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สารจากผูบร�หาร
บร�ษทั เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร โดยมีการลงทุนและรวมลงทุนใน
17 ประเทศทัว่ โลก ภายใตวส� ยั ทัศนการเปน
“ครัวของโลก” ที่มีความมุงมั่นในการสราง
ความมัน่ คงทางอาหาร ดวยการเปนองคกร
นวัตกรรมที่จะสงมอบผลิตภัณฑและบร�การ
คุณภาพ ตลอดจนการสรางสินคาใหมที่
สอดคลองตอความพึงพอใจของผูบร�โภค
พรอมไปกับการรักษาความสมดุลระหวาง
ความสำเร็ จ ทางเศรษฐกิ จ พร อ มไปกั บ
การสรางคุณคารวมกับผูมีสวนไดเสียทุก
ภาคส ว น ภายใต ป รั ช ญา 3 ประโยชน สู
ความยั่งยืน ที่มุงสรางสรรคประโยชนเพื่อ
ประเทศ ประชาชน และบร�ษัท พรอมทั�ง
สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ บนพื้นฐานของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
บร�ษทั ใหความสำคัญกับความมุง มัน่ ว�จยั และพัฒนา สรางสรรคนวัตกรรมดานคุณคาอาหาร (Nutrition) และสรางมูลคาเพิม่
ใหกับผลิตภัณฑมุงเนนเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดใหมีการจัดจำหนายไปยังชองทางตางๆ
ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบร�โภค มีการบร�หารทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพดวยการใชระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automation) ทั�งนำระบบดิจ�ทัล (Digitization) มาใชในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจและเพิ่มประสิทธ�ภาพ
การดูแลคุณภาพช�ว�ตและความปลอดภัยของพนักงาน พรอมทั�งสงเสร�มเกษตรกร คูคา และสังคมใหเติบโตไปดวยกัน
ป 2564 นับไดวา เปนอีกหนึง่ ปทม่ี คี วามทาทายในการดำเนินธุรกิจจากการระบาดของเช�อ้ ไวรัสโคโรนา 19 (โคว�ด-19) ทีม่ ี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจทัว่ โลก โดยเฉพาะกำลังซ�อ้ ของผูบ ร�โภคทีล่ ดลง รวมถึงการผันเปลีย่ นเขาสูส งั คมบร�บทใหมทเ่ี กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบร�โภค ซ�่งกอใหเกิดการบร�หารจัดการองคกรใหมีประสิทธ�ภาพที่มุงใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมากข�้น
ภายใตสถานการณที่ทาทายนี้ การสรางความมั่นคงทางอาหารเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่สนับสนุนใหโลกกาวขามว�กฤต
ครั�งนี้ไปได บร�ษัทไดวางแผนบร�หารจัดการเพิ่มมาตรการปองกันทั�งกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานใหมี
ความปลอดภัยอยางเขมงวด พรอมไปกับการดูแลพนักงานและครอบครัว รวมถึงการดำเนินการจัดหาวัคซ�นใหกบั พนักงาน
นอกจากนั�น ยังไดมีการประสานงานกับภาครัฐของแตละประเทศเพื่อรวมดูแลสังคมรอบดาน
สำหรับการดูแลสังคมรอบดานนัน� บร�ษทั ไดรว มสรางความมัน่ คงทางอาหารแกสงั คมไทยและในหลายประเทศ ผานโครงการ
"CPF สงอาหารจากใจ รวมตานภัยโคว�ด-19" มาตั�งแตป 2563 และโครงการ "ซ�พีรอยเร�ยงใจ สูภัยโคว�ด-19" สงมอบ
อาหารและเคร�่องดื่มเพื่อบุคลากรทางการแพทยและประชาชนผูประสบความเดือดรอน ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและ
เคร�่องปรุงรส แกโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุมเปราะบาง ศูนยฉีดวัคซ�น จุดตรวจโคว�ดเช�งรุก ศูนยพักคอย
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และหนวยงานตางๆ มากกวา 500 แหงทัว่ ประเทศไทย นอกจากนีย้ งั ดำเนินกิจกรรมทีค่ ลายคลึงกันในประเทศอืน่ ทีบ่ ร�ษทั
ลงทุน เชน เว�ยดนาม กัมพูชา ลาว ฟลิปปนส ตุรกี สหรัฐอเมร�กา รัสเซ�ย เปนตน ในป 2564 บร�ษัทมีรายไดจากการขาย
รวม 512,704 ลานบาท ดวยมูลคาสินทรัพย 842,681 ลานบาท มีคาใชจายภาษีใหแกภาครัฐ 8,282 ลานบาท โดยการ
ดำเนินงานของบร�ษัทไดรับผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่สงผลใหมีการบร�โภคที่ลดลง ทำใหราคา
เนือ้ สัตวหลักปรับตัวลดลงจากป 2563 ในหลายพืน้ ที่ ในขณะทีบ่ ร�ษทั มีคา ใชจา ยในการดำเนินงานเพิม่ ข�น้ จากการยกระดับ
มาตรฐานดานสุขอนามัยในสถานประกอบการขัน� สูงสุด พรอมไปกับการดำเนินการเพือ่ ดูแลความปลอดภัยใหกบั พนักงาน
และผลิตภัณฑของโรงงานอยางเต็มที่ นอกจากนั�น ตนทุนวัตถุดิบและตนทุนคาขนสงในป 2564 ปรับตัวสูงข�้น สิ่งเหลานี้
เปนปจจัยหลักทำใหบร�ษัทมีกำไรสุทธ� 13,028 ลานบาทในป 2564 ลดลงจากป 2563
คณะกรรมการบร�ษัทไดมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2565 พิจารณาอนุมัติการจายเง�นปนผล
ประจำป 2564 ในอัตราหุน ละ 0.65 บาท โดยเปนเง�นปนผลระหวางกาลทีจ่ า ยใหผถู อื หุน เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2564 จำนวน
0.40 บาทตอหุน และเปนเง�นปนผลประจำปที่เสนอจายใหผูถือหุนจำนวน 0.25 บาทตอหุน
ในป 2564 บร�ษัทมีการเปลี่ยนแปลงดานการลงทุนที่มีนัยสำคัญ 2 โครงการ ไดแก
1) การโอนกิจการทั�งหมดของบร�ษัท ซ�.พี. ร�เทล โฮลดิ้ง จำกัด ซ�่งลงทุนในธุรกิจคาปลีกหร�อกิจการโลตัสส ที่เดิมบร�ษัท
ถือหุนรอยละ 20 ใหแกบร�ษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“Makro”) โดยบร�ษัทไดรับหุนเพิ่มทุนของ Makro เปน
คาตอบแทน ทำใหบร�ษัทถือหุนโดยตรงใน Makro รอยละ 10.21 ตอมาบร�ษัทไดดำเนินการเสนอขายหุนสามัญ Makro
บางสวนใหแกประชาชนทั่วไป สงผลใหบร�ษัทถือหุนโดยตรงใน Makro รอยละ 8.85 เมื่อรายการแลวเสร็จ
2) การนำหุนสามัญทั�งหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยที่บร�ษัทถือหุนรอยละ 49.74
ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง สงผลใหสัดสวนการถือหุนสามัญใน CPP เพิ่มข�้นเปน
รอยละ 75.00 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนสำหรับ
การสนับสนุนและความไววางใจที่ดีเสมอมา บร�ษัทยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามว�สัยทัศน “ครัวของโลก” เพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตลอดไป

นายสุภกิต เจ�ยรวนนท
ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ
ประธานคณะผูบร�หาร
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บริิษััททุ่่�มเทด้้านนวััตกรรม
สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพ
ด้้วยมาตรฐานที่่�ปลอดภััย
เพื่่�อความมั่่�นคงทางอาหารของผู้้�บริิโภคทั่่�วโลก
บนพื้้�นฐานการมีีคุุณค่่าความยั่่�งยืืนร่่วมกััน

	นวััตกรรม
ส�งต�อความรััก ผ�านไปกัับนวััตกรรม

เพราะเราเชื่่�อว่า “ความรััก” สััมผััสได้จากทุุกสิ่่�งที่่�ทำำ� เราจึึง “ใส ใจ” ลงไปกัับการสรางสรรค์์
นวััตกรรม ตั้้�งแต่ต้นทางจนถึึงปลายทาง เพื่่�อให ไดมาซึ่่�งผลิิตภััณฑที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย
พรอมส่งมอบไปยัังผูู้บริิโภคทั่่�วโลก

	ผู้้�คนและชุุมชน
ส�งต�อรอยยิ้้�ม สููทุุกคน

เราตั้้�งใจสราง “รอยยิ้้�ม” ใหกัับทุุกคนที่่�มีีส่่วนรวมกัับเรา ไมว่่าจะเปนรอยยิ้้�มของเกษตรกร
รอยยิ้้�มของพนัักงาน รอยยิ้้�มของพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ รอยยิ้้�มของผููถืือหุุ้น ไปจนถึึงรอยยิ้้�ม
ของผูู้บริิโภค...ใหทุุกคนมีีความสุุขอย่างทั่่�วถึึงรวมกััน บนพื้้�นฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

โลก
ส�งต�อความห�วงใย เพื่่�อโลกของเรา

เรา “ดูู แ ล” และ “ห� ว งใย” ด้ ว ยกระบวนการผลิิ ต ที่่� ใ ส่ ใ จธรรมชาติิ การใช้ ท รัั พ ยากร
อย่างคุุมค่า ลดการสููญเสีียตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) เพื่่�อรัักษา
ดุุลยภาพของธรรมชาติิให้คงอยูู่อย่างยั่่�งยืืนตลอดไป
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ความมุงมั่นของบร�ษัท
ครัวของโลก

สงมอบผลิตภัณฑที่เปยมไปดวยคุณภาพ
ใหแกผูบร�โภคทั่วทุกมุมโลก

ว�สัยทัศน

ดำเนินธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพ�่อนำเสนอผลิตภัณฑ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในดานคุณคาทางโภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได โดยมุงมั่นในการสรางธุรกิจตามพ�้นที่ยุทธศาสตร และใหความสำคัญ
ในการสรางกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัยไดมาตรฐานระดับสากล ใชทรัพยากรทีม่ อี ยูจ ำกัด
อยางคุมคาและเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม เพ�่อยกระดับข�ดความสามารถในการแขงขัน
ในระดับแนวหนาของอ�ตสาหกรรม และสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางเหมาะสม
ดวยความใสใจในผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนเพ�่อการเติบโตอยางยั่งยืน

พันธกิจ

ทิศทางกลยุทธเพ�อ่ การเติบโตอยางยัง่ ยืน
เติบโตอยางยั่งยืน

มุงสูความเปนเลิศ

สรางพ�้นฐานที่มั่นคง

ขยายธุรกิจ
เกษตรอ�ตสาหกรรม
และอาหารครบวงจร

เปนผูนำแหงคุณภาพ
และอาหารปลอดภัย

มุงเนนการพัฒนา
บุคลากร

สรางศักยภาพการเติบโต
สูระดับโลก

สรางสรรคนวัตกรรม
และเพ��มประสิทธิภาพ

รับผ�ดชอบตอสังคม
และสิ�งแวดลอม

การกำกับดูแลกิจการ
สามประโยชน สูความยั่งยืน
(ตอประเทศ ประชาชน และบร�ษัท)
ทําเร็ว
และมีคุณภาพ

ทําเร�่องยาก
ใหเปนเร�่องงาย

มีคุณธรรม ความซื่อสัตย
และรูจักตอบแทนบุญคุณ
ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

สรางสรรค
สิ�งใหม

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

โครงสรางการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

37%

*

กิจการประเทศไทย

31%*
ในประเทศ

6%*
สงออก

63%

*

กิจการตางประเทศ

22%*
เว�ยดนาม(2)

6%*
จ�น(2)

35%*
อื่น ๆ(3)

* % ของรายไดจากการขาย ป 2564

บร�ษัทรวม
และการรวมคา(1)

อังกฤษ
สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)
สหรัฐอเมร�กา
อินเดีย
มาเลเซีย
ฟ�ลิปปนส
รัสเซีย
กัมพ�ชา
ตุรกี
จ�น (CTEI)
ลาว
โปแลนด
เบลเยียม
ศร�ลังกา

Andhra Pradesh Broodstock (74.99%)
Multiplicationcentre
ซีพ�-เมจ�
(59.99%)
HyLife Investments
(50.10%)
Westbridge Foods Holding (50.00%)
รอส บร�ดเดอรส สยาม
(49.99%)
อาเบอร เอเคอรส ประเทศไทย (49.98%)
SuperDrob
(49.45%)
Camanor Produtos Marinhos (40.00%)
A.P.P Enterprise
(39.60%)
บมจ.ซีพ� ออลล
(33.99%)
Well Well Invest
(33.33%)
สยาม ร�เว�ย
(29.99%)
Rosleko
(26.67%)
นว 84
(25.00%)
Lotus Distribution
(20.50%)
International Limited
Feng Sheng Livestock
(19.50%)
BHJ Kalino Food
(15.08%)
บมจ. สยามแม็คโคร
(8.85%)
บร�ษัทรวมและการรวมคาอื่นของ CPP
และ CTEI(4)

หมายเหตุ:
(1)
% การถือหุน หมายถึงการถือหุนโดยบร�ษัท ทั้งทางตรงและทางออม
(2)
ดําเนินงานภายใต C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”)
(3)
รายชื่อพ�้นที่ที่มีฐานการผลิต
(4)
กลุมบร�ษัทรวมและการรวมคาอื่นของ CPP และ CTEI ดูรายละเอียดไดที่หมายเหตุประกอบงบการเง�นสําหรับปสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

7
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บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

กิจการของบร�ษัท
บร�ษัทมีการลงทุนและรวมลงทุนใน 17 ประเทศ

สงออกไปกวา

ผูบร�โภค

40
5
ประเทศ
ทว�ปทั่วโลก

>4,000
ลานคน

ทว�ปยุโรป
อังกฤษ
ธุรกิจอาหาร

รัสเซีย
อาหารสัตวบก
ไกเนื้อครบวงจร
ฟารมสุกร

ตุรกี
ไกเนื้อครบวงจร

เบลเยียม

โปแลนด

อาหารพรอมทาน

ฟารมไกเนื้อ
ธุรกิจอาหาร

ทว�ปอเมร�กาเหนือ
สหรัฐอเมร�กา

แคนาดา
สุกรครบวงจร

ฟารมสุกร และแปรรูปสุกร
ฟารมกุง
อาหารพรอมทาน

ทว�ปอเมร�กาใต
บราซิล
ฟารมกุงและแปรรูปกุง

ทว�ปเอเชีย
ไทย

เว�ยดนาม
สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

หมายเหตุ:
เฉพาะที่มีฐานการผลิตและเปนบร�ษัทยอย รวม และรวมคา

สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

จ�น

อินเดีย
สัตวบก สัตวน้ำครบวงจร

สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)
สัตวบกครบวงจร

ไกเนื้อครบวงจร
อาหารสัตวน้ำ
และฟารมสัตวน้ำ

ศร�ลังกา
อาหารพรอมทาน

กัมพ�ชา
สัตวบกครบวงจร

ฟ�ลิปปนส
สัตวบกครบวงจร
อาหารสัตวน้ำ
และฟารมสัตวน้ำ

มาเลเซีย
สัตวบก สัตวน้ำ
ครบวงจร

ลาว
สัตวบกครบวงจร
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บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ป 2520-2529
2521

2542

จดทะเบียนจัดตั�งบร�ษัทในนาม “บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ
อาหารสั ต ว จำกั ด ” เพื ่ อผลิ ต และจำหน า ยอาหารสัตว
ในประเทศไทย

ป 2530-2539
2530

นำหุน สามัญเขาเปนหลักทรัพย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยภายใตช�่อยอวา “CPF”

2535

ลงทุนในประเทศอินเดีย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

2537

แปรสภาพเปนบร�ษทั มหาชนจำกัด เมือ่ วันที่ 27 มี.ค. 2537

ป 2540-2549
2541

มีการลงทุนในประเทศเว�ยดนาม ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหนายอาหารสัตว เลี้ยงสัตว และอาหารแปรรูป

กวา

4 ทศวรรษ

แหงการพัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพ
เพ�่อเปนครัวของโลกและของทุกคน

เปลี่ยนช�่อเปน “บร�ษทั เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)”
พรอมกับประกาศว�สัยทัศน “ครัวของโลก” (Kitchen of
the World)

2545

• ลงทุนในประเทศอังกฤษ ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารแชเย็น
จำหนายในสหภาพยุโรป
• ลงทุนในประเทศจ�น ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายอาหาร
สัตวน�ำ ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน�ำ และเพาะพันธุสัตวน�ำ
• ลงทุนในประเทศเบลเยียม เพือ่ ดำเนินธุรกิจนำเขาและจัด
จำหนายเนือ้ สัตวแปรรูปและอาหารสำเร็จรูปในสหภาพยุโรป

2547

ลงทุนในประเทศตุรกี ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายอาหาร
สัตวบกและธุรกิจไกครบวงจร

2548

ลงทุนในประเทศมาเลเซ�ย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสั ต ว น � ำ การเพาะเลี ้ ย งกุ  ง ครบวงจร และการ
แปรรูปกุง

2549

• ลงทุนในประเทศรัสเซ�ย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตวบกและเลี้ยงสัตวบก
• ลงทุ น ในประเทศลาว ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำหน า ย
อาหารสัตวบกและเลี้ยงสัตวบก

ป 2564

ป 2550-2563
2550

ลงทุนในประเทศฟลิปปนส ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตวและฟารมเลี้ยงสัตว

2552

• ลงทุ น หุน สามั ญ ส ว นที่เ หลื อ ทั � ง หมดใน Charoen

ลงทุนในประเทศกัมพูชา ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตว เลีย้ งสัตว และผลิตภัณฑอาหารทีท่ ำจากเนือ้ สัตว

2555

เขาซ�้อหุน C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซ�่งเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง ภายใต
ช�อ่ ยอ HKSE: 00043 ดําเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตวชน�ั นําใน
ประเทศจ�น และเปนผูนําดานเกษตรอุตสาหกรรมสัตวบก
ครบวงจร และธุรกิจสัตวนํ�าในประเทศเว�ยดนาม

2559

• ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมร�กา ดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหนายอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน
• ลงทุนในประเทศศร�ลังกา ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารพรอมรับประทาน

• เขาลงทุนในบร�ษัท ออลล นาว แมนเนจเมนท จำกัด

กันยายน

• เขาซ�อ้ หุน สามัญทัง� หมดของ Consumer Package Commerce Co.,

Ltd. ซ�ง่ ประกอบธุรกิจนำเขาและจัดจำหนายผลิตภัณฑอาหารในประเทศ
เกาหลีใต เพื่อขยายชองทางการจำหนายสินคาของกลุมบร�ษัทไปยัง
ประเทศเกาหลีใต

ลงทุนในประเทศบราซ�ล ดำเนินธุรกิจฟารมกุงและแปรรูป
ขั�นตน

2554

มิถุนายน

สิงหาคม

2561
2562

เมษายน

เขาซ�้อหุนในบร�ษัท C.P. Aquaculture (India) Private Limited เพิ่ม
รอยละ 43.40 เปนถือหุน 75% ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอาหารกุง
ฟารมเพาะฟกลูกกุง และจำหนายกุงแปรรูปขั�นตนในประเทศอินเดีย

ลงทุนในประเทศโปแลนด ดำเนินธุรกิจฟารมไกเนือ้ และอาหาร

เขาซ�้อหุนสามัญของ Charoen Pokphand Enterprise
(Taiwan) Co., Ltd. (“CPE”) ซ�ง่ เปนบร�ษทั ทีม่ หี ลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไตหวัน ภายใตชอ่� ยอ TWSE:
1215 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายอาหารสัตว เลี้ยงสัตว
และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตวในสาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)

ซ� ่ ง ดำเนิ น ธุ ร กิ จ การจั ด การคลั ง สิ น ค า และโลจ� ส ติ ก ส
ในสัดสวน 19%
• เขาซ�อ้ ธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซ�ย ไดแก LLC Agro-Sojuz
TS และ LLC Mjaso-Sojuz T ซ�่งถือเง�นลงทุนทั�งหมด
ของบร�ษัทในกลุม APK-Don ที่ประกอบธุรกิจเพาะปลูก
พืชไร ผลิตอาหารสัตว เพาะพันธุส กุ ร และฟารมสุกร ในเขต
Belgorod และ Voronezh ของประเทศรัสเซ�ย

เขาซ�้อหุนสามัญของบร�ษัท สวนสมบูรณ จำกัด ซ�่งดำเนินธุรกิจปลูกพืช
เพื่อการเกษตร ในสัดสวน 99.9% เพื่อการศึกษาและว�จัยเกี่ยวกับการ
เพาะปลูกพืชเกษตรที่เปนสวนหนึ่งในหวงโซอุปทานของธุรกิจบร�ษัท

2560

เขาซ�้อธุรกิจอาหารทะเลในประเทศโปแลนด Fish Food
sp. z o.o. และ MaxFish sp. z o.o. ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิตผลิตภัณฑอาหารทะเล และการคาและจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑอาหารทะเล

ตุลาคม

• เขาซ�อ้ หุน เพิม่ ทุนของ Well Well Invest S.A. ในสัดสวน

ลงทุนในประเทศแคนาดา ดำเนินธุรกิจสุกรครบวงจรตั�งแต
การผลิตอาหารสัตว ฟารมเลีย้ งสุกร โรงงานแปรรูปเนือ้ สุกร
ขั�นตน

2563

Pokphand Holding (Malaysia) Sdn. Bhd. (“CPHM”)
เปน 100% ดำเนินธุรกิจไกเนื้อครบวงจรในประเทศ
มาเลเซ�ย
• ลงทุ น ในธุ ร กิ จ สุ ก รในประเทศจ� น โดย Chia Tai
Investment Co., Ltd. (“CTI”) ซ�่งเปนบร�ษัทยอย
ทางออมในประเทศจ�น เพื่อขยายธุรกิจไปสูธุรกิจสุกร
ครบวงจรในประเทศจ�น
• ลงท น ในกลุม เทสโก เ อเช� ย ในสั ด ส ว น 20% ผ า น
บร�ษัทยอย บร�ษัท ซ�.พี.เมอรแชนไดซ�่ง จํากัด (“CPM”)
เพือ่ ประกอบธุรกิจคาปลีก

• คณะกรรมการบร�ษัทมีมติใหนำหุนสามัญทั�งหมดของ

C.P. Pokphand Co., Ltd. ออกจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง
• โอนขายกิจการทั�งหมดของบร�ษัท ซ�.พี.ร�เทล โฮลดิ้ง
จำกัด ที่บร�ษัทถือหุนอยูในสัดสวน 20% ใหแก บร�ษัท
สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (”MAKRO”) และไดรบั
ค า ตอบแทนเป น หุ  น สามั ญ ของ MAKRO จำนวน
1,002 ลานหุน
• คณะกรรมการบร�ษทั มีมติใหบร�ษทั ซ�อ้ หุน คืน (Treasury
Stock) เพือ่ บร�หารทางการเง�น ในวงเง�นไมเกิน 10,000
ลานบาท โดยกำหนดระยะเวลาทีจ่ ะซ�อ้ หุน คือตัง� แตวนั ที่
15 ตุลาคม 2564 ถึง 14 เมษายน 2565

ธันวาคม

รวมเสนอขายหุน MAKRO ใหแกประชาชนทั่วไป จำนวน
66 ลานหุน

50% ของทุนชำระแลวภายหลังการเพิ่มทุน ซ�่งประกอบ
ธุรกิจผลิตภัณฑอาหารที่ทำจากพืชในประเทศโปแลนด
หมายเหตุ:
เร�ยงลําดับตามเดือนที่บร�ษัทไดแจงขาวตอตลาดหลักทรัพยฯ
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ธุุรกิิจของบริิษััทโดยสรุุป
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
โดยจํําแนกธุุรกิิจตามลัักษณะผลิิตภััณฑ์์เป็็น 3 ประเภท

ธุุรกิิจอาหารสััตว์์
(Feed)

ธุุรกิิจการเลี้้�ยงสััตว์์และแปรรููป
(Farm and Processing)

สััดส�วนรายได้จากการขาย
แบ�งตามผลิิตภััณฑ์์

ธุุรกิิจอาหาร
(Food)

สััดส่่วนรายได้้จากการขาย
แบ่่งตามขอบเขตการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ได้้แก่่ การผลิิตและจำำ�หน่่ายอาหารสััตว์์ ได้้แก่่ การเพาะพัันธุ์์�สัตั ว์์ การเลี้้ย� งสััตว์์ ได้้แก่่ การผลิิตเนื้้อ� สััตว์์แปรรููปกึ่่ง� ปรุุงสุุก
เพื่่� อ การค้้ า และการแปรรูู ป เนื้้� อ สัั ต ว์์ และปรุุงสุุก และการผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหาร
ขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�เร็็จรููปหรืืออาหารพร้้อมรัับประทาน รวม
ถึึงกิิจการช่่องทางการจำำ�หน่่ายอาหาร
และร้้านอาหาร

25

%
ธุุรกิิจอาหารสััตว์์

ผลิิตอาหารสััตว์์

พัั ฒ นานวัั ต กรรมกระบวนการผลิิ ต
อาหารสััตว์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�ไปกัับ
การให้้ความสำำ�คััญต่่อการดููแลรัักษา
สิ่่ง� แวดล้้อม และลดผลกระทบต่่อชุุมชน
มีีการสนััั� บ สนุุ นภ าคการผลิิิ� ต ของ
เกษตรกรท้้้� อ งถิ่่� น ตลอดจนมีีระบบ
ตรวจสอบย้้อนกลัับถึงึ ที่่�มาของวััตถุุดิบิ
เพื่่�อแสดงถึึงความโปร่่งใส สร้้างความ
ไว้้ใจต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

เลี้้�ยงสััตว์์และแปรรููป

นำำ� เทคโนโลยีีี�ทััั�นสมััั� ย และเป็็ นมิิ ต ร
กััั� บ สิ่่� ง แวดล้้ อ มมาใช้้้� ต ลอดกระบวน
การเลี้้�ยง ควบคู่่่��ไปกััั�บการดููแลความ
เป็็นอยู่่่��ที่่ีี��ดีีของสัััต� ว์์์ต� ามหลััั�กสวััั�สดิิิ�ภาพ
สััตว์์์�สากลเพื่่่�อให้้้�ได้้้�มาซึ่่�่งผลิิิ�ตภััั�ณฑ์์์�
ที่่่��มีีี�คุุณภาพและความปลอดภััยตาม
มาตรฐานสากล

21

%
ธุุรกิิจอาหาร

63
%
ต่่างประเทศ

31
%
ประเทศไทย
(ในประเทศ)

6

%
ประเทศไทย
(ส่่งออก)

ขอบเขตในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�แนกออกเป็็น 2 ส่่วนหลััก

ผลิิตอาหาร

เพิ่่�มมููลค่า่ ผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููปและ
ผลิิตภััณฑ์์อาหารพร้้อมรัับประทานที่่�มีี
คุุณภาพในด้้านคุุณค่่าทางโภชนาการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีี ราคา
เข้้ า ถึึ ง ได้้ ด้้ ว ยนวัั ต กรรมการผลิิ ต
ที่่�ทัันสมัยั เป็็นมิติ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และ
สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ตลอด
กระบวนการผลิิต

54

%
ธุุรกิิจการเลี้้�ยงสััตว์์
และแปรรููป

กิิจการประเทศไทย

กิิจการต่่างประเทศ

ประกอบธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหารเพื่่�อจำำ�หน่่าย ลงทุุนและร่่วมลงทุุนในธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหาร
ในประเทศไทย และเพื่่�อส่่งออกไปยัังต่่างประเทศมากกว่่า ใน 16 ประเทศ ได้้แก่่ เวีียดนาม จีีน รวมถึึงสาธารณรััฐจีีน
40 ประเทศ
(ไต้้หวััน) อัังกฤษ สหรััฐอเมริิกา อิินเดีีย มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์
รััสเซีีย กััมพููชา ตุุรกีี ลาว โปแลนด์์ เบลเยีียม ศรีีลัังกา และ
ร่่วมทุุนในแคนาดา และบราซิิล
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจอาหารสัตว
อาหารสัตวนบั เปนจุดเร�ม่ ตนในหวงโซการผลิตเนือ้ สัตวและการผลิตอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพราะอาหารสัตวเปนตัวแปรสำคัญ
ทีส่ ง ผลตอสุขภาพและภาวะโภชนาการของสัตวโดยตรง บร�ษทั จ�งใหความสำคัญในการคิดคนนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว
และพัฒนาเทคโนโลยีในดานโภชนศาสตรสัตวอยางตอเนื่อง เปนผลใหบร�ษัทสามารถผลิตอาหารสัตวที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บนตนทุนที่สามารถแขงขันได และสามารถจัดจำหนายไดในราคาที่เหมาะสมใหแกเกษตรกร ปจจุบัน
ผลิตภัณฑหลัก ไดแก อาหารสุกร อาหารไก และอาหารกุง ทั�งในรูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด
โดยเปนการผลิตและจำหนายในประเทศเปนหลัก
บร�ษัทมีการดำเนินธุรกิจอาหารสัตวใน 11 ประเทศทั่วโลก ไดแก ประเทศไทย เว�ยดนาม อินเดีย สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)
ตุรกี มาเลเซ�ย ฟลิปปนส กัมพูชา ลาว รัสเซ�ย และรวมลงทุนในประเทศจ�นและแคนาดา ในป 2564 มีมูลคารายไดจาก
การขายรวม 127,072 ลานบาท หร�อ คิดเปนรอยละ 25 ของรายไดจากการขายรวมของบร�ษัท

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

6

ปจจัยแหงความสำเร็จ
ของธุรกิจอาหารสัตว
1
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

3
โรงงานที่สะอาด กระบวนการผลิต
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

5
ตนทุนที่แขงขันได

2
สูตรอาหารสัตวที่เหมาะสมกับประเภท
และความตองการทางโภชนาการ
ในแตละชวงอายุของสัตว

4
สินคาคุณภาพ
และตรวจสอบยอนกลับได

6
ถายทอดเทคโนโลยี และองคความรูที่ทันสมัย
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร

• บร�ษทั ใหความสำคัญตัง� แตการเลือกทีต่ ง้ั และรูปแบบโรงงานทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาจากทีต่ ง�ั ทีอ่ ยูใ นแหลงการผลิต
ที่มีสาธารณูปโภครองรับ มีแหลงน�ำเพียงพอ ไมสงผลกระทบตอความหลากหลายทางช�วภาพ และมีมาตรการปองกัน
การปนเปอนตามหลักความปลอดภัยดานอาช�วอนามัย รูปแบบโรงงานมีการออกแบบดวยหลักการโรงงานสีเข�ยว
ทีค่ ำนึงถึงสิง่ แวดลอมและชุมชนใกลเคียง มีกระบวนการลดของเสียโดยการนำมาผลิตเปนพลังงานหมุนเว�ยนใชในโรงงาน
และมีการบร�หารจัดการมลภาวะฝุนและกลิ่น ที่อาจจะเกิดข�้นจากกระบวนการการผลิตอาหารสัตว
• สูตรการผลิตอาหารสัตว ตองสอดคลองกับความตองการทางโภชนาการของสัตวแตละประเภทในแตละชวงวัย
ใหไดรับคุณคาทางอาหารเพียงพอตอการเจร�ญเติบโต
• การคัดสรรวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตอาหารสัตวประกอบดวยขาวโพด กากถั่วเหลือง ปลาปน รำขาว และ
สวนประกอบว�ตามินและแรธาตุอื่นๆ วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ไดการรับรอง นับเปนจุดเร�่มตนที่สำคัญ
ในการผลิตอาหารสัตวที่ดี โดยบร�ษัทดำเนินนโยบายการจัดซ�้อวัตถุดิบจากแหลงผลิตในประเทศเปนลำดับแรก เพื่อ
เปนการสนับสนุนภาคการผลิตของเกษตรกรทองถิ่น โดยในป 2564 กิจการของบร�ษัทในประเทศไทยไดรับซ�้อผลผลิต
และผลิตภัณฑจากขาว เพื่อใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว และเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหแกชาวนา
ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะราคาขาวตกต่ำ
• การผลิตและควบคุมคุณภาพ บร�ษทั ผลิตและควบคุมการผลิตดวยระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดจิ ท� ลั ภายใตระบบ
มาตรฐานสากลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานอิสระภายนอก
• การขายและบร�การหลังการขาย บร�ษทั ตระหนักวาความสำเร็จในการเลีย้ งสัตวของเกษตรกรผูเ ลีย้ งสัตวนน�ั จะนำมาสู
ความยัง่ ยืนรวมกันของธุรกิจอาหารสัตว บร�ษทั จ�งใหความสำคัญกับการแบงปนความรูค วามเขาใจในการเลีย้ งสัตวและ
การใชอาหารสัตวทถ่ี กู ตองเหมาะสม สำหรับการจัดจำหนายอาหารสัตวนน�ั บร�ษทั ดำเนินการขายตรงจากโรงงานใหแก
เกษตรกรและขายผานตัวแทนจำหนายรวมถึงการพัฒนาการขายอาหารสัตวในรูปแบบออนไลนเพื่อใหสามารถเขาถึง
เกษตรกรในพื้นที่หางไกลไดมากข�้น ทั�งนี้ตลาดอาหารสัตวยังมีการเติบโตอยางตอเนื่องสอดคลองกับการเพิ่มข�้นของ
ความตองการบร�โภคเนื้อสัตว และการขยายตัวของการเลี้ยงสัตวในรูปแบบของการเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรม
ทันสมัยมากข�้น
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ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป
ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูปของบร�ษัทประกอบดวย การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา และการแปรรูปขั�นพื้นฐาน
โดยบร�ษัทไดคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุที่สอดคลองกับความตองการของตลาด และไดประยุกตใชเทคโนโลยีทันสมัย
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาใชตลอดกระบวนการเลี้ยง ควบคูไปกับการดูแลความเปนอยูที่ดีของสัตวตามหลัก
สวัสดิภาพสัตวสากล เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑทด่ี ี มีคณ
ุ ภาพและความปลอดภัย โดยมีผลิตภัณฑหลักไดแก พันธุส ตั ว สัตวมชี ว� ต�
เนื้อสัตวที่ผานการแปรรูปขั�นพื้นฐาน (เนื้อสัตวแบงเปนช�้นสวน) และไขไก และมีประเภทของสัตวหลักไดแก สุกร ไกเนื้อ
ไกไข เปด และกุง
บร�ษทั ดำเนินธุรกิจเลีย้ งสัตวและแปรรูปใน 15 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย จ�น เว�ยดนาม รัสเซ�ย กัมพูชา ฟลปิ ปนส มาเลเซ�ย
อินเดีย สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน) สหรัฐอเมร�กา ลาว ตุรกี ศร�ลงั กา โปแลนด และรวมลงทุนในประเทศแคนาดาและบราซ�ล
โดยแตละประเทศมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกตางกันไปข�้นอยูกับโอกาสทางการตลาดและความเหมาะสมของแตละ
พื้นที่ ในป 2564 ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูปมีรายไดจากการขายรวม 277,446 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 54 ของ
รายไดจากการขายรวมของบร�ษัท

7

ปจจัยแหงความสำเร็จ

ของธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป
1
สายพันธุสัตวที่แข็งแรง

4
การบร�หารจัดการ
การเลี้ยงสัตวที่ดี

2
อาหารสัตวคุณภาพ

5
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย
ไดมาตรฐานสากล

7
การจัดการความปลอดภัย
ทางชีวภาพตลอดหวงโซอ�ปทาน

3
โรงเร�อน โรงงาน
และอ�ปกรณที่เหมาะสม

6
ระบบการขนสง
ที่มีประสิทธิภาพ

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

• บร�ษัทพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตวโดยคำนึงถึงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ
มีสาธารณูปโภคพืน้ ฐานเพียงพอ และการออกแบบฟารมทีม่ รี ะบบความปลอดภัยทางช�วภาพ (Biosecurity) เพือ่ ปองกัน
การนำเช�้อเขาสูฟารม และอีกทั�งระบบการเลี้ยงยังคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตวดวย
• บร�ษทั คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมและความตองการของแตละประเทศทีด่ ำเนินธุรกิจ
โดยสายพันธุถูกพัฒนาตามพื้นฐานว�ชาพันธุศาสตร เพื่อใหไดพันธุสัตวที่แข็งแรง และสามารถตานทานโรคไดดี
ใหผลผลิตสูง
• การเลี้ยงสัตว บร�ษัทไดพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ใชในการเลี้ยงสัตวอยางตอเนื่อง ภายใตหลักการความใสใจ
ในสวัสดิภาพสัตว ควบคูไ ปกับประสิทธ�ภาพในการเลีย้ งตอพืน้ ที่ ไมใชฮอรโมนในการเรงการเจร�ญเติบโต เพือ่ ใหสตั วนน�ั
ไดอยูภายใตการเลี้ยงที่ปราศจากความทุกขทรมาน และมีอิสระที่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

หลักอิสระ

5 ประการ

1
ไดรับสารอาหารและน้ำ
ตามตองการ

3
สุขภาพแข็งแรง
ไมมีบาดเจ็บ

2
อยูสบาย
ในสิ�งแวดลอมที่เหมาะสม

4
เลี้ยงดูอยางดีมีความสุข

5
อิสระเสร�
มีพฤติกรรมธรรมชาติ

• ขั�นตอนการแปรรูปขั้นพื้นฐาน บร�ษัทปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานดานสวัสดิภาพสัตวในการแปรรูปเนื้อสัตว
ขั�นพื้นฐาน ทั�งในกระบวนการขนสงและกระบวนการแปรรูป
• บรรจุภณ
ั ฑทบ่ี ร�ษทั เลือกใชไดคำนึงถึงการใชบรรจุภณ
ั ฑทล่ี ดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม อาทิ การใชถาดพลาสติกช�วภาพ
(Bioplastic) ที่เร�ยกวา Polylactic Acid (PLA) ผลิตวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายได โดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพ
การเก็บอาหาร
• การขายและชองทางการจัดจำหนาย สำหรับพันธุสัตว รวมถึงสัตวมีช�ว�ตสวนใหญเปนการขายที่หนาฟารม สำหรับ
สวนช�้นสวนเนื้อสัตว ไขไก และผลิตภัณฑพลอยไดจากการเลี้ยงสัตวมีชองทางการจัดจำหนาย ผานตัวแทนจำหนาย
ตลาดสด (Traditional Market) ชองทางการคาสงคาปลีกที่ทันสมัย (Modern Trade)
ทั�งนี้ ธุรกิจเลี้ยงสัตวมีการเติบโตตามความตองการที่เพิ่มข�้น จากจำนวนประชากรที่เพิ่มข�้น และการเขาถึงเนื้อสัตว
ที่มีคุณภาพในราคาที่เขาถึงไดสะดวกข�้น
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ธุรกิจอาหาร
บร�ษทั ใหความสำคัญในการว�จยั และพัฒนาผลิตอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพในดานคุณคาทางโภชนาการ รสชาติ ดวยกระบวนการ
ที่มีความปลอดภัยตลอดหวงโซการผลิต เพื่อสุขภาพที่ดี ราคาเขาถึงได และมีความหลากหลายสอดคลองกับความ
ตองการของผูบร�โภคทั่วโลกในแตละวัยและในแตละทองถิ่น รวมถึงการสงเสร�มความสะดวกใหแกผูบร�โภคใหสามารถ
เขาถึงผลิตภัณฑไดโดยการมีชองทางการขายที่หลากหลาย ธุรกิจอาหารของบร�ษัทประกอบดวยผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
อาหารพรอมทาน ตลอดจน รานอาหาร และชองทางการจัดจำหนายตางๆ ของบร�ษัท
ปจจุบนั บร�ษทั มีฐานการผลิตของธุรกิจอาหารใน 15 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย สหรัฐอเมร�กา จ�น เว�ยดนาม สาธารณรัฐจ�น
(ไตหวัน) อังกฤษ รัสเซ�ย มาเลเซ�ย กัมพูชา ฟลิปปนส อินเดีย ตุรกี ลาว ศร�ลังกา เบลเยี่ยม และโปแลนด ในป 2564
ธุรกิจอาหารมีรายไดจากการขายรวม 108,186 ลานบาท หร�อคิดเปนรอยละ 21 ของรายไดจากการขายรวมของบร�ษัท

• บร�ษัทเช�่อวาอาหารที่ดียอมมาจากวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ บร�ษัทจ�งใหความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและแหลงผลิต
ทัง� นีน้ อกจากเนือ้ สัตวของบร�ษทั ทีเ่ ปนแหลงวัตถุดบิ หลักในการผลิตผลิตภัณฑอาหาร บร�ษทั ไดมีการจัดหาวัตถุดบิ อืน่ ๆ
ที่มีคุณภาพจากแหลงผลิตที่ไดมาตรฐาน และทำงานใกลช�ดกับเกษตรกรเพื่อสรางคุณคารวมกันเพื่อสนับสนุนผลิตผล
ทางการเกษตรที่เปนสวนประกอบในการปรุงอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่ พรอมทั�งการแบงปนความรูและสรางความ
เขาใจในการทำการเกษตรอยางยั่งยืนการผลิต
• การผลิตตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตคือสิ่งที่บร�ษัทใหความสำคัญอยางยิ่ง
มาโดยตลอด บร�ษทั จ�งมุง มัน่ ดำเนินการว�จยั และพัฒนานวัตกรรมการผลิตทีม่ ปี ระสิทธ�ภาพใหไดผลิตภัณฑอาหารคุณภาพ
และปลอดภัยในการบร�โภค บร�ษัทไดนำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุนยนตใชเสร�มสรางประสิทธ�ภาพ
ในการผลิต อีกทัง� บร�ษทั ไดจดั ตัง� บร�ษทั ศูนยวจ� ยั และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ซ�พเี อฟ จำกัด ในประเทศไทย เพือ่ เปน
ศูนยกลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ผานการว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบร�โภคและอุตสาหกรรมอาหาร
• บร�ษทั เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑทส่ี ามารถปกปองอาหารใหปลอดภัยและคงคุณคาอาหารตามหลักโภชนาการไวอยางสมบูรณ
และสามารถเก็บรักษาอาหารไดนานข�้น เพื่อปองกันไมใหเกิดขยะอาหารและการสูญเสียอาหาร (Food Waste,
Food Loss) รวมถึงการสรรหาบรรจุภัณฑที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีฉลากผลิตภัณฑ (Product Labelling)
ที่บงบอกถึงคุณคาทางโภชนาการและปร�มาณที่ควรบร�โภค (Guideline Daily Amounts) เพื่อสนับสนุนการบร�โภค
เพื่อสุขอนามัยที่ดี
• สำหรับชองทางการจัดจำหนายนัน� บร�ษทั ไดกระจายการจัดจำหนายในชองทางอันหลากหลาย เพือ่ อำนวยความสะดวก
ในการเขาถึงอาหารของผูบ ร�โภค เชน 1. ชองทางคาปลีกดัง� เดิม (Traditional Market) อาทิ ตลาดสด 2. ชองทางคาปลีก
และคาสงทันสมัย (Modern Trade) อาทิ รานคาสะดวกซ�้อ ซุปเปอรมารเก็ต และ ไฮเปอรมารเก็ต 3. ชองทางธุรกิจ
บร�การอาหาร (Food Service) อาทิ ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร ศูนยอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง ซ�่งจัดจำหนายผานทั�ง
ชองทางของบร�ษัทและชองทางของพันธมิตรทางการคา

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
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โดยรวม ธุรกิจอาหารเปนธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีภาวะการแขงขันสูง ทั�งนี้ จากแนวโนมสังคมเมือง
ที่มีการขยายตัวและมีว�ถีการดำรงช�ว�ตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหผูบร�โภคมีความตองการอาหารสำเร็จรูปเพื่อความสะดวก
สบายเพิม่ มากข�น้ ขณะเดียวกันผูบ ร�โภคยังคงมองหาอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑอยางตอเนือ่ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาหารเพื่อสุขภาพที่มีแหลงที่มาที่เปนที่ยอมรับ ผูผลิตจ�งตองมีการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
ตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงของผูบร�โภคใหเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมการบร�โภคของแตละพื้นที่

มาตรฐาน
“คุณภาพและความปลอดภัย”
ตลอดกระบวนการผลิต คือหัวใจของสุขภาพที่ดี
ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร บร�ษัทจ�งมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ตลอดกระบวนการผลิตไดอยางเปนระบบ พรอมนําระบบมาตรฐานสากลและมาตรฐานของกลุมลูกคา
ซึ่งไดรับการรับรองจากหนวยงานอิสระ (Third Party) มาประยุกต ใช ในการผลิตอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว และการผลิตอาหาร
นอกเหนือจากการปฎิบัติตามกฏระเบียบและขอบังคับของประเทศที่บร�ษัทมีการดําเนินธุรกิจอยูอยางเครงครัด
ธุรกิจอาหารสัตว

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

ธุรกิจอาหาร
GMP
GHPs
HACCP
ISO 9001
Halal Standard
BRC

มาตรฐานดานการผลิต

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

GAP
BAP
GMP
FMD Free
GHPs
AI Compartment
HACCP
BRC
ISO 9001
QS
Halal Standard RWA
Global GAP
ALO
CoC Dept. of Fisheries
Genesis GAP/ Lloyd’s
Register Poultry Schem

มาตรฐานดานสิ�งแวดลอม

ISO 14001
ISO 14067

ISO 14040
ISO 50001

ISO 14044
AEMAS

มาตรฐานดานความปลอดภัย Good Labour Practice (GLP)
ในการทํางาน

TLS 8001-2010

QS
ALO
RSPO
BAP
ASC

ISO 14046
ISO 45001
OHSAS18001

CPF SHE&En Standard

หมายเหตุ :
นโยบายและแนวปฎิบัติของบร�ษัทสอดคลองตามมาตรฐานขางตน ทั้งนี้ กิจการในแตละประเทศจะเปนผูพ�จารณาขอการรับรองมาตรฐาน จากหนวยงานอิสระภายนอกตามความเหมาะสม
โดยยึดขอกำหนดของบร�ษัทและลูกคา รวมถึงกฏหมายประเทศเปนสำคัญ
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รังสรรครสชาติแหงความสุข
ดวยนวัตกรรมอาหารปลอดภัย

พรอมสงมอบความอรอยและความมั่นใจใหผูบร�โภคทั่วโลก
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตภัณฑ ไก
ผลิตภัณฑหมู
ผลิตภัณฑเปด
ผลิตภัณฑกุง
ผลิตภัณฑปลา

6. ผลิตภัณฑ ไข ไก
7. ผลิตภัณฑ ไสกรอก
8. ผลิตภัณฑแฮม
9. ผลิตภัณฑอาหารพรอมทาน
10. นวัตกรรมเนื้อจากพ�ช

1

2
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นวัตกรรมจากใจสูจาน

นวัตกรรมอาหารสัตว
ระบบควบคุมเคร�่องปมเม็ดอัตโนมัติดวยปญญาประดิษฐ
เนื่องจากสูตรของอาหารสัตวมีความหลากหลาย ตองมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมตางๆ
โดยเฉพาะดานคุณภาพของวัตถุดบิ ทีม่ ผี ลตอคุณภาพของอาหารสัตวโดยตรง ปจจัยดังกลาวทำใหเกิดขัน� ตอนในการทำงาน
มากข�้นจากการปรับปรุงสูตรอาหารและอาจกอใหเกิดความสูญเสียในการผลิตไดงาย เนื่องจากกระบวนการผลิตตองใช
พนักงานที่มีประสบการณสูงในการปรับตั�งคาพารามิเตอรใหเหมาะสม ดังนั�นบร�ษัทจ�งไดมีการพัฒนาคิดคนระบบการ
ควบคุมเคร�่องป�มเม็ดอัตโนมัติดวยปญญาประดิษฐ (AI) โดยใชขอมูลตางๆ ทั�งทางดานการผลิตและกระบวนการอื่นๆ
โดย AI ของการผลิตอาหารสัตวจะทำการเช�่อมโยงระบบกับขอมูลในรูปแบบออนไลน เพื่อทำการตัดสินใจไดเองแบบ
อัตโนมัติ จะทำใหไดมาซ�่งอาหารสัตวที่มีคุณภาพ ลดของเสียที่เกิดข�้นในระบบ ลดคาใชจายดานการผลิต ลดการใช
พลังงาน อีกทั�งเพิ่มประสิทธ�ภาพการผลิตใหดียิ่งข�้น ตอบสนองตอนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

เคร�่องวัดความคงทนของเม็ดอาหารสัตว
ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว เคร�อ่ งอัดเม็ดมีหนาทีใ่ นการอัดอาหารสัตวทเ่ี ปนผงใหอยูใ นรูปอาหารเม็ด โดยผูป ฏิบตั งิ าน
ตองดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทดสอบความความแข็งแรงและการยึดเกาะของอาหารเม็ดเพื่อใหมั่นใจวาในระหวาง
การขนสง เม็ดอาหารสัตวจะไมแตกหักหร�อเปนผงมากกวาคาที่ตองการ ทั�งนี้กระบวนการทดสอบวัดคาความคงทนของ
เม็ดอาหารสัตว (Pellet Durability Index - PDI) มีหลายขั�นตอนและตองใชความชำนาญของผูปฏิบัติงาน บร�ษัทจ�งได
คิดคนนวัตกรรมการทดสอบดัชนีความทนทานอัตโนมัติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธ�ภาพในการผลิตและลดขอผิดพลาดทีอ่ าจเกิดจาก
เจาหนาที่ปฎิบัติงาน โดยอาศัยระบบคอมพิวเตอรในการทดสอบแทนเจาหนาที่ ทำใหไดกระบวนการทดสอบที่รวดเร็วข�้น
มีความแมนยำมากข�้น มีความผิดพลาดนอยลงและทำใหเม็ดอาหารสัตวมีคุณภาพที่สูงข�้น
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Power Starch : อาหารพลังงานสมดุลสำหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง
Power Starch คือ ผลิตภัณฑอาหารแหลงพลังงานแปงอัดเม็ดจากวัตถุดิบหลายชนิด ผานการคัดเลือกคุณภาพโดยใช
เทคโนโลยีการอัดเม็ดเพื่อใหเกิดเจลาติน (Gelatinization) ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโมเลกุลของเม็ดแปง เมื่อ
สัตวเคีย้ วเอือ้ งทานเขาไปจะเกิดการยอยสลายในกระเพาะหมักทีส่ มดุลกับการยอยสลายโปรตีนและสงผลใหสตั วมผี ลผลิต
เนื้อและนมที่ดียิ่งข�้น

นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว
ระบบซีพ�เอฟ เอไอ ฟารม (CPF AI Farmlab)
ในการดำเนินธุรกิจการเลีย้ งสัตว ปญหาการติดเช�อ้ และแพรกระจายของโรคระบาดภายในฟารมถือเปนความเสีย่ งทีจ่ ำเปน
ตองมีการปองกันและบร�หารจัดการอยางมีประสิทธ�ภาพ ระบบความปลอดภัยทางช�วภาพภายในฟารมจ�งเปนปจจัยหลัก
ของการเลี้ยงสัตวที่จะชวยปองกันหร�อลดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ บร�ษัทจ�งไดมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงและ
ระบบความปลอดภัยทางช�วภาพภายในฟารม โดยการผสมผสานเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ (AI) และ ระบบคอมพิวเตอรวช� น่ั
(Computer Vision) เพือ่ ทำหนาทีต่ รวจสอบเฝาระวังการปฏิบตั งิ านของพนักงานตลอด 24 ชัว่ โมง ตรวจจับและว�เคราะห
ขอมูลจากภาพทีไ่ ดรบั และสามารถแจงเตือนใหผเู กีย่ วของทราบในทันที รวมทัง� บันทึกขอมูลสถิตยิ อ นหลังไวในฐานขอมูล
เพื่อว�เคราะหหาสาเหตุของปญหาและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด

นวัตกรรมอาหารเพ�่อสุขภาพ
นวัตกรรมเนื้อจากพ�ช
เนื้อจากพืช (Plant-based Meat) เปนผลิตภัณฑอาหาร
ทางเลือกทีผ่ บู ร�โภคทัว่ โลกใหความสนใจ บร�ษทั ไดทำการว�จยั
และพัฒนาผลิตภัณฑเนือ้ ทางเลือก โดยผสานความรวมมือ
กับผูเช�่ยวชาญระดับโลกหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมร�กา
ญี่ปุน และสาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน) รวมถึงนักว�ทยาศาสตร
ทางอาหารจากจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย และมหาว�ทยาลัย
แมฟาหลวง กระทั่งคนพบนวัตกรรม ‘PLANT-TEC’ ที่
สรางสรรคผลิตภัณฑเนือ้ จากพืชภายใตตราสินคา “มีทซ�โร”
(MEAT ZERO) ทีส่ มบูรณแบบทัง� ลักษณะ รสชาติ กลิน่ และ
เนื้อสัมผัส ประกอบดวยสารอาหารอันเปนประโยชนตอ
รางกาย ทั�งโปรตีนจากพืชที่มีเสนใยอาหารสูงและไมมี
โคเลสเตอรอล ตอบสนองผูบร�โภคที่รักสุขภาพ โดยบร�ษัท
ไดนำผลิตภัณฑเนื้อจากพืชไปใชในการผลิตอาหารพรอม
รับประทานหลากหลายเมนู อาทิ โบโลนา นักเก็ตไก ขาว
กะเพราเนื้อ หมูกรอบ และสปาเก็ตตี้เนื้อสับ เปนตน โดย
ไดมีการจัดจำหนายครั�งแรกในป 2564 ในประเทศไทย
สิงคโปร และฮองกง
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อาหารเสร�มโปรไบโอติกเพ�่อสุขภาพ
ศูนยว�จัยและพัฒนาอาหารซ�พีเอฟ ไดพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสร�มโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ เปนทางเลือกในการดูแล
สุขภาพในระบบทางเดินอาหาร และยังเปนปจจัยที่ชวยกระตุนภูมิคุมกันแบบปรับสมดุลองครวม ภายใตแบรนด “บิฟโอ
โปรไบโอติก พลัส” ประกอบไปดวยจุลนิ ทร�ยโ ปรไบโอติกคุณภาพ ไดรบั การรับรองมาตรฐาน “FOSHU” จากญีป่ นุ จำนวน
5 สายพันธุที่ผานการคนควาและว�จัยสำหรับคนเอเช�ย มีความโดดเดนในการชวยกระตุนระบบภูมิคุมกัน ปองกันภูมิแพ
และหวัด ทำงานรวมกับสายพันธุแลคโตบาซ�ลลัสที่ชวยในเร�่องระบบขับถาย และพิเศษดวยการเพิ่ม “พร�ไบโอติก” ซ�่งเปน
อาหารชั�นดีของโปรไบโอติก จ�งมั่นใจไดวาโปรไบโอติกที่รับประทานเขาไปสามารถทำหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธ�ภาพ
นับเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพอยางเต็มรูปแบบ
ทั�งนี้ บิฟโอ โปรไบโอติก พลัส ยังไดรับรางวัล “ช�วจ�ต
Awards 2021” สาขา Innovation Reader’s vote
และ Guru’s Pick ซ�ง่ เปนรางวัลทีม่ อบใหแกผลิตภัณฑ
ที่มีนวัตกรรมผลิตหร�อเทคโนโลยีล�ำสมัย ตอบโจทย
คนรักสุขภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลาสุดยังได
รับรางวัลเหร�ยญทองแดงจากสำนักงานการว�จยั แหงชาติ
(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและ
นวัตกรรม (อว.) ในงานมหกรรมว�จัยแหงชาติ 2564
อีกดวย

นวัตกรรมสรางมูลคาเพ��มใหแกผลิตภัณฑ

ซีพ� ชิคเกนร�บ
ไก ถือเปนหนึง่ ในเมนูยอดนิยมของผูบ ร�โภคทุกชวงวัย เพราะเปนโปรตีนเนือ้ ขาว สามารถปรุงเปนอาหารไดหลากหลายเมนู
โดยช�้นสวนยอดนิยมที่คนสวนใหญคือ “ปกไก” ดวยเหตุผลที่สะดวกในการประกอบอาหาร บร�ษัทจ�งไดรังสรรคนวัตกรรม
ช�้นสวนไกช�้นใหมเปนครั�งแรกของประเทศไทย ภายใตสโลแกนที่วา ‘อรอยลืมปก” ดวยผลิตภัณฑเนื้อไก "ซ�พี ช�คเกนร�บ"
(CP Chicken Rib) เกิดจากแนวคิดนวัตกรรมการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ช�น้ สวนพลอยไดทไ่ี มใชชน้� สวนหลัก (By-product)
ดวยการคัดเลือกเนื้อไกสวนหลังตัดแตงพิเศษ ซ�่งมีเนื้อเยอะ นุมฉ่ำเหมือนเนื้อสะโพก และทานงายเพราะมีกระดูกเดียว
เหมือนปกกลางผารวมอยูในช�้นเดียวกัน โดยไดผลิตใหมีความหลากหลายในรูปแบบ ทั�งแบบสด แบบพรอมปรุง แบบ
พรอมกิน นอกจากวางจำหนายในประเทศไทยแลว ผลิตภัณฑซ�พี ช�คเกนร�บ นี้ไดสงออกไปประเทศญี่ปุนและสาธารณรัฐ
ประชาชนจ�นอีกดวย
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นวัตกรรมการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา
การบร�หารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ
บร�ษทั ตระหนักถึงการอนุรกั ษพลังงานและดูแลสิง่ แวดลอม โดยได
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงกระบวนการผลิต และ
บร�หารจัดการการใชทรัพยากรน�ำในทุกกระบวนการ อาทิ การใช
ระบบระบายความรอนดวยอากาศ (Air Chiller) มาทดแทนระบบ
ระบายความรอนดวยน�ำ (Water Chiller) เพื่อลดอุณหภูมิใหกับ
สัตวบกที่เลี้ยงในโรงเร�อน และมีการใชระบบหมุนเว�ยนน�ำในการ
เลีย้ งกุง เพือ่ ไมใหมกี ารปลอยน�ำออกจากฟารมไปยังภายนอก (Zero
Liquid Discharge) โดยใชระบบกรองน�ำแบบ Ultrafiltration ใน
การบำบัดน�ำ

เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรอน
ในกระบวนการแปรรูปเนือ้ ไกของบร�ษทั จะมีนำ� เย็นเหลือทิง้ จากกระบวนการลดอุณหภูมซิ ากไก โดยน�ำเย็นเหลือทิง้ มีอณ
ุ หภูมิ
ประมาณ 8-10 องศาเซลเซ�ยส ซ�ง่ โดยทัว่ ไปน�ำเย็นทิง้ จากกระบวนการนีจ้ ะถูกปลอยทิง้ สูร ะบบบำบัดน�ำเสีย ซ�ง่ เปนการเสีย
ความเย็นไปโดยเปลาประโยชนและสงผลกระทบตอจุลินทร�ยในบอบำบัด บร�ษัทจ�งมีแนวความคิดในการนำความเย็นจาก
น�ำทิ้งนี้กลับมาใชใหม โดยนำเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรอน (Rotating Heat Exchanger) ที่ใชในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ มาปรับประยุกตเปนนวัตกรรมการระบบแลกเปลี่ยนความรอน ทำใหสามารถนำน�ำเย็นเหลือทิ้งมาลดอุณหภูมิ
น�ำประปาที่เขาสูกระบวนการลดอุณหภูมิไดอยางมีประสิทธ�ภาพ ซ�่งทำใหบร�ษัทสามารถประหยัดการใชพลังงานไฟฟา
ในระบบทำความเย็นได
นํ้าประปา 30 ํC

นํ้าเย็น 17 ํC

นํ้าเย็น 2 ํC
เคร�่องทำน้ำเย็น

Heat
Exchanger
นํ้าทิ�ง 24 ํC

นวัตกรรมบรรจ�ภัณฑที่ลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม
บรรจ�ภัณฑกระดาษสำหรับผลิตภัณฑแปรรูป ไก IQF
เพือ่ เปนการสงเสร�มการอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม บร�ษทั SuperDrob S.A. ซ�ง่ เปน
บร�ษทั รวมคาของบร�ษทั ในประเทศโปแลนด ไดพฒ
ั นานวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ
กระดาษสำหรับบรรจุผลิตภัณฑแปรรูปไกที่ตองผานกระบวนการการแช
เยือกแข็งอยางรวดเร็ว (Individual Quick Freezing “IQF”) เพื่อทดแทน
การใชบรรจุภณ
ั ฑพลาสติก โดยจัดจำหนายผลิตภัณฑทใ่ี ชบรรจุภณ
ั ฑกระดาษ
ครั�งแรกปลายป 2564 ในประเทศไอซแลนด

นํ้าทิ�ง 8 ํC

Process
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน

บร�ษัทมุงมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาการเติบโตอยางยั่งยืน ควบคูกับการดูแลและสรางคุณคารวมกับ
ผูมีสวนไดเสียภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง พรอมไปกับการสรางประโยชน ใหกับประเทศชาติ ประชาชน และบร�ษัท
ตามหลักการ 3 ประโยชนของเคร�อเจร�ญโภคภัณฑ บนพ�้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเคารพสิทธิมนุษยชนสำหรับ
ผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม พรอมไปกับการดำเนินงานทีส่ อดคลองกับเปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development
Goals) 17 เปาหมาย และหลักสากล 10 ประการตามแนวทางขอตกลงแหงสหประชาชาติ (UN Global Compact)

นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
ในป 2563 บร�ษัทบรรลุเปาหมายความยั่งยืน 5 ป ที่เคยตั�งไวเมื่อป 2559 จ�งไดกําหนดกลยุทธความยั่งยืน ซ�พีเอฟ 2030
(“CPF 2030 Sustainability in Action”) ข�้นในป บนแนวคิดความยั่งยืน 3 เสาหลัก ไดแก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน
และดินนํา� ปาคงอยู" โดยมุง มัน่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นความยัง่ ยืนดวยแนวคิดดานว�ทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ สรางสรรค
คุณคาใหกับสังคม และคืนความสมดุลใหแกทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ�า ปา ซ�่งเปนจุดเร�่มตนสําคัญของการผลิตอาหาร
ภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
เพือ่ ใหการบร�หารจัดการงานดานความยัง่ ยืนเปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพและเกิดประสิทธ�ผล บร�ษทั จ�งไดทบทวนและประเมิน
ประเด็นดานความยั่งยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมีนัยสำคัญทั�งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เปนประจำทุกป ซ�่งในป 2564 ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนของบร�ษัท ไดแก

ประเด็นสำคัญดานความยัง่ ยืนป 2564
6

สูง

12
4

11

2
1

ความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย

15

20
17

3

5

ตํ่า

13
21

18
16

7

8

22
9

1.
2.
3.
4.
5.

14
19

ความสําคัญตอซีพ�เอฟ

10

23

สูง

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

การกำกับดูแลและการบร�หารความเสี่ยง
จร�ยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ขอมูลสวนบุคคล ความมั่นคง และปลอดภัยของขอมูล
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียและความโปรงใส
ภัยพ�บัติและเหตุการณที่สงผลกระทบตอการเมือง
และความสัมพันธระหวางประเทศ
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สุขภาพและโภชนาการ
การตลาดอยางรับผ�ดชอบและฉลากผลิตภัณฑ
สวัสดิภาพสัตว
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดานแรงงาน
ความเปนอยูที่ดี สุขภาพและความปลอดภัย พนักงาน
วัฒนธรรมและการจัดการภายในองคกร
การบร�หารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้ำ
การจัดการของเสีย
การจัดหาวัตถุดิบอยางรับผ�ดชอบ
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
เศรษฐกิจหมุนเว�ยนและบรรจ�ภัณฑ
การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
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โครงสรางการกำกับดูแลและขับเคลื่อนเปาหมายความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030
ประธานคณะผูบร�หารเปนผูนำในการขับเคลื่อนการดำเนินการดานความยั่งยืน โดยไดกำหนดผูบร�หารและคณะทำงาน
รับผิดชอบในแตละความมุงมั่นอยางชัดเจน เพื่อใหการขับเคลื่อนเปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพและเกิดประสิทธ�ผล ภายใต
การกำกับดูแลของคณะกรรมการบร�ษัทผานทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน
ประธานคณะผูบร�หาร
คณะกรรมการสนับสนุนและขับเคลื่อน
เปาหมายความยั่งยืนซีพ�เอฟ 2030

การดำเนินการขับเคลื่อนความยั่งยืน
บร�ษัทไดกําหนดแผนเช�งกลยุทธเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน 10 ป ตั�งแตป 2564-2573 (รายละเอียดแสดงในรายงาน
ความยั่งยืน ป 2564) โดยมีการทบทวนประเด็นความยั่งยืนและแผนเช�งกลยุทธเปนประจําทุกปเพื่อใหทันกับกระแสโลก
ที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว

อาหารมั่นคง

บร�ษทั ในฐานะหนึง่ ในผูน ำธุรกิจเกษตรอ�ตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มีภารกิจิ หลัก
ในการรวมสรางความมั่นคงทางอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย สามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได บร�ษัทจ�งตั้งเปาหมายดำเนินการสรางความมั่นคงทางอาหาร ภายใต
ความมุง มัน่ 3 ดาน ไดแก อาหารทีย่ ง่ั ยืน การตลาดอยางรับผ�ดชอบ และสวัสดิภาพสัตว

อาหารที่ยั่งยืน
ระบบอาหารทีย่ ง่ั ยืนเปนกลไกสำคัญทีช่ ว ยใหอตุ สาหกรรมอาหารผลิตอาหาร
ใหเพียงพอตอความตองการบร�โภคที่เพิ่มสูงข�้น โดยบร�ษัทใหความสำคัญ
ในการสรรสรางนวัตกรรมกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจอยาง
ตอเนือ่ งนัน� เร�ม่ ตัง� แตการว�จยั และพัฒนาพันธุส ตั วควบคูส ตู รอาหารสัตวตาม
ชวงวัยที่ชว ยลดการขับของเสียที่สรางมลภาวะสูสง่ิ แวดลอม การนำเทคโนโลยี
มาใชในการเลี้ยงสัตวดวยระบบฟารมเลี้ยงสัตวที่ทันสมัย (Smart Farm)
การนำระบบดิจ�ทัลและระบบอัตโนมัติมาใชในกระบวนผลิต เพื่อใหมั่นใจ
ในกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยระดับ
สากลและสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของอาหารไดตลอด
หวงโซคุณคา ดวยเปาหมายไมมีการเร�ยกคืนสินคาที่สงผลตอสุขภาพของ
สาธารณชน รวมถึงการเพิ่มประสิทธ�ภาพและลดการสูญเสียในการผลิต
พรอมไปกับการว�จยั และพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโดยนักว�จยั นักโภชนาการ
และว�ศวกรดานอาหารอยางตอเนื่อง เพื่อสรางคุณคาทางโภชนาการที่ดี
ตอผูบร�โภคในทุกชวงวัย
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การตลาดอยางรับผ�ดชอบ

ดวยพฤติกรรมผูบ ร�โภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป บร�ษทั มีความมุง มัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี น้� ตามความตองการ
ของผูบร�โภคแตละกลุมเปาหมาย รวมทั�งไดสงเสร�มความรูและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับโภชนาการและอาหาร
เพือ่ สุขภาพแกผบู ร�โภค การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางมีจร�ยธรรม การสงเสร�มทางการตลาดและฉลากผลิตภัณฑ
ที่แสดงขอมูลโภชนาการที่ครบถวน และว�ธ�การจัดการบรรจุภัณฑหลังบร�โภค อีกทั�งไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
ที่มาจากการเลี้ยงสัตวดวยโปรไบโอติก และผลิตภัณฑเนื้อทดแทนจากพืช นอกจากนี้ ไดมีชองทางการรับฟงเสียงสะทอน
และการจัดการขอรองเร�ยนจากลูกคาเพื่อสื่อสารกับผูบร�โภคซ�่งสะทอนถึงความมุงมั่นในการทำการตลาดอยางรับผิดชอบ

สวัสดิภาพสัตว
บร�ษทั มุง มัน่ ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจทีใ่ หความ
สำคัญตอสวัสดิภาพสัตวตามแนวปฏิบตั สิ ากล “หลักอิสระ 5
ประการ (Five Freedom)” เพือ่ สงเสร�มสวัสดิภาพสัตวตาม
สุขลักษณะทีด่ ี และการดำเนินการสงเสร�มใหบคุ ลากรเขาใจ
ในระบบสวัสดิภาพสัตวทด่ี ที ง�ั ในฟารมของบร�ษทั และฟารม
ของเกษตรกรในโครงการสงเสร�มการเลี้ยงสัตว โดยไดประกาศนโยบายดานสวัสดิภาพสัตว และดานการใชยาตานจุลช�พ
ในสัตว และการจัดตั�งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานสวัสดิภาพสัตว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและเปาหมาย
ดานสวัสดิภาพสัตวในระยะยาว มีระบบจัดการของเสียทีน่ ำมูลสัตวมาผลิตเปนพลังงาน อีกทัง� ยังนำขอมูลจากระบบมาตอยอด
สูฐานขอมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนาในอนาคต อันนำมาซ�่งการผลิตที่มีประสิทธ�ภาพยิ่งข�้น นอกจากนี้ยังรวมกับคูคา
ธุรกิจ หนวยงานภาครัฐ องคกรประชาสังคม และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ สรางความตระหนักรูและรวมพัฒนาแนวทาง
การสงเสร�มสวัสดิภาพสัตวที่ดี
สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมของความมุงมั่น อาหารที่ยั่งยืน การตลาดอยางรับผ�ดชอบ และสวัสดิภาพสัตว ไดที่
รายงานความยั่งยืน ป 2564 บท อาหารมั่นคง

สังคมพ�่งตน

บร�ษัทใหความสำคัญในการสรางผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและการจัดการประเด็น
ทางสังคมทั้งภายในและภายนอกขององคกร จ�งไดตั้งเปาหมายในการดำเนินการ
ดานสังคม ภายใตความมุงมั่น 3 ดาน คือ ดานสิทธิมนุษยชน การเร�ยนรูตลอดชีว�ต
และผลลัพธเชิงบวกทางสังคม โดยมีการดำเนินการในดานตาง ๆ เพ�่อใหสังคมเติบโต
ไปดวยกันอาทิเชน 1) การเคารพและดูแลสิทธิขั้นพ�้นฐาน (สิทธิมนุษยชน) ของบุคคล
รอบดานที่เกี่ยวของกับบร�ษัท อันรวมถึง พนักงาน บุคลากรในหวงโซอ�ปทาน และ
ผูบร�โภค 2) การยกระดับวัฒนธรรมการทำงาน 3) การพัฒนาการบร�หารงานดาน
บุคลากร 4) สรางความผูกพันองคกรของพนักงาน 5) การดำเนินงานทีช่ ว ยสนับสนุน
เกษตรกรรายย อ ย 6) การมี ส  ว นร ว มในการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของชุ ม ชน
7) การเสร�มสรางความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการใหกับสังคม และ 8) การมี
สวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ�น
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สิทธิมนุษยชน
การดูแลและการเคารพสิทธิมนุษยชน
บร�ษัทบร�หารการดูแลและการเคารพสิทธ�มนุษยชนบนพื้นฐานของหลักการและมาตรฐานตามหลักการช�้แนะดานสิทธ�
มนุษยชนกับธุรกิจของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) โดย
ตัง� แตป 2559 บร�ษทั ไดพฒ
ั นาโครงสรางการตรวจสอบดานสิทธ�มนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence
framework: HRDD) เพื่อระบุ บรรเทาและจัดการกับผลกระทบดานสิทธ�มนุษยชนอยางมีประสิทธ�ภาพ และสงเสร�ม
การปฏิบัติดานแรงงานที่ดี
นอกจากการบร�หารจัดการภายในองคกร บร�ษัทยังไดขยายขอบเขตการดำเนินงานดานสิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติ
ดานแรงงานที่ดีใหครอบคลุมไปถึงการดำเนินธุรกิจของพันธมิตรธุรกิจดวย โดยไดเผยแพรและถายทอดนโยบายดาน
สิทธ�มนุษยชนและการปฏิบัติดานแรงงานที่ดีใหพันธมิตรธุรกิจไดรับทราบและนำไปประยุกตและปฏิบัติใหสอดคลอง
และเหมาะสม
บร�ษัทไดปลูกฝงคุณคาและหลักการดังกลาวผานนโยบายตางๆ ของบร�ษัท อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน นโยบายดานการจางงานและการบร�หารแรงงาน นโยบายเร�่องการไมเลือกปฏิบัติและการตอตาน
การลวงละเมิด นโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกตาง และนโยบายดานความปลอดภัยอาช�วอนามัย
สิ่งแวดลอม และพลังงาน นโยบายดานการจัดหาอยางยั่งยืน และแนวปฏิบัติสําหรับคูคาธุรกิจ

การเร�ยนรูตลอดชีว�ต
การพัฒนาการเร�ยนรูข องบุคลากรอยางไมมที ส่ี น�ิ สุด
บร�ษัทมีความมุงมั่นในการพัฒนาพนักงานใหครบทุกดาน
ตัง� แตดา นความรูพ น้ื ฐานจนถึงทักษะทีจ่ ำเปนในดานตางๆ
เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทุกคนของบร�ษัท มีความพรอม
ในการปฏิบัติงานทั�งในปจจุบันและอนาคตไดอยางรวดเร็ว
และมีคุณภาพ โดยบร�ษัทจัดทำโปรแกรมการเร�ยนรูและ
พัฒนาพนักงาน แบงเปน 5 ดานดังนี้
1. โปรแกรมการพัฒนาความรูพื้นฐาน (Fundamental
Program) เปนกลุมหลักสูตรที่สรางใหพนักงานทุกคนรูจัก
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ และสามารถปฏิบตั ติ ามหลักกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับ การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
และการลงโทษทางว�นัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
2. โปรแกรมการพัฒนาทักษะอนาคต (Future Skills
Program) เปนกลุมหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
และทักษะอนาคตควบคูไ ปกับการยกระดับทักษะเฉพาะงาน
ดวยการสรางทักษะใหมที่จำเปนในการทำงานและยกระดับ
ทักษะเดิมใหดขี น้� เพือ่ รองรับการเติบโตในอนาคตของบร�ษทั
3. โปรแกรมการพัฒนาทักษะดานดิจ�ทัล (Digital Skills Program) ในป 2564 บร�ษัทไดมุงเนนการพัฒนาทักษะความ
สามารถดานดิจ�ทัล (Digital Literacy Skill) โดยไดปูพื้นฐานความรูดานเทคโนโลยีตางๆ ที่ใชในบร�ษัท เพื่อเตร�ยมความ
พรอมดานกำลังคนใหตอบโจทยกลยุทธทางธุรกิจรวมถึงเปาหมายของบร�ษัททั�งในปจจุบันและอนาคตที่ขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยีและขอมูล
4. โปรแกรมการพัฒนาผูนำ (Leadership Development Program) บร�ษัทมีเปาหมายที่จะพัฒนาทักษะความเปนผูนำ
ใหกับหัวหนางานหร�อผูจัดการทุกระดับ และไดจัดทำชุดโปรแกรมการพัฒนาผูนำในแตละกลุมเปาหมาย
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5. โปรแกรมการพัฒนาทักษะเฉพาะสายธุรกิจ (Functional Development Program) บร�ษทั สงเสร�มการพัฒนาทักษะ
เฉพาะหนวยงาน (Functional Skills) และการบร�หารจัดการองคความรู (Knowledge Management) ในแตละหนวยธุรกิจ
ใหมีระบบและเปนมาตรฐานเดียวกัน จ�งสนับสนุนการจัดตั�งศูนยการพัฒนาพนักงานตามกลุมว�ชาช�พของหนวยงาน
(Technical Academy) โดยพนักงานในหนวยงานจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะที่สอดคลองกับงานที่รับผิดชอบ
อยางแทจร�ง และเปนการ “ยกระดับ” ความสามารถของพนักงานใหพรอมตอการเติบโตของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

การบร�หารทรัพยากรบุคคล
“บุคลากร” คือฟนเฟองสำคัญที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสูความสำเร็จและเติบโตไดอยางยั่งยืน บร�ษัทจ�งใหความสำคัญ
ในการเสร�มสรางพนักงานใหกลายเปนบุคลากรที่มีคุณคา ภายใตว�สัยทัศน “สรางคน เสร�มธุรกิจ” ดวยความตระหนัก
ถึงความสำคัญในทุกกระบวนการของการบร�หารจัดการบุคคล พรอมไปกับนำระบบการบร�หารบุคคลแบบดิจ�ทัลมาใช
ในการดำเนินการเพื่อความมีประสิทธ�ผลยิ่งข�้น การดำเนินการเร�่มตั�งแตการดึงดูดคนดีคนเกงเขามาทำงานกับองคกร
(Talent Attraction) รักษาคนดีคนเกงใหอยูรวมกับองคกรอยางยาวนาน (Retention) และสรางแรงจูงใจในการทำงาน
เพื่อชวยใหพนักงานการสรางผลลัพธที่ดีและบรรลุเปาหมายขององคกร ซ�่งบร�ษัทมีการพัฒนาข�ดความสามารถและทักษะ
ของพนักงานอยางตอเนือ่ ง (Reskill-Upskill) ใหมคี วามชำนาญในว�ชาช�พ สามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธ�ภาพ และ
เตร�ยมพนักงานใหพรอมรับสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลงตามโลกยุคดิจท� ลั ทีเี่ ทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการเปลีย่ นแปลงโลก
(Digital Transformation) พรอมทั�งสงเสร�มใหพนักงานทุกระดับมีโอกาสกาวหนาในเสนทางสายอาช�พ เพื่อเปนการ
เสร�มสรางพนักงานใหมีคุณคาแกองคกรในระยะยาว และยังมีการบร�หารผลตอบแทนและการใหรางวัลที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของพนักงาน เพื่อเปนการจูงใจและสงเสร�มขวัญกำลังใจ (Rewards) พรอมไปกับการดูแล
ดานความปลอดภัยและอาช�วอนามัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพนักงานและครอบครัวในยามว�กฤต
อีกทัง� ใหความสำคัญในการวางแผนผูส บื ทอดตำแหนง โดยคัดเลือกจากพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพในการเปนผูบ ร�หารในอนาคต
มีความพรอมทั�ง ประสบการณ ความรู สมรรถนะ และความเปนผูนำ เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความพรอมมาดำรงตำแหนงสำคัญ
สามารถอานรายละเอียดเพ��มเติมเร�่อง บุคลากร ไดที่
แบบ 56-1 One Report ป 2564 บท การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพ�่อความยั่งยืน หัวขอ สังคมพ�่งตน

ผลลัพธเชิงบวกทางสังคม
บร�ษัทใหความสำคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองครวม สงเสร�มความเปนอยูที่ดี เพิ่มพูนความรูและทักษะที่จำเปน
สนับสนุนคูค า ธุรกิจและชุมชนไปสูส ง่ิ ทีด่ ขี น้� และเตร�ยมพรอมรับมือกับความทาทายทัง� ในปจจุบนั และอนาคต ตามความมุง มัน่
ที่จะสรางผลลัพธเช�งบวกทางสังคม โดยบร�ษัทมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหการสงเสร�มคุณภาพช�ว�ต
ชุมชนสอดคลองกับว�ถคี วามเปนอยูแ ละความตองการของชุมชนในพืน้ ที่ อาทิ เชน การสรางอาช�พและรายไดใหกบั เกษตรกร
รายยอยมากวา 40 ป ดวยรูปแบบของระบบการจางเลีย้ งภายใตสญ
ั ญา การสนับสนุนการซ�อ้ ขายสินคาและบร�การในทองถิน่
เพื่อกระตุนใหเกิดการหมุนเว�ยนเศรษฐกิจในชุมชน การสนับสนุนองคความรูแกเกษตรกรผูปลูกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว
การสงเสร�มอาช�พผูป ระกอบการรายยอย การสงเสร�มคุณภาพช�วต� ทีด่ กี บั เยาวชนผานโครงการเลีย้ งไกไขเพือ่ อาหารกลางวัน
นักเร�ยน รวมถึงการสนับสนุนกลุม เปราะบางทัง� ผูส งู วัย ผูพ กิ าร และผูด อ ยโอกาสทีอ่ าศัยอยูบ ร�เวณรอบสถานประกอบการ
ของบร�ษัทใหมีรายไดและสามารถยังช�พไดอยางยั่งยืน ดังตัวอยางเชน ระหวางการระบาดของโรคติดเช�้อโคว�ด-19 ใน
ประเทศไทย บร�ษัทดำเนินโครงการ “CPF สงอาหารจากใจ รวมตานภัยโคว�ด-19” ใหกับบุคลากรทางการแพทยและ
ผูเ ดือดรอน พรอมไปกับการดูแลคูค า ทีเ่ ปนรายยอยกวา 6 พันรายผานโครงการรับเง�นภายใน 30 วัน เพือ่ เพิม่ เง�นหมุนเว�ยน
ใหกบั ผูป ระกอบการรายยอย รวมถึงการดำเนินการรวมกับรานคาอาหารรายยอยแจกอาหารใหชมุ ชนในโครงการ "ครัวปนอิม่ "
เพื่อดูแลสังคมในยามว�กฤต
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ดินน้ำปาคงอยู

จากทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยูอ ยางจำกัด ประกอบกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ มลพ�ษทางสิ�งแวดลอม ปญหาขยะพลาสติกในทะเล ปญหาขยะ
อาหารที่ ไมไดถูกบร�โภค และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่มากข�้น
สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอคุณภาพชีว�ตของคนในสังคม ความมั่นคงทาง
ดานอาหาร และความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้ บร�ษัทใหความสำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม และดำเนินการสรางผลกระทบตอ
สิ�งแวดลอมเชิงบวก สงเสร�มการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตลอดหวงโซคุณคา
ภายใตความมุง มัน่ การบร�หารทรัพยากรทีเ่ ปนเลิศ การจัดหาอยางรับผ�ดชอบตอโลก
ควบคูไปกับ สรางคุณคา ปราศจากขยะ เพ�่อสรางความสมดุลสิ�งแวดลอมสูอนาคต
ที่ยั่งยืน

การบร�หารทรัพยากรที่เปนเลิศ
บร�ษัทไมหยุดนิ่งในการปรับปรุง ตอยอด และพัฒนากระบวนการผลิตดวยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว�ยนบูรณาการ
เขากับการดำเนินงานตลอดหวงโซคุณคา สอดคลองกับนโยบายดานความปลอดภัย อาช�วอนามัย สิ่งแวดลอม และ
พลังงานของบร�ษัท เพื่อบร�หารจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดพรอมทั�งบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาอยาง
ตอเนื่อง อันประกอบดวย

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีการดำเนินโครงการโดยนำว�ทยาศาสตร นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) หุนยนต
(Robot) และระบบอัตโนมัตติ า งๆ (Automation) มาใชเพือ่
เพิ่มประสิทธ�ภาพการผลิตควบคูกับการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสงู สุด สงเสร�มการใชพลังงานหมุนเว�ยนมาใชตลอด
กระบวนการผลิต และพัฒนากลุมผลิตภัณฑคารบอนต่ำ
(Low Carbon Products) เปนตน

การจัดการทรัพยากรน้ำ
มีการประเมินความเสี่ยงภาวะขาดแคลนน�ำ (Baseline
Water Stress) การเพิม่ ประสิทธ�ภาพการใชนำ� ตามหลักการ
3Rs: Reduce Reuse และ Recycle และการบร� หาร
จัดการน�ำรวมกับชุมชน

การจัดการของเสีย
ไดนำของเสียหมุนเว�ยนกลับไปใชใหเกิดประโยชน เชน
นำมูลสัตว กากตะกอนจากระบบบำบัดน�ำเสียและเปลือกไข
ไปทำปุยและวัสดุปรับปรุงดิน นำซากไกและขนสัตวไปเปน
อาหารสัตว และเปลี่ยนของเสียใหเปนพลังงาน เชน การ
บำบัดน�ำจากเลี้ยงสัตวใหเปนน�ำที่เปนประโยชนตอการ
ปลูกพืช เปนตน
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การจัดหาอยางรับผ�ดชอบตอโลก
บร�ษัทมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รวมบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและปกปองความหลากหลายทางช�วภาพ
ตลอดหวงโซคณ
ุ คา ตัง� แตการจัดหาวัตถุดบิ อยางรับผิดชอบ จนกระทัง่ การแกปญ
 หาดวยว�ถที างธรรมชาติ (Nature-Based
Solutions) โดยมีการดำเนินการดังนี้

การบร�หารจัดการหวงโซอ�ปทาน
ตั�งแตป 2558 บร�ษัทไดเร�่มแบงปนแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบผานการสื่อสารและการฝกอบรม
ในเร�่องนโยบายการจัดหาอยางยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคูคาธุรกิจ และขยายการสงมอบนโยบายไปยังคูคาธุรกิจ
ในตางประเทศ รวมถึงไดผนวกการประเมินตนเองดานความยัง่ ยืนทัง� ในมิตสิ ง่ิ แวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
ของคูคาธุรกิจมาเปนสวนหนึ่งในการประเมินดานความยั่งยืนของคูคาธุรกิจเบื้องตน ตามแนวทางการบร�หารจัดการ
หวงโซอุปทานอยางยั่งยืนของซ�พีเอฟ (CPF Supply Chain ESG Management Approach)
การจัดหาวัตถุดิบที่มาจากแหลงที่ยั่งยืนและปราศจากการตัดไมทำลายปา
บร�ษทั ไมสนับสนุนแหลงเพาะปลูกวัตถุดบิ หลักทางการเกษตรทีไ่ มมเี อกสารสิทธ�ห์ ร�อบุกรุกพืน้ ทีป่ า และตองไมมาจากแหลง
ที่มาของปลาปนที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ โดยบร�ษัทจะจัดหาวัตถุดิบหลักที่สามารถตรวจสอบยอนกลับไดถึงพื้นที่เพาะปลูก
หร�อแหลงที่มา ซ�่งสอดคลองกับความมุงมั่นวาดวยความหลากหลายทางช�วภาพและการตอตานการตัดไมทำลายปา
การบร�หารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
บร�ษัทไมเพียงใหความสำคัญกับการดำเนินงานอยางยั่งยืน
ตั�งแตตนทางการไดมาของวัตถุดิบทางการเกษตร แตยัง
เห็นถึงความสำคัญของการสงเสร�มการพัฒนาการประมง
แบบหลากหลายสายพันธุซ ง่� เปนลักษณะเฉพาะของทองทะเล
ในแถบอาวไทย และการนำแนวทางการแกปญหาดวยว�ถี
ธรรมชาติ (Nature-Based Solutions) เขาเปนสวนหนึ่ง
ในการบรรเทาผลกระทบตอความหลากหลายทางช�วภาพ
ซ�่งมีความสำคัญตอระบบนิเวศของโลก

สรางคุณคา ปราศจากขยะ
บร�ษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบร�หารจัดการของเสียที่เกิดจากการกระบวนการผลิตอาหาร การบร�โภค และ
การจัดการหลังการบร�โภค ทั�งขยะอาหารและบรรจุภัณฑอาหารหลังการบร�โภคซ�่งเปนประเด็นปญหาระดับโลกที่บร�ษัท
ไมสามารถละเลยได ในฐานะผูผลิตอาหาร บร�ษัทมุงมั่นในการมีสวนรวมแกปญหาการสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร และ
บรรจุภัณฑ เพื่อใชทรัพยากรใหเกิดคุณคาสูงสุด ดวยการกำหนดเปาหมาย นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการสูญเสีย
อาหารและขยะอาหารและดานบรรจุภณ
ั ฑทย่ี ง่ั ยืนบนพืน้ ฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy) ตลอดหวงโซ
คุณคา โดยการดำเนินการประกอบดวย

การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
บร�ษัทกำหนดนโยบายดานการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยมีเปาหมายสงเสร�มการลดการสูญเสียอาหาร
ในหวงโซคุณคา และลดปร�มาณขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทใหเปนศูนยภายในป 2573
บรรจ�ภัณฑยั่งยืน
ซ�พีเอฟมุงมั่นว�จัยและพัฒนาการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑอยางยั่งยืนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว�ยน
ตลอดหวงโซคณ
ุ คา เพือ่ ใชทรัพยากรในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑใหเกิดประโยชนสงู สุด ลดปญหาขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ ควบคูไ ปกับ
การสงเสร�มการใชวสั ดุทช่ี ว ยลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมของความมุงมั่น การบร�หารทรัพยากรที่เปนเลิศ การจัดหาอยางรับผ�ดชอบตอโลก และสรางคุณคา ปราศจากขยะ ไดที่
รายงานความยั่งยืน ป 2564 ในหัวขอ ดินน้ำปาคงอยู
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ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

สััดส่่วนรายได้้จากการขาย
6%

54%

21%
25%

แบ่่งตามผลิิตภััณฑ์์
ธุุรกิิจอาหารสััตว์์
ธุุรกิิจเลี้้�ยงสััตว์์และแปรรููป
ธุุรกิิจอาหาร

31%

15%
63%

แบ่่งตามกิิจการ
กิิจการต่่างประเทศ
กิิจการประเทศไทย (ในประเทศ)
กิิจการประเทศไทย (ส่่งออก)

85%

แบ่่งตามส่่วนธุุรกิิจ
สััตว์์บก
สััตว์์น้ำำ��
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รายได้้จากการขาย

กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยภาษีีและค่่าเสื่่�อมราคา (EBITDA)(1)

หน่่วย : ล้้านบาท
600,000

532,573

หน่่วย : ล้้านบาท
589,713

100,000

512,704
450,000

80,000
60,000

300,000

51,765

55,882

2562

2564

40,000

150,000

20,000

2562

2564

กำำ�ไรสุุทธิิ (2)

กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น

หน่่วย : ล้้านบาท
30,000
20,000

91,207

หน่่วย : บาทต่่อหุ้้�น
4.0

26,022

3.14

3.0

18,456

13,028

10,000

2.18

1.56

2.0
1.0

2562

2563

2564

2563

2564

อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (3)

สิินทรััพย์์รวม

หน่่วย : ร้้อยละ

หน่่วย : ล้้านบาท
761,719

900,000

2562

842,681

634,051

12

600,000

14.4%

15

11.1%

6.4%

9
6

300,000

3

2562

2563

2564

เงิินปัันผล

0.8

2563

2564

อััตราการจ่่ายปัันผล

หน่่วย : บาทต่่อหุ้้�น

หน่่วย : ร้้อยละ
1.00

1.0

2562

0.70

80%

0.65

0.6

60%
40%

0.4

42%
32%

32%

2562

2563

20%

0.2

2562

2563

2564

2564

EBITDA = รายได้้จากการขาย - ต้้นทุุนขาย + รายได้้อื่่�นสุุทธิิ - ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร + กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากอััตราแลกเปลี่่�ยน + ค่่าเสื่่�อมราคาและตััดจำำ�หน่่าย
+ ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์ชีีวภาพ + เงิินปัันผลรัับจากบริิษััทร่่วมและร่่วมค้้า
(2)
	กำำ�ไรสุุทธิิ = กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
(3)
	อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น = กำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่/ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเฉลี่่�ย
(1)
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รางวััลและความสำำ�เร็็จปีี 2564

			 รางวััล

			ด้้านความเป็็นเลิิศขององค์์กร
The 11th Asian Excellence Awards 2021 จััดโดยนิิตยสาร
Corporate Governance Asia จำำ�นวน 5 รางวััล ได้้แก่่
• รางวััลซีีอีีโอยอดเยี่่�ยมแห่่งเอเชีีย
• รางวััลซีีเอฟโอยอดเยี่่�ยมแห่่งเอเชีีย
• รางวััลนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ยอดเยี่่�ยมแห่่งเอเชีีย
• รางวััลบริิษััทนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ยอดเยี่่�ยมแห่่งเอเชีีย
• รางวััลซีีเอสอาร์์ยอดเยี่่�ยมแห่่งเอเซีีย

Thailand Sustainability Investment (หุ้้น� ยั่่ง� ยืืน) ประจำำ�ปีี 2564
ในกลุ่่�มเกษตรอุุตสาหกรรมอาหาร จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย (SET) ในฐานะที่่�บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และการบริิหารงาน
ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน

SET Awards 2021 รางวััลดีีเด่่นด้้านความยั่่� ง ยืื น จัั ด โดย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยร่่วมกัับวารสารการเงิิน
The Asset ESG Corporate Awards 2021 จััดโดยนิิตยสาร ธนาคาร สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� คำำ�นึึงถึงึ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างรอบด้้าน
The Asset จำำ�นวน 2 รางวััล ได้้แก่่
• รางวััลซีอีีี โอยอดเยี่่ย� ม ในกลุ่่�มธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรม
ประกาศนีียบััตรรัับรองการต่่ออายุุเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมต่่อต้้าน
และอาหาร
คอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทยและ CAC Change Agent Awards
• รางวััล Gold Award for ESG
2021 จากสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) และแนวร่่วม
IAA Awards for Listed Companies 2020 กลุ่่�มเกษตรและ ต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในฐานะที่่�เป็็น
อุุตสาหกรรมอาหาร จััดโดยสมาคมนัักวิิเคราะห์์การลงทุุน องค์์กรที่่�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส
จำำ�นวน 2 รางวััล ได้้แก่่
IR Magazine Awards - South East Asia 2021 Certificate of
• รางวััลซีีอีีโอยอดเยี่่�ยม
Excellence ด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์ใ์ นกลุ่่�มสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
• รางวััลซีีเอฟโอยอดเยี่่�ยม
รางวััลดังั กล่่าวเป็็นการเสนอชื่่อ� และให้้คะแนนจากนัักวิเิ คราะห์์ สะท้้อนถึึงการให้้ความสำำ�คััญกัับงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส และมีีการสื่่�อสารสองทาง
หลัักทรััพย์์และผู้้�จััดการกองทุุนในประเทศไทย
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

			 รางวััล

			ด้้านนวััตกรรม
The Asian Export Awards 2021 จััดโดย Manufacturing
Asia จำำ�นวน 2 รางวััล บริิษััท ซีี.พีี.เมอร์์แชนไดซิ่่�ง จํํากััด
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท ได้้รัับรางวััล
• The Export Initiative of the Year สำำ�หรัับธุุรกิิจประเภท
อาหาร
• Product Exporter of the Year ประเภทธุุรกิิจขนาดใหญ่่
จากผลิิตภััณฑ์์ Meat Zero
สะท้้อนถึึงความสำำ�เร็็จในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารจนเป็็น
ที่่�ยอมรัับและส่่งออกไปยัังผู้้�บริิโภคทั่่�วทุุกมุุมโลก

SET Awards 2021 รางวััลนวััตกรรมดีีเด่่น จากผลิิตภััณฑ์์
“หมููชีวี า หมููสายพัันธุ์์�ดีี มีีโอเมก้้า-3” จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยร่่วมกัับวารสารการเงิินธนาคาร สะท้้อน
การนำำ�นวััตกรรมมาใช้้ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ
ที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค

องค์์กรนวััตกรรมดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2564 ประเภทองค์์กรภาค
เอกชนขนาดใหญ่่ จากสำำ�นักั งานนวััตกรรมแห่่งชาติิ มอบให้้
แก่่บริิษัทั ที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นในการนำำ�นวัตั กรรมและเทคโนโลยีี
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และพััฒนา
รางวััล “ยอดเยี่่�ยม” ในการประเมิินองค์์กรธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ��และ ผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�มีีคุุณภาพเพื่่�อผู้้�บริิโภค
ยั่่ง� ยืืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi)
ประจำำ�ปีี 2564 โดยองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก รางวััลนวััตกรรม จากสำำ�นัั กงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ รางวััล
(องค์์การมหาชน) สะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นลดการปล่่อยก๊๊าซ ชีีวจิิต Awards 2021 สาขา Innovation Reader’s vote และ
เรืือนกระจก และรัักษาสมดุุลสิ่่�งแวดล้้อม
Guru’s pick มอบให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์ BIFIO Probiotic Plus
ที่่�มีีนวัตั กรรมการผลิิตทัันสมัยั ตอบโจทย์์คนรักสุ
ั ขภ
ุ าพและ
โล่่และเกีียรติิบััตรในโครงการ “ส่่งเสริิมโรงงานอุุตสาหกรรมให้้มีี เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน (CSR-DIW)
และ CSR-DIW Continuous” ประจำำ�ปีี 2564 จากกรมโรงงาน Thailand Energy Awards 2021 ด้้านพลัังงานสร้้างสรรค์์
อุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม สถานประกอบการ จาก กระทรวงพลัังงาน บริิษััท ซีีพีีเอฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ของซีีพีีเอฟ จำำ�นวน 19 โรงงาน ได้้รัับรางวััล CSR-DIW (มหาชน) บริิษัทั ย่่อยของบริิษัทั ได้้รับั รางวััลดีีเด่่น จากผลงาน
Continuous Award และอีีก 2 โรงงานได้้รับั รางวััล CSR-DIW การนำำ�น้ำำ�� เสีียจากกระบวนการลดอุุ ณ หภูู มิิ ซ ากไก่่ ม า
Awards สะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินงานด้้วยความ แลกเปลี่่� ย นความร้้ อ นกัั บ อุุ ปกรณ์์ แ ลกเปลี่่� ย นความร้้อ น
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมการ แบบหมุุน
อยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
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Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ประเภท
Distinguished สาขาความเป็็นเลิิศด้้านการตลาด จัั ด โดย
สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย (TMA) และสถาบััน
บััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
มอบให้้แก่่ บริิษััท ซีีพีีเอฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท

รางวััลพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ประจำำ�ปีี 2564 ด้้านสถาน
ประกอบกิิจการที่่�มีีระบบบริิหารจััดการด้้านแรงงานยอดเยี่่ย� ม
ประเภทสถานประกอบกิิจการขนาดกลาง จากกรมสวััสดิกิ าร
และคุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

No.1 Brand Thailand 2020 - 2021 จากนิิตยสาร Marketeer
หมวดอาหารอุ่่�นร้้อนด้้วยไมโครเวฟ และหมวดอาหารแช่่แข็็ง
สะท้้อนถึึงความคิิดสร้้างสรรค์์ มุ่่�งมั่่�นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีี
มีีคุุณภาพส่่งผลให้้แบรนด์์ซีีพีีเป็็นที่่� 1 ในใจของผู้้�บริิโภค

โล่่ประกาศเกีียรติิคุุณองค์์กรสนัับสนุุนคนพิิการดีีเด่่น ระดัับดีีเยี่่ย� ม
ประจำำ�ปีี 2564 จััดโดยกระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์ ในฐานะเป็็นองค์์กรเอกชนที่่�มีีการสนัับสนุุนคน
พิิการให้้มีีอาชีีพและรายได้้ที่่�มั่่�นคง สร้้างความเสมอภาค
และเท่่าเทีียมให้้กัับผู้้�พิิการในสัังคมไทย

			ด้้านการตลาด

			ด้้านทรััพยากรบุุคคล

Best Companies to Work for in Asia 2021 จากนิิตยสาร
Best Plant - Based Branding 2021 จาก ROOT The FUTURE HR Asia นิิตยสารชั้้นนำ
� ำ�ด้้านทรััพยากรบุุคคลในระดัับเอเชีีย
ซึ่่� ง เป็็ น เว็็ บ เพจขนาดใหญ่่ ข องผู้้�ชื่่� นช อบอาหารจากพืืช มอบให้้แก่่บริิษัทั ที่่�มีีแนวทางปฏิิบัติั งิ านด้้านทรััพยากรบุุคคล
(Plant-based)
ที่่�เป็็นเลิิศ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของพนัักงานเป็็นอันดั
ั บั แรก

รางวััลองค์์กรต้้นแบบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ประจำำ�ปีี 2564 ประเภท
องค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่ จากกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ
กระทรวงยุุติธิ รรม สะท้้อนการนำำ�หลัักการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
มาใช้้บูรู ณาการการดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นระบบตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทาน โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับพนัักงาน ครอบคลุุมไปถึงึ กลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

			 รางวััล

			 จากกิิจการต่่างประเทศ
สหรััฐอเมริิกา
เวีียดนาม
• เหรีียญอิิสริิยาภรณ์์ “เพื่่อ� เยาวชนรุ่่น� ใหม่่” เนื่่�องในโอกาส 		 Business of the Year 2021 จาก Jackson County
Chamber of Commerce สะท้้อนความสำำ�เร็็จ
ครบรอบ 90 ปีี จากสหภาพเยาวชนคอมมิิวนิิสต์์
ในการลงทุุนโครงการขนาดใหญ่่ ซึ่่�งยกระดัับธุุรกิิจ
โฮจิิมินห์
ิ ์ ซึ่่ง� เป็็นผลงานจากการร่่วมทำำ�คุณ
ุ ประโยชน์์
ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทันสมั
ั ยั รวมถึึงการช่่วยเหลืือสัังคม
และส่่งเสริิมคนรุ่่�นใหม่่ ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ ของบริิษัทั
ในระหว่่างการระบาดของโรคโควิิด-19
อย่่างต่่อเนื่่�อง
• Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021
แคนาดา
รางวััลอัันดัับ 1 (ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหารแช่่แข็็ง)
• Large Business of the Year Award จาก The
จััดโดยบริิษัทั การประเมิินเวีียดนามและหนัังสืือพิิมพ์์
Steinbach Chamber of Commerce มอบให้้
Vietnam Net สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จของ
แก่่ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ที่่�เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีเยี่่�ยมในด้้าน
บริิษััทที่่�ทุ่่�มเท คิิดค้้น และพััฒนานวััตกรรมอาหาร
นวััตกรรม คุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ รวมถึึงแนวทาง
ปลอดภััยจนเป็็นที่่�ยอมรัับจากผู้้�บริิโภคในประเทศ
ปฏิิบัติั ด้ิ า้ นทรััพยากรบุุคคล และการช่่วยเหลืือชุุมชน
เวีียดนาม
อย่่างรอบด้้าน
• Exceptional Achievement Award จาก The Windom
	อิินเดีีย
Chamber of Commerce สะท้้อนถึึงความสำำ�เร็็จ
		 Times Business Awards Bangalore 2021
ของบริิษัทั ที่่มีีก
� ารเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งในช่่วงปีีที่่ผ่� า่ นมา
The Fastest Growing Food Franchise Brand
2021 สะท้้อนความสำำ�เร็็จของธุุรกิิจห้้าดาวในประเทศ
อิินเดีีย
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิษััทตระหนัักดีีว่่าการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีถืือเป็็นรากฐานสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตั้้�งแต่่การกำำ�หนดโครงสร้้าง
การบริิหารที่่�มีีความชััดเจน การสรรหากรรมการบริิษัทั ที่่�มีีประสบการณ์์ และมีีวิิสัยั ทััศน์์ในการบริิหาