุ่งมั�นพัฒนาบริริจัุภััณฑ์์เพ่�อบริริเทา 
ผลกริะทบต่อสิ�งแวัดล้อมตลอดห่วังโซึ่่คุ์ณค์่ามาอย่าง 
ต่อเน่�อง โดยตั�งแต่ป็ี 2556 ธุริกิจัอาหาริสัตวั์บก 
นำาถึังบริริจัุอาหาริสัตวั์ขีนาดใหญ่ (Bulk Feed Tank)  
มาใช้ทดแทนการิใช้ถึงุบริริจุัอาหาริสตัว์ัพลาสตกิ ตั�งแต่ปี็  
2549 ธุริกิจัการิเลี�ยงกุ ้งได้นำาถัึง Q-Pass Tank  
ซึ่ึ�งสามาริถึนำามาล้างฆ่าเช่�อและใช้ใหม่ได้ มาใช้แทน
ถึุงพลาสติกบริริจุัลูกกุ ้ง ธุริกิจัผลิตไก่เน่�อค์ริบวังจัริ 
ในกิจัการิป็ริะเทศูไทยเป็ลี�ยนมาใช้กริะบะสแตนเลสแทน 
ถึงุพลาสตกิขีนย้ายชิ�นส่วันผลติภััณฑ์์ในกริะบวันการิผลติ  
และบริิษััทพยายามลดการิใช้พลาสติกใช้ค์รัิ�งเดียวัทิ�ง  
ได้แก่ ออกแบบแก้วัยกด่�มเพ่�อลดการิใช้หลอดพลาสติก
ในริ้านสตาริ์ค์อฟฟี่ และเป็ลี�ยนไป็เป็็นภัาชนะกริะดาษั
แทนภัาชนะพลาสติกบริริจุัอาหาริและเค์ริ่�องด่�มเม่�อซ่ึ่�อ 
กลับบ้านในริ้านห้าดาวัและริ้านอาหาริเชสเตอริ์ 

• ผลกร์ะทบต่อสุิ�งแว์ดล�อมู

บริิษััทนำาแนวัค์ิดเศูริษัฐกิจัหมุนเวัียนบูริณาการิเขี้ากับ 
การิดำาเนินงานตลอดห่วังโซึ่่ค์ุณค์่า สอดค์ล้องกับ  
นโยบายด้้านค้วามปลอด้ภััยอาชีวอนามัยสิิ�งแวด้ล้อม  

และพัลังงานขีองบริิษััท เพ่�อบริิหาริจััดการิทริัพยากริ
ให้เกิดป็ริะโยชน์สูงสุดพริ้อมทั�งบริริเทาผลกริะทบ 
ต่อสิ�งแวัดล้อมมาอย่างต่อเน่�อง เช่น การินำาพลังงาน
หมุนเวัียนมาใช้ตลอดกริะบวันการิผลิต ตั�งแต่ธุริกิจั
อาหาริสตัว์ั นำาชวีัมวัลมาใช้เป็็นเช่�อเพลงิทดแทนถ่ึานหนิ
ในหม้อไอนำ�า ในฟาริ์มสุกริและค์อมเพล็กซึ่์ไก่ไขี่ทั�งหมด
นำานำ�าเสียและมูลสัตวั์ไป็บำาบัดผ่านริะบบบำาบัดนำ�าเสีย
ได้ก๊าซึ่ชีวัภัาพที�สามาริถึนำาไป็ผลิตไฟฟ้านำากลับไป็ใช้
ภัายในหน่วัยงาน ติดตั�งแผงโซึ่ลาริ์เซึ่ลล์บนหลังค์า  

หมีายเหตั้์ : ส่ามีารถุศ่กษาข้อมีูลืแลืะรายลืะเอ่ยดเพีิ�มีเตั้ิมีได้ที่่�รายงานคัว์ามีย้�งยืนประจำาป่ 2563

เพ่�อผลติไฟฟ้าใช้ภัายในกริะบวันการิผลติ ในฟาร์ิมเลี�ยงกุง้ 
และโริงงานผลิตอาหารินำาเทค์โนโลยี Ultra-filtration  
มาบำาบัดนำ�าที�ใช้แล้วัให้สามาริถึนำานำ�ากลับไป็ใช้ใหม่ 
อย่างเหมาะสม นอกจัากนี� ในธุริกิจัเลี�ยงสุกริยังนำานำ�า 
ที�ผ่านบำาบัดจัากริะบบผลิตก๊าซึ่ชีวัภัาพไป็ใช้เป็็นนำ�าปุ็๋ย 
ให้แก่ชมุชนริอบ ๆ ฟาร์ิมสกุริผ่าน “โค์ริงการิป็ันนำ�าปุ็๋ย” 
ช่วัยลดต้นทุนการิเพาะป็ลูก 

• คว์ามูหลากหลาย์ทางชุีว์ภาพี

บ ริิ ษัั ท ใ ห้ ค์ วั า ม สำา คั์ ญ ตั� ง แ ต่ เ ริ้� อ ง สิ ถ้ า น ท่� ติั� ง 

สิถ้านประกอบการท่�ติ้องไม่อย่่ ในแหล่งอนุ รักษ์

ทรัพัยากรธิรรมชาติิและสิิ�งแวด้ล้อมตามริะเบียบ  
ข้ีอบงัค์บั มาตริฐาน และกฎกริะทริวังที�กำาหนดไว้ั ริวัมถึงึ 
มีการิป็ริะเมินผลกริะทบที�อาจัเกิดขี้�นจัากการิดำาเนิน
ธุริกิจัอย่างสมำ�าเสมอ ไม่สินับสินุนแหล่งเพัาะปล่ก 

วัติถุ้ด้ิบหลักทางการเกษติรท่� ไม่ม่ เอกสิารสิิทธิิ�  
บริิษััทมีการิจ้ัด้หาวัติถุ้ด้ิบหลักท่�สิามารถ้ติรวจ้สิอบ 

ยอ้นกลบัได้ถึ้้งแหลง่ท่�มาเพ่�อค์วัามยั�งยน่ขีองทรัิพยากริ 
ทางธริริมชาติ โดยการิจััดหา ขี ้าวัโพดเลี�ยงสัตวั ์  
กากถึั�วัเหลอ่ง นำ�ามันป็าล์ม มันสำาป็ะหลัง และป็ลาป่็นที�ใช้ 
ในการิผลิตอาหาริสัตวั์ จัากแหล่งที�สามาริถึตริวัจัสอบ
ย้อนกลับได้และมาจัากแหล่งที�ริับผิดชอบอย่างต่อเน่�อง
นอกจัากนี� ตั�งแต่ป็ี 2557 บริิษััทดำาเนินโค์ริงการิซึ่ีพีเอฟ 
ป็ลกู-ปั็น-ป้็อง ป่็าชายเลน อย่างต่อเน่�อง จัากค์วัามทุม่เท 
ในการิอนุริักษั์และฟื ้นฟูป็่าชายเลน ใน 5 จัังหวััด 
ในป็ริะเทศูไทย ทำาให้ริะบบนเิวัศูป่็าชายเลนอุดมสมบรูิณ์
เป็็นแหล่งอนบุาลสตัว์ันำ�าวัยัอ่อนส่งผลให้ทริพัยากริสตัว์ันำ�า 
และมีการิดำาเนินโค์ริงการิซึ่ีพีเอฟริักษั์นิเวัศู ลุ่มนำ�าป็่าสัก 
เขีาพริะยาเดินธง จัังหวััดลพบุริี ในป็ริะเทศูไทย ตั�งแต่ป็ี  
2559 จันถึึงป็ัจัจัุบันสามาริถึเป็ลี�ยนพ่�นที�แห้งแล้ง 
เป็็นป่็าสเีขียีวัที�มีพันธุไ์ม้หลากหลายชนดิ ค่์นค์วัามชุม่ช่�น
กลับสู่ธริริมชาติ 
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สัดสวนรายไดจากการขาย

ผลการดำเนินงานป� 2563
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    + คาเส่ือมราคาและตัดจำหนาย + คาเสื่อมราคาของสินทรัพยชีวภาพ
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(3) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน = กำไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ/สวนของผูถือหุนของบริษัทเฉลี่ย
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ในป็ี 2563 บริิษััทมีริายได้จัากการิขีายอยู่ที� 589,713 ล้านบาท เพิ�มขี้�นริ้อยละ 11 จัากป็ีก่อน ซึ่้�งมาจัากริายได้จัาก 
การิขีายขีองกิจัการิต่างป็ริะเทศูเพิ�มขี้�นริ้อยละ 15 และกิจัการิป็ริะเทศูไทยเพิ�มขี้�นริ้อยละ 3 โดยมีป็ัจัจััยหลักมาจัาก 
การิที�บริิษััทให้ค์วัามสำาคั์ญต่อการิบริิหาริจััดการิกริะบวันการิผลิตด้วัยมาตริฐานสูงสุดด้วัยเทค์โนโลยีและนวััตกริริม 
ที�ทันสมัย ริวัมทั�งการิใช้ริะบบ AI มาเสริิมการิทำางานให้มีผลดีที�สุดกวั่าในอุตสาหกริริม ทำาให้แม้ในภัาวัะวัิกฤตโริค์ริะบาด 
ทั�ง COVID-19 และโริค์อหิวัาต์แอฟริิกาในสุกริ (ASF) บริิษััทยังสามาริถึสริ้างผลการิดำาเนินงานที�ดีขี้�น นอกจัากนี�  
การิขีาดแค์ลนสุกริส่งผลให้ริาค์าสุกริในภัูมิภัาค์เอเชียป็ริับตัวัสูงขี้�นจัากป็ีก่อนหน้าโดยเฉพาะในป็ริะเทศูเวัียดนาม ไทย  
และกมัพชูา ป็ริะกอบกบัผลดำาเนนิงานขีองธรุิกจิัสตัวัน์ำ�าในป็ริะเทศูไทยป็ริบัตวััดีจัากการิเพิ�มป็ริะสทิธภิัาพในการิดำาเนนิธรุิกิจั 
และการิป็ริับกลยุทธ์ทางการิตลาด ส่งผลให้บริิษััทสามาริถึขีายกุ้งในป็ริะเทศูไทยเพิ�มขี้�นอย่างมีนัยสำาค์ัญ ซึ่้�งส่งผล
ทำาให้อัตริากำาไริขีั�นต้นในป็ี 2563 อยู่ที�ริ้อยละ 18 ป็ริับตัวัสูงขี้�นจัากป็ีก่อนที�ริ้อยละ 14 ต้นทุนในการิจััดจัำาหน่ายและ 
ค์่าใช้จั่ายในการิบริิหาริอยู่ที� 57,380 ล้านบาท เพิ�มขี้�น 2,983 ล้านบาท หริ้อริ้อยละ 5 ซึ่้�งเป็็นไป็ตามการิขีายที�เพิ�มขี้�น  
สง่ผลใหก้ำาไริกอ่นดอกเบี�ยจัา่ยและค์า่ใชจ้ัา่ยภัาษัแีละค์า่เส่�อมริาค์า (EBITDA) จัำานวัน 81,692 ลา้นบาท เพิ�มขี้�นริอ้ยละ 72
กำาไริสุทธิป็ริะจัำาป็ี 2563 จัำานวัน 26,022 ล้านบาท เติบโตริ้อยละ 41 และมีกำาไริต่อหุ้นอยู่ที� 3.14 บาทต่อหุ้น ทั�งนี�  
ค์ณะกริริมการิบริิษััทได้มีมติให้เสนอต่อที�ป็ริะชุมสามัญผู้ถึ่อหุ้น ค์ริั�งที� 1/2564 เพ่�อพิจัาริณาอนุมัติการิจั่ายเงินป็ันผล 
จัากผลการิดำาเนินงานป็ี 2563 ให้แก่ผู้ถึ่อหุ้นริวัมทั�งสิ�นในอัตริาหุ้นละ 1.00 บาท โดยได้มีการิจั่ายเป็็นเงินป็ันผล 
ริะหวั่างกาลให้แก่ผู้ถึ่อหุ้นแล้วัในอัตริาหุ้นละ 0.40 บาท เม่�อวัันที� 11 กันยายน 2563
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รางวัลแห�งความสำเร็จในป� 2563

Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ริางวัลั Thailand Sustainability Investment (THSI) ป็ริะจัำาป็ี  
2563 ในกลุ่มธุริกิจัเกษัตริและอุตสาหกริริมอาหาริ มอบโดย 
ตลาดหลักทริัพย์แห่งป็ริะเทศูไทย (SET) ในฐานะที�บริิษััท
ดำาเนินธุริกิจัด้วัยค์วัามริับผิดชอบต่อสังค์ม สิ�งแวัดล้อม  
และการิบริิหาริงานภัายใต้หลักธริริมาภิับาล ตามแนวัทาง 
การิพฒันาอย่างยั�งยน่ ค์วับคู่์ไป็กบัการิสร้ิางผลตอบแทนที�ดทีาง
เศูริษัฐกจิัและเตบิโตอย่างต่อเน่�อง 

ASEAN Asset Class PLCs
ริางวััล ASEAN Asset Class PLCs จัากโค์ริงการิ ASEAN 
CG Scorecard ป็ริะจัำาป็ี 2562 ซึ่้�งได้รัิบการิสนับสนุนจัาก 
ASEAN Markets Forum และ Asian Development Bank 
(ADB) จัากการิที�บริิษัทัได้ให้ค์วัามร่ิวัมม่อกับองค์์กริตลาดทุน
ในอาเซึ่ียน 6 ป็ริะเทศู เพ่�อยกริะดับคุ์ณภัาพการิกำากับดูแล
การิดำาเนินธุริกิจัขีองบริิษััทจัดทะเบียนในอาเซึ่ียนให้ทัดเทียม
มาตริฐานสากล

Thailand Corporate Excellence Awards 2020
ริางวััล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 
สาขีาค์วัามเป็็นเลิศูด้านผู้นำา และสาขีาค์วัามเป็็นเลิศู
ด้านสินค์้า-บริิการิ จััดโดยสมาค์มการิจััดการิธุริกิจัแห่ง
ป็ริะเทศูไทย (TMA) และสถึาบันบัณฑ์ิตบริิหาริธุริกิจัศูศูินทริ์  
แห่งจัุฬาลงกริณ์มหาวัิทยาลัย จัากการิที�บริิษััทดำาเนินธุริกิจั 
ด้วัยค์วัามมุ่งมั�นในการิเป็็นผู้นำาสริ้างสริริค์์สิ�งดี ๆ  เพ่�อสังค์ม 
และส่งเสริิมเศูริษัฐกิจัไทยเติบโตอย่างยั�งย่น

The Asian Excellence Awards 2020
ริางวััล The Asian Excellence Awards 2020 จััดโดย
นิตยสาริ Corporate Governance Asia ใน 5 สาขีา ได้แก่  
ริางวััล Asia’s Best CEO ริางวััล Asia’s Best CFO  
ริางวััล Best Investor Relations Professional และองค์์กริ  
ไดร้ิบัริางวัลั Best Investor Relations Company และริางวัลั  
Best CSR Company มอบให้บริิษััทที�มีค์วัามโดดเด่นด้าน 
การิดำาเนนิธรุิกจิัที�เป็็นเลศิูและไดร้ิบัการิยอมริบัในริะดับสากล

The World’s Best Employer 2020 
บริิษััทได้ริับการิจััดอันดับเป็็น องค์์กรินายจั้างยอดเยี�ยม 
ริะดับโลกแห่งปี็ 2020 (The World’s Best Employer 2020)  
จััดโดยนิตยสาริ “ฟอริ์บส์” และเป็็นอันดับที� 1 ในฐานะ 
บริิษัทัไทยที�มคี์วัามโดดเด่นในการิมส่ีวันร่ิวัมสร้ิางค์วัามมั�นค์ง
ทางอาหาริให้กับสังค์ม พริ้อมยกริะดับมาตริการิริักษัา 
ค์วัามป็ลอดภััยและป็้องกันเช่�อโริค์ COVID-19 ตลอดห่วังโซึ่ ่
การิผลิตอย่างเค์ริ่งค์ริัด สริ้างค์วัามมั�นค์งทางอาหาริและ 
ส่งมอบป็ลอดภััยอย่างเพียงพอให้กับผู้บริิโภัค์

Annual Institutional Investor Awards 
for Corporates 

ริางวััลจัากงาน 10th Annual Institutional Investor 
Awards for Corporates โดย Alpha Southeast Asia  
ใน 4 สาขีา ได้แก่ ริางวััล Best CFO In Thailand มอบให้แก่ 
ค์ุณไพศูาล จัิริะกิจัเจัริิญ ป็ริะธานผู้บริิหาริฝั่ายการิเงิน  
ริางวััล Best Senior Management IR Support ริางวััล 
Strongest Adherence to Corporate Governance ริางวััล  
Most Consistent Dividend Policy และริางวััล Best  
Strategic CSR ซึ่้�งแสดงให้เห็นถึึงค์วัามเป็็นเลิศูด้านการิ
บริิหาริจััดการิที�ดีในทุก ๆ ด้านขีองบริิษััท
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รางวัลแห�งความสำเร็จในป� 2563
ซีี.พีี. เวี์ย์ดนามู คอร์์ป็อเร์ชัุ�น

สภัาพัฒนาธุริกิจัอย่างยั�งย่นแห่งชาติเวัียดนาม (VBCSD) 
มอบป็ริะกาศูนียบัตริ 100 บริิษััทยั�งย่น ในโค์ริงการิ
ป็ริะเมินและจััดอันดับธุริกิจัยั�งย่นป็ริะเทศูเวัียดนาม ให้แก่ 
ซึ่.ีพี. เวัยีดนาม ค์อริป์็อเริชั�น ที�มผีลการิดำาเนนิงานดา้นค์วัาม
ยั�งย่นโดดเด่น 
ซึ่ี.พี.เวัียดนาม ค์อริ์ป็อเริชั�น ได้ถึูกจััดให้เป็็นอันดับที� 1  
ในกลุ่มอาหาริสดและอาหาริแช่แข็ีง โดย Vietnam Top 10  
Food Reputation Award 2020 จัากการิยอมริับขีอง 
ชาวัเวัียดนามในค์วัามน่าเช่�อถึ่อและภัาพลักษัณ์ที�ดี ริวัมถึึง 
ได้ริับริางวััล Gold Brand จัากงาน Vietnam’s Agriculture  
Award 2020 ซึ่ึ�งมอบให้กับตริาสินค์้าและผลิตภััณฑ์์ 
ทางการิเกษัตริที�มีคุ์ณภัาพโดดเด่น ในการิเป็็นผู้ผลิตอาหาริ
ป็ลอดภััย

ซีีพีีเอฟ อินเดีย์
ซึ่ีพีเอฟ อินเดยี ค์วั้าริางวััล The Excellence in Partnership 
2019 Award งาน “KFC Supplier’s Conference 2019”  
ณ โริงแริมเลอ เมอเริเดียน เม่องนิวัเดลี จัากผลงาน 
การิทำางานเป็็นทีมที�ยอดเยี�ยมจัากทุก ๆ หน่วัยงาน ทำาให้
ได้ริับริางวััลจัาก KFC ซึ่้�งเป็็นลูกค์้าริายใหญ่ที�สุดขีองบริิษััท 

ร์างวั์ล Certificate of ESG 100 Company
Certificate of ESG 100 Company ป็ี 2563 จัากสถึาบัน
ไทยพัฒน์ ในฐานะที�บริิษััทดำาเนินธุริกิจัด้วัยค์วัามมุ่งมั�นและ
ริับผิดชอบต่อสิ�งแวัดล้อม สังค์ม และยึดหลักธริริมาภัิบาล  
ตลอดจันค์ำานงึถึงึผลตอบแทนต่อนกัลงทนุและผูมี้สว่ันได้เสยี  
สู่การิเติบโตอย่างยั�งย่น พริ้อมมอบริางวััล 3 ป็ริะโยชน์ 
สูค่์วัามยั�งยน่ ให้กบัหน่วัยงานภัายในองค์์กริที�ขีบัเค์ล่�อนธรุิกจิั
ตามแนวัทางค์วัามยั�งย่น

ร์างวั์ลคว์ามูยั์�งย่์นร์ะดับ SAM Silver Class
ริางวััลค์วัามยั�งย่นริะดับ SAM Silver Class ในกลุ่ม
อตุสาหกริริมผลติภััณฑ์์อาหาริ ที�แสดงอยูใ่น The Sustainability  
Year Book 2020 เป็็นค์รัิ�งแริก โดยบริิษััทได้รัิบริางวััล 
ค์วัามยั�งย่นริะดับ Bronze Class นับตั�งแต่ป็ี 2018  
ซึ่ึ�งสะท้อนถึึงการิได้ริับการิยอมรัิบในการิเป็็นบริิษััทที�มี 
แนวัป็ฏิิบตัด้ิานค์วัามยั�งยน่ชั�นนำาและมีการิเตบิโตอย่างยั�งยน่ 

ร์างวั์ล Sustainability Award
ริางวััล Sustainability Award จัาก เค์มิน อินดัสตริีส์  
(Kemin Industries) องค์์กริชั�นนำาริะดับโลกที�ดำาเนินธุริกิจั 
ด้านส่วันผสมทางโภัชนาการิในอาหาริ จัากค์วัามมุ่งมั�น 
ขีองบริิษััทในการิดำาเนินธุริกิจัด้วัยค์วัามริับผิดชอบต่อสังค์ม
และสิ�งแวัดล้อมอย่างยั�งย่น 

Brand Leadership Award
ริางวััล Brand Leadership Award จัากงาน Thailand Best 
Brand Awards ป็ริะจัำาป็ี 2019 จััดโดย World Marketing 
Congress องค์์กริเอกชนด้านการิตลาดที�ยั�งย่น ด้วัยการิ 
สริ้างแบรินด์ริะดับโลกจัากการิดำาเนินธุริกิจัอาหาริแบบ 
ค์ริบวังจัริที�มีคุ์ณภัาพป็ลอดภััย ไดม้าตริฐานสากล เพ่�อสขุีภัาพ 
ผูบ้ริโิภัค์ทั�วัโลก ดว้ัยค์วัามริบัผิดชอบตอ่สงัค์มและสิ�งแวัดลอ้ม 

ป็ร์ะกาศเกีย์ร์ติคุณ์บัตร์และเข็่มูที�ร์ะล่กเสุมูาคุณ้์ป็การ์ 
ค์ุณป็ริะสิทธิ� บุญดวังป็ริะเสริิฐ ป็ริะธานค์ณะผู้บริิหาริ ได้ริับ 
ป็ริะกาศูเกียริติค์ุณบัตริและเขี็มที�ริะลึกเสมาคุ์ณูป็การิ  
ซึ่้�งมอบริางวััลผู้ทำาคุ์ณป็ริะโยชน์ให้แก่กริะทริวังศูึกษัาธิการิ  
ป็ริะจัำาป็ี 2563 เพ่�อเชิดชูเกียริติต่อผู้ทำาค์ุณป็ริะโยชน์
และเป็็นแบบอย่างที�ดีในการิส่งเสริิมงานด้านการิศูึกษัา 
ขีองกริะทริวังฯ จัากการิสนับสนุนโค์ริงการิสานอนาค์ต 
การิศูึกษัา CONNEXTED อย่างต่อเน่�อง 

บุคคลตัว์อย่์างแห่งปี็
ค์ุณสุขีสันต์ เจัียมใจัสวั่างฤกษั์ ริองป็ริะธานค์ณะกริริมการิ
บริิหาริ ได้ริับริางวััล “บุค์ค์ลตัวัอย่างแห่งป็ี” ป็ี 2563  
สาขีาบริิหาริและพัฒนาอุตสาหกริริม ในฐานะนักบริิหาริ 
ที�ป็ริะสบค์วัามสำาเริ็จั เป็็นตัวัอย่างในด้านการิบริิหาริจััดการิ  
ขีณะเดียวักันบริิษััทยังได ้ริับริางวััล “ค์วัามดีตอบแทน 
ค์ณุแผ่นดิน” ปี็ 2563 สาขีาองค์์กริที�ทำาคุ์ณป็ริะโยชน์ต่อสงัค์ม
และป็ริะเทศูชาติ 
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การบรรลุุเป้้าหมายของการกำากับดููแลุกิจการที่่�ดู่ของบริษััที่ เริ�มตั้ั�งแตั้่การกำาหนดูโครงสร้างการบริหารที่่�ม่ความชััดูเจน  
การสรรหากรรมการบริษััที่ที่่�ม่ป้ระสบการณ์์ ม่ความรู้ความเข้าใจในธุุรกิจ แลุะม่วิสัยที่ัศน์ในการบริหาร การกำาหนดู 
อำานาจหน้าที่่�ความรับผิิดูชัอบของคณ์ะกรรมการ พร้อมนโยบายการกำากับดููแลุกิจการของบริษััที่แลุะแนวป้ฏิิบัตั้ิที่่�ชััดูเจน
ตั้่อผิู้ถืือหุ้นแลุะผิู้ม่ส่วนไดู้เส่ย การเป้ิดูเผิยข้อมูลุอย่างครบถื้วน โป้ร่งใส แลุะที่ันเวลุา ตั้ลุอดูจนการส่งตั้่อนโยบายแลุะ
แนวป้ฏิิบัตั้ิไป้ยังผิู้บริหารแลุะพนักงานไดู้รับที่ราบแลุะยึดูถืือป้ฏิิบัตั้ิ 

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการของบริษััท

การกำากับดููแลกิจการ

คณะกรรมการบริษััทซ่ึ่�งเป็็นตััวแทนของผูู้้ถืือหุ้้้น ป็ระกอบดู้วยกรรมการ 15 คน โดูยเป็็นกรรมการอิสระ
จำานวน 5 คน

คณะกรรมการบริษััท ที่ำาหน้าที่่�กำากับดููแลุกิจการ 
ให้เป้็นไป้ตั้ามกฎหมาย วัตั้ถืุป้ระสงค์ ข้อบังคับแลุะมตั้ิของ
ที่่�ป้ระชัุมผิู้ถืือหุ้น รวมที่ั�งดููแลุให้ฝ่่ายจัดูการป้ฏิิบัตั้ิงาน 
ให้บรรลุุเป้้าหมายผิลุการดูำาเนินงานตั้ามกลุยุที่ธุ์แลุะ 

แผินงานที่่�ไดู้รับอนุมัตั้ิจากคณ์ะกรรมการบริษััที่ป้ระจำาป้ี  
บนการคำานึงถืึงการผิสานสมดูุลุของป้ระโยชัน์ตั้่อบริษััที่ 
แลุะผิู้ม่ส่วนไดู้เส่ยกลุุ่มตั้่าง ๆ 

40%

27%

33%

กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร
6 คน

กรรมการ
ท่ีไมเปนผูบริหาร

4 คน

2

กรรมการผูหญิง

กรรมการอิสระ
5 คน

13

กรรมการผูชาย

4
อายุ 50-59

คน
4

อายุ 60-69
คน

6
อายุ 70-79

คน
1

อายุ 80 ขึ้นไป
คนคนคน

40%

27%

33%

บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

กำหนดเปาหมาย กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ประเมินผล ติดตาม และเปดเผย
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คณะกรรมการกำาหุ้นดูค่าตัอบแทนและสรรหุ้ากรรมการ จะเป้็นผิู้สรรหาบุคคลุที่่�เห็นว่าม่คุณ์สมบัตั้ิเหมาะสม 
ในการดูำารงตั้ำาแหน่งกรรมการบริษััที่ เพื�อเสนอตั้่อที่่�ป้ระชัุมคณ์ะกรรมการบริษััที่เพื�อพิจารณ์าแตั้่งตั้ั�ง หรือเพื�อเสนอตั้่อ 
ที่่�ป้ระชัุมผิู้ถืือหุ้นตั้่อไป้ ที่ั�งน่� บริษััที่ไดู้เป้ิดูโอกาสให้ผิู้ถืือหุ้นม่ส่วนร่วมในการเสนอชัื�อบุคคลุที่่�ม่คุณ์สมบัตั้ิเหมาะสม 
เข้าดูำารงตั้ำาแหน่งเป้็นกรรมการตั้ามหลุักเกณ์ฑ์์ที่่�กำาหนดูไว้อ่กดู้วย
ซึ่่�งคณ์ะกรรมการบริษััที่ไดู้แตั้่งตั้ั�งคณ์ะกรรมการชัุดูย่อย เพื�อชั่วยกลุั�นกรองงานที่่�ม่ความสำาคัญ ดูังน่�

คณะกรรมการกำากับดููแลกิจการ ม่หน้าที่่�ในการกำาหนดูขอบเขตั้แลุะนโยบายการกำากับดููแลุกิจการ เสนอแนวป้ฏิิบัตั้ิ
ดูา้นการกำากบัดูแูลุกจิการตั้อ่คณ์ะกรรมการบรษิัทัี่ พรอ้มที่ั�งใหค้ำาแนะนำาแกค่ณ์ะกรรมการบรษิัทัี่ในเรื�องเก่�ยวกบัการกำากบั
ดููแลุกิจการ สอบที่านกับกรรมการแลุะฝ่่ายจัดูการเก่�ยวกับการป้ฏิิบัตั้ิตั้ามนโยบายการกำากับดููแลุกิจการ รวมถืึงพิจารณ์า
ที่บที่วนแนวป้ฏิิบัตั้ิดู้านการกำากับดููแลุกิจการ โดูยเป้รียบเที่่ยบกับแนวป้ฏิิบัตั้ิของสากลุ แลุะเสนอตั้่อคณ์ะกรรมการบริษััที่
เพื�อให้ม่การพิจารณ์าป้รับป้รุงให้ม่ป้ระสิที่ธุิภาพแลุะป้ระสิที่ธุิผิลุอย่างตั้่อเนื�อง
นอกจากคณ์ะกรรมการชัุดูย่อยข้างตั้้นแลุ้ว คณ์ะกรรมการบริษััที่ยังไดู้แตั้่งตั้ั�ง คณะกรรมการบริหาร ซึ่่�งป้ระกอบดู้วย  
กรรมการแลุะผิูบ้รหิารระดูบัสงูที่่�รบัผิดิูชัอบธุรุกจิหลุกัแลุะสายงานสนบัสนนุ เพื�อชัว่ยคณ์ะกรรมการบรษิัทัี่ในการกำากบัดูแูลุ
การบริหารงานของฝ่่ายบริหารให้เป้็นไป้ตั้ามนโยบายแลุะเป้้าหมายการดูำาเนินธุุรกิจที่่�คณ์ะกรรมการบริษััที่ไดู้กำาหนดูไว้ 
อย่างม่ป้ระสิที่ธุิภาพแลุะป้ระสิที่ธุิผิลุ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2563

13 คร้ัง กุมภาพันธ

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

มิถุนายน กรกฎาคม

กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม

สิงหาคม

• คณ์ะกรรมการตั้รวจสอบ 
• คณ์ะกรรมการกำาหนดูค่าตั้อบแที่นแลุะสรรหากรรมการ 
• คณ์ะกรรมการกำากับดููแลุกิจการ
• คณ์ะกรรมการความรับผิิดูชัอบตั้่อสังคมแลุะการพัฒนา

อย่างยั�งยืน
• คณ์ะกรรมการเที่คโนโลุย่แลุะความมั�นคงป้ลุอดูภัย 

ที่างไซึ่เบอร์
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การป็ระชุ้มสามัญผูู้้ถืือหุ้้้น
บริษััที่จัดูการป้ระชัุมสามญัผิู้ถืือหุ้นในเดูอืนเมษัายนของทีุ่กป้ี แตั้่เนื�องดู้วยสถืานการณ์์การแพร่ระบาดูของโรคตั้ิดูเชัื�อไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในป้ี 2563 ส่งผิลุให้บริษััที่จำาเป้็นตั้้องเลืุ�อนการจัดูการป้ระชัุมสามัญผิู้ถืือหุ้นจากเดูือน
เมษัายน 2563 ไป้เป้็นวันที่่� 24 มิถืุนายน 2563 อย่างไรก็ตั้าม บริษััที่ก็ยังคงดูำาเนินการตั้ามนโยบายในการส่งเสริมสิที่ธุิ 
ของผิู้ถืือหุ้นอย่างครบถื้วนแลุะมก่ารสื�อสารเอกสารแลุะข้อมลูุที่่�เก่�ยวข้องกับการป้ระชัุมผิู้ถืือหุ้นผิ่านที่างเว็บไซึ่ตั้์ของบริษััที่

นโยบายการกำากับดููแลกิจการ
บรษิัทัี่เชัื�อมั�นวา่การกำากับดููแลุกจิการที่่�ดู่ เป้น็สว่นสำาคัญสว่นหนึ�งในการที่่�จะสรา้งความยั�งยนืใหก้บัองคก์ร พรอ้ม ๆ  ไป้กับ 
การสร้างความเติั้บโตั้ที่างเศรษัฐกิจเพื�อผิลุป้ระกอบการที่่�ดู่ในระยะยาว น่าเชัื�อถืือ เพื�อป้ระโยชัน์ในการสร้างคุณ์ค่า 
ให้กิจการอย่างยั�งยืน ตั้รงตั้ามความมุ่งหวังของที่ั�งภาคธุุรกิจ ผิู้ถืือหุ้น ผิู้ม่ส่วนไดู้เส่ยแลุะสังคมโดูยรวม จ่งกำาหนดูให้ม่ 
นโยบายการกำากับดููแลุกิจการของบริษััที่ โดูยถืือเป้็นพันธุกิจของคณ์ะกรรมการบริษััที่ ผิู้บริหาร แลุะพนักงานขององค์กร 
ที่่�ตั้้องไดู้รับที่ราบแลุะถืือป้ฏิิบัตั้ิอย่างที่ั�วถืึงที่ั�งองค์กร โดูยให้ม่การประเมินผลการปฏิิบัติิติามนโยบายและระเบียบ 

ที่ี�เกี�ยวข้้องและรายงานผลการประเมินติ่อคณะกรรมการบริษััที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง 

การป็ระเมินผู้ลงานของป็ระธานคณะผูู้้บริหุ้าร
คณ์ะกรรมการบริษััที่จะเป้็นผิู้ป้ระเมินผิลุการป้ฏิิบัตั้ิงานของป้ระธุานคณ์ะผิู้บริหารในแตั้่ลุะป้ี เพื�อป้ระกอบการพิจารณ์า
กำาหนดูค่าตั้อบแที่น บนฐานตัั้วชัี�วัดู 2 ป้ระเภที่หลุัก ไดู้แก่ 

1
ตัวชี้วัดผลตอบแทน

ทางการเงิน
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ดานความยั่งยืน

2

เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดำรงตำแหนง

เผยแพร
บนเว็บไซต

สงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน

วันประชุม
ผูถือหุน

สงรายงานการประชุม
ใหตลาดหลักทรัพย

30 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

25 พฤษภาคม 2563 10 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563



หมายเหตุุ	 :	 สามารถศึึกษาข้้อมูลและรายละเอียดเพ่ิ่�มเตุ่มได้ทีี่�รายงานประจำำาปี	2563	(แบบ	56-1	One	Report)
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การต่ัอต้ัานท้จริตัคอร์รัป็ชัุน
เพื�อให้มั�นใจว่าพนักงานของบริษััที่จะไม่เพิกเฉยตั้่อการ
ทีุ่จริตั้คอร์รัป้ชััน บริษััที่มุ่งเสริมสร้างความตั้ระหนักรู้
ครอบคลุุมที่ั�งเชัิงนโยบายแลุะแนวป้ฎิบัตั้ิให้แก่พนักงาน
ทีุ่กระดูับผิ่านรูป้แบบแลุะชั่องที่างที่่�หลุากหลุาย โดูยบริษััที่
ไดู้จัดูที่ำานโยบายตั้่อตั้้านคอร์รัป้ชััน โดูยม่การแป้ลุเป้็น 
ภาษัาที่้องถืิ�นแลุ้วรวม 12 ภาษัา เพื�อให้ครอบคลุุมการ
สื�อสารในที่กุป้ระเที่ศที่่�บรษิัทัี่ม่การลุงที่นุ แลุะยงัเป้ดิูโอกาส
ให้พนักงาน ผิู้ม่ส่วนไดู้เส่ย หรือบุคคลุภายนอกสามารถื
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่�ยวกับการกระที่ำาความผิิดู 
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณ์ หรือการทีุ่จริตั้คอร์รัป้ชััน  

การกำากับดููแลการดูำาเนินงานของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม
ซึ่ีพ่เอฟม่นโยบายแตั้่งตัั้�งตัั้วแที่นเข้าไป้ดูำารงตั้ำาแหน่งเป้็นกรรมการที่่�ม่อำานาจควบคุมในบริษััที่ย่อย เพื�อควบคุมดููแลุ 
การบริหารงานของบริษััที่ย่อยให้เป้็นไป้ตั้ามนโยบายของบริษััที่อย่างม่ป้ระสิที่ธุิภาพแลุะป้ระสิที่ธุิผิลุ ที่ั�งน่� ในกรณ์่ท่ี่�บริษััที่ 
ที่่�ซึ่ีพ่เอฟถืือหุ้นม่การจัดูป้ระชัุมผิู้ถืือหุ้น คณ์ะกรรมการบริษััที่ของซึ่ีพ่เอฟจะเป้็นผิู้พิจารณ์าการออกเส่ยงลุงมตั้ิ 
ในแตั้่ลุะวาระการป้ระชัุม รวมถืึงการแตั้่งตั้ั�งผิู้รับมอบฉันที่ะในการเข้าร่วมป้ระชัุมดูังกลุ่าว
สำาหรับบริษััที่ร่วมทีุ่น ซึ่ีพ่เอฟจะกำากับดููแลุบริษััที่ร่วมทีุ่นให้เป้็นไป้ตั้ามกลุยุที่ธุ์ที่่�ไดู้ตั้กลุงร่วมกันแลุะตั้ามที่่�ระบุไว้ในสัญญา
ร่วมทีุ่น

หรือการถืูกลุะเมิดูสิที่ธุิ ผิ่านชั่องที่างที่่�หลุากหลุาย อาที่ิ  
จดูหมาย โที่รศัพที่์ โที่รสาร อ่เมลุ แลุะเว็บไซึ่ตั้์ของบริษััที่  
โดูยผิู้แจ้งเรื�องร้องเรียนจะไดู้รับความคุ้มครองที่่�เหมาะสม 
จากบริษััที่ รวมถืึงข้อมูลุเก่�ยวกับเรื�องร้องเรียนจะถืูกเก็บ
รักษัาเป็้นความลุับ ไม่เปิ้ดูเผิยตั้่อผิู้ไม่เก่�ยวข้อง เว้นแตั้่ 
ที่่�จำาเป้น็ตั้อ้งเป้ดิูเผิยตั้ามขอ้กำาหนดูของกฎหมาย รวมที่ั�งให้
ความเป้็นธุรรมแลุะคุ้มครองพนักงานที่่�ป้ฏิิเสธุการกระที่ำา 
ซึ่่�งเข้าข่ายคอร์รัป้ชัันดู้วย นอกจากน่� บริษััที่ไดู้กำาหนดูให้
กระบวนการป้ระเมินความเส่�ยงของบริษััที่ครอบคลุุมถืึง
ความเส่�ยงดู้านทีุ่จริตั้คอร์รัป้ชัันอ่กดู้วย

“บริษััทเป็็นหุ้น่�งในสมาชิุกแนวร่วมป็ฏิิบัติัของภาคเอกชุนไทยในการต่ัอต้ัาน 
การท้จริตั (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) ตัั�งแต่ัปี็ 2560 ปั็จจ้บันอยู่ในระหุ้ว่างการยื�นเรื�อง
ขอต่ัอการรับรองท้ก ๆ 3 ปี็ (Re-Certify) ซ่ึ่�งถืือเป็็นการสะท้อนจ้ดูยืนท่�แน่วแน่ 
ของบริษััทในการท่�จะนำานโยบายต่ัอต้ัานคอร์รัป็ชัุนไป็ป็ฏิิบัติัใหุ้้เกิดูผู้ลจริง 
ทั�วทั�งองค์กร” 



ธุุรก่จำข้องบร่ษัที่มีความเกี�ยวข้้องกับความเสี�ยงตุ่าง	ๆ 	ทัี่�งจำากการเปลี�ยนแปลง
ข้องสภาพิ่แวดล้อมที่างธุุรก่จำ	และความตุ้องการทีี่�เปลี�ยนแปลงไปข้องผูู้้มี
ส่วนได้เสีย	 บร่ษัที่เช่ื่�อมั�นว่าการบร่หารความเสี�ยงทัี่�วทัี่�งองค์กร	 จำะเป็น
ปัจำจัำยสำาคัญทีี่�ที่ำาให้บร่ษัที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่างเศึรษฐก่จำ	ส่งเสร่ม	
ให้องค์กรมีความพิ่ร้อมในการปรับตัุวตุ่อการเปลี�ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว	ตุลอดจำนสร้างโอกาสในการดำาเน่นธุุรก่จำให้มีความยั�งย่น	เพ่ิ่�อให้	
ผูู้้มีส่วนได้เสียได้รับผู้ลตุอบแที่นอย่างเหมาะสม	 อย่างไรก็ตุาม	 ในการ
บร่หารความเสี�ยงนั�น	 อาจำมีบางความเสี�ยงทีี่�อยู่นอกเหน่อการควบคุม		
หร่อการจัำดการ	 จึำงอาจำส่งผู้ลกระที่บตุ่อการดำาเน่นงานและช่ื่�อเสียง	
ข้องบร่ษัที่ได้	

วัฒนธรรมการบริหุ้ารความเส่�ยง

การบริหารความเสี่่�ยง 

บริษััที่มุ่งสร้างวัฒนธุรรมการบริหารความเส่�ยงผิ่านการ
ดูำาเนินการในดู้านตั้่าง ๆ โดูยมุ่งหวังให้พนักงานทีุ่กระดูับ
เกิดูความรู้ ความเข้าใจ ตั้ลุอดูจนตั้ระหนักรู้ถืึงการบริหาร
ความเส่�ยง โดูยในภาพรวมบริษัทัี่ไดู้ดูำาเนนิการผ่ิานกิจกรรม
ตั้่าง ๆ เพื�อสร้างเสริมวัฒนธุรรมการบริหารความเส่�ยง  
ดูังน่�
• ป้ระกาศใชั้นโยบายการบริหารความเส่�ยง แลุะสื�อสาร 

ให้กับบุคลุากรที่ั�วที่ั�งองค์กรที่ราบ 
• วางกรอบการบริหารความเส่�ยง แลุะบูรณ์าการหลุักการ 

บริหารความเส่�ยงเข้ากับกระบวนการที่ำางานภายใน
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องค์กร เพื�อสร้างความตั้ระหนักถืึงความไม่แน่นอน 
ท่ี่�อาจเกิดูข่�น ตั้ลุอดูจนส่งเสริมให้การบริหารความเส่�ยง
เป้็นส่วนหนึ�งของการดูำาเนินงาน 

• กำาหนดูระดัูบความเส่�ยงที่่�ยอมรับไดู้ขององค์กร (Risk 
Appetite) แลุะสื�อสารให้ผิู้ป้ฏิิบัตั้ิงานที่ราบ

• กำาหนดูให้การบริหารความเส่�ยงเป้็นหนึ�งในกลุยุที่ธุ์
องค์กรที่่�ทุี่กหน่วยงานตั้้องให้ความสำาคัญแลุะถืือป้ฏิิบัติั้  
รวมถืึงเน้นยำ�าให้พนักงานทีุ่กระดูับคำานึงถืึงความเส่�ยง 
ที่่�อาจเกิดูข่�นก่อนการตั้ัดูสินใจ หรือป้ฏิิบัตั้ิงาน

• จัดูอบรมดู้านความเส่�ยงที่ั�งกับหน่วยงานภายนอก  
แลุะหน่วยงานภายใน เพื�อให้ผิู้บริหารสามารถืเข้าใจ  

แลุะป้ระเมินความเส่�ยงที่่�ม่ผิลุตั้่อการบรรลุุเป้้าหมาย 
หรือกลุยุที่ธุ์ในการดูำาเนินงาน

• จัดูป้ระชัุมเชัิงป้ฏิิบัติั้การดู้านความเส่�ยงร่วมกันระหว่าง 
ผิู้บริหารธุุรกิจ แลุะสำานักบริหารความเส่�ยงองค์กร

• จัดูให้ม่กระบวนการบริหารความเส่�ยง ตั้ลุอดูจนตั้ิดูตั้าม
ความคืบหน้าการจัดูที่ำามาตั้รการจัดูการความเส่�ยง
อย่างตั้่อเนื�อง

• รวมกระบวนการป้ระเมินความเส่�ยงเข้าเป้็นส่วนหนึ�ง 
ของการพิจารณ์าโครงการลุงทุี่นที่่�สำาคัญของบริษััที่

• กำาหนดูตั้วัชั่�วดัูความเส่�ยง (Key Risk Indicators : KRIs)  
เพื�อใชั้ เป้็นตั้ัวเตั้ือนการเกิดูเหตัุ้การณ์์ความเส่�ยง 
ในอนาคตั้ แลุะติั้ดูตั้ามความคืบหน้าในการจัดูการ

นโยบายการบริหุ้ารความเส่�ยง
บรษิัทัี่พัฒนานโยบาย แลุะระบบการบริหารความเส่�ยงแบบบูรณ์าการที่ั�วที่ั�งองคก์ร โดูยม่วตัั้ถืปุ้ระสงคเ์พื�อกำาหนดูแนวที่าง
การบริหารความเส่�ยงให้เป้็นไป้ในแนวที่างเดู่ยวกันที่ั�วที่ั�งองค์กร ครอบคลุุมความเส่�ยงทีุ่กป้ระเภที่ รวมถืึงความเส่�ยง 
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ความเสี่ยงใหม
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ความเสี่ยง
ดาน ESG

ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ

ความเสี่ยง
ดานการดำเนินงาน

ความผันผวน
ของตลาดการเงิน

ความเสี่ยงดานกฎหมาย 
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ทุนและโครงสร�างการถือหุ�น

หมายเหตุ : (1) กลุมรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม)
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0.68%

0.51%

0.46%

รายชื่อผู�ถือหุ�น 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
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295,858,920

206,543,160

152,842,822

135,618,150

83,500,000

59,198,200

44,269,700

39,897,427

1.  กลุม CPG(1)

2.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

3.    สํานักงานประกันสังคม

4.    STATE STREET EUROPE LIMITED

5.    GIC PRIVATE LIMITED

6.    SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

7.    นายปริญญา เธียรวร

8.    กองทุนรวมวายุภักษหน่ึง

9.    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

10.  BNY MELLON NOMINEES LIMITED

รายชื่อผู�ถือหุ�น จำนวนหุ�น สัดส�วนการถือหุ�น

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว
• ทุนจดทะเบียน : 9,291,530,318 บาท
• ทุนชำระแลว : 8,611,242,385 บาท

โครงสรางการถือหุน ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2564

0.02%
บุคคลธรรมดา

สัญชาติตางประเทศ

57.59%
นิติบุคคลสัญชาติไทย

27.27%
นิติบุคคล

สัญชาติตางประเทศ
15.12%
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
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โครงสร�างการบร�หาร คณะกรรมการ (ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)(ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1.  นายสุภกิต เจียรวนนท
 ประธานกรรมการ(1)

2.  นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
 รองประธานกรรมการ(1)

3.  นายอดิเรก ศรีประทักษ
 รองประธานกรรมการ(1)

4.  นายพงษเทพ เจียรวนนท
 รองประธานกรรมการ(1)

5.  นายศุภชัย เจียรวนนท
 รองประธานกรรมการ(1)

6.  นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
 กรรมการ(2)

7.  ศ.ดร. พงษศักด์ิ อังกสิทธ์ิ
 กรรมการ(2)

8.  พล.ต.อ. พัชรวาท วงษสุวรรณ
 กรรมการ(2)

9.  นางวัชรี วิมุกตายน
 กรรมการ(2)

10. นายวินัย วิทวัสการเวช
 กรรมการ(2)

11. นางอรุณี วัชรานานันท
 กรรมการ(1)

12. นายประสิทธ์ิ บุญดวงประเสริฐ
 กรรมการ(1)

13.  นายสิริพงศ อรุณรัตนา  
 กรรมการ(1)

14.  น.สพ. สุจินต ธรรมศาสตร  
 กรรมการ(1)

15. นายไพศาล จิระกิจเจริญ  
 กรรมการ(1)

หมายเหตุ :
(1) กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
(2) กรรมการอิสระ

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

1413 15

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะผูบริหาร

ประเทศไทย สายงานบัญชีการเงิน

สายงานบริหารทั่วไป

สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานจัดซื้อ
พัสดุครุภัณฑ

สายงานการตลาดกลาง

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

เอเชีย*

ธุรกิจสัตวน้ำ

ธุรกิจสัตวบก

ธุรกิจการคาในประเทศ

ธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ธุรกิจไสกรอก
และอาหารพรอมทาน

ธุรกิจหาดาว
และรานอาหาร

ศูนยวิจัย
และพัฒนาอาหาร

ธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง

จีน

เวียดนาม

กัมพูชา

ลาว

มาเลเซีย

ยุโรป*

รัสเซีย

โปแลนด

ตุรกี

อังกฤษ

เบลเยียม

ฟลิปปนส

สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)

อินเดีย

ศรีลังกา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการความรับผิดชอบตอ
สังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

สำนักบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

สำนักกลยุทธบริษัท

สำนักความรับผิดชอบตอสังคม
และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน

คณะกรรมการจัดการ

สำนักลงทุนสัมพันธ
และตลาดทุน

สำนักสื่อสารองคกร
และประชาสัมพันธ

หมายเหตุ :
* เฉพาะท่ีมีฐานการผลิตและเปนบริษัทยอย

อเมริกาเหนือ*

สหรัฐอเมริกา
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โครงสร�างการบร�หาร คณะกรรมการ (ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)(ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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สหรัฐอเมริกา
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ผู�บร�หาร

ผู�บร�หารต�างประเทศ

(ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ :
(1) ผูบริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 17/2551
   เร่ือง การกําหนดบทนิยาม ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย

1.  นายประสิทธ์ิ บุญดวงประเสริฐ(1)

 ประธานคณะผูบริหาร 
2.  นายสิริพงศ อรุณรัตนา(1)

 ประธานผูบริหารฝายปฎิบัติการ  
 ธุรกิจสัตวบก และ
 ธุรกิจไสกรอกและอาหารพรอมทาน

3.  น.สพ. สุจินต ธรรมศาสตร(1)

 ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ   
 ธุรกิจสัตวน้ํา

4.  นายสถิต สังขนฤบดี(1)

 ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ   
 ธุรกิจหาดาวและรานอาหาร

5.  นายไพศาล จิระกิจเจริญ(1)

 ประธานผูบริหารฝายการเงิน

6.  นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 ธุรกิจอาหารสัตวบก

7.  นายสมพร เจิมพงศ
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 ธุรกิจสุกร

8.  นายณฤกษ มางเขียว
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป

9.  นายสุจริต มัยลาภ
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 ธุรกิจการคาในประเทศ

10. นายอาณัติ จุลินทร
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 ธุรกิจการคาระหวางประเทศ

11. นายสมคิด วรรณลุกขี
 รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
 ธุรกิจไขไก

12. นายธนพล สกุลวิวรรธน
 รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
 ธุรกิจเปดเน้ือ

13. ดร. มิง แดง เฉิน
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 ดานวิจัยและพัฒนาสัตวน้ํา

14. นายไพโรจน อภิรักษนุสิทธ์ิ
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 ธุรกิจสัตวน้ําครบวงจร
 เขตประเทศไทย

15. นายโรบินส แมคอินทอช
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร   
 ธุรกิจพันธุสัตวน้ํา

16. นายวรวิทย เจนธนากุล
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 สายงานบริหารท่ัวไป

17. นายสรรเสริญ สมัยสุต
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และระบบงาน

18. ดร. สมหมาย เตชะศิรินุกูล
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 สายงานประกันคุณภาพอาหารกลาง

19. นายวิโรจน คัมภีระ
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 สายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 เกษตรอุตสาหกรรม

20. นายอนุรัตน สุธรรมนิรันด
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 สายงานวิศวกรรมผลิตภัณฑอาหาร

21. นายณัฐวัฒน ชุณหวุฒิยานนท
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 สํานักการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

22. นางพิมลรัตน  รีพัฒนาวิจิตรกุล
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร
 สายงานทรัพยากรบุคคล

23. นางกอบบุญ ศรีชัย
 เลขานุการบริษัทและหัวหนาสํานัก
 ลงทุนสัมพันธและตลาดทุน

1 32

5

1. Mr. Bai Shanlin

จีน

2. นายมนตรี สุวรรณโพธ์ิศรี

เวียดนาม

3. Mr. Nick Shaw

อังกฤษ   

7. Mr. Tom Smith

สหรัฐอเมริกา 

8. นายปรีดา จุลวงษ

กัมพูชา

9. นายบุรี สีนา

รัสเซีย - สัตวบก

4. นายทง  โชติรัต

สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)

5. นายชัยนันท หนูเพ็ชร

อินเดีย - สัตวบก

6. นายวิชิต คงเขียว

อินเดีย - สัตวน้ํา

10. Mr. Thomas Norgaard 

รัสเซีย

11. นายภราดร จินขุนทอง

ตุรกี

12. นายสกล ชีวะโกเศรษฐ

ฟลิปปนส - สัตวบก

16. นายทํานอง พลทองมาก

ลาว

17. Mr. Michael Tops

เบลเยียม 

18. Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin

ศรีลังกา

19. Mr. Marcin Swiac

โปแลนด

13. นายอุดมศักด์ิ อักษรภักดี

ฟลิปปนส - สัตวน้ํา

14. นายสันติภาพ ศรีสุวรรณภิพ

มาเลเซีย - สัตวบก

15. นายวิรัช โพธิพันธุ

มาเลเซีย - สัตวน้ํา
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(ข�อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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ติิดูติ่อบริษััท

สำานักงานใหุ้ญ่ 
เลข้ทีี่�	313	อาคาร	ซีี.พีิ่.	ที่าวเวอร์	ถนนสีลม	แข้วงสีลม	เข้ตุบางรัก	กรุงเที่พิ่ฯ	10500
Tel	 :	 02-766-8000
Fax	 :	 02-638-2139

www.cpfworldwide.com

สำานักเลขาน้การบริษััท
เลข้ทีี่�	313	อาคาร	ซีี.พีิ่.	ที่าวเวอร์	ชัื่�น	15	ถนนสีลม	แข้วงสีลม	เข้ตุบางรัก	กรุงเที่พิ่ฯ	10500
Tel	 :	 02-766-8352
	 	 02-766-8354
Fax	 :	 02-638-2139

csoffice@cpf.co.th

สำานักลงท้นสัมพัันธ์และตัลาดูท้น
เลข้ทีี่�	313	อาคาร	ซีี.พีิ่.	ที่าวเวอร์	ชัื่�น	15	ถนนสีลม	แข้วงสีลม	เข้ตุบางรัก	กรุงเที่พิ่ฯ	10500
Tel	 :	 02-766-8322
	 	 02-766-8356
Fax	 :	 02-638-2139

iroffice@cpf.co.th

สำานักสรรหุ้าและคัดูเลือกทรัพัยากรบ้คคล
เลข้ทีี่�	313	อาคาร	ซีี.พีิ่.	ที่าวเวอร์	ชัื่�น	21	ถนนสีลม	แข้วงสีลม	เข้ตุบางรัก	กรุงเที่พิ่ฯ	10500

Tel	 :	 02-766-8000	ตุ่อ	8702-5

job@cpf.co.th

ศููนย์ผูู้้บริโภค ซ่ึ่พ่ัเอฟ
Tel	 :	 02-800-8000
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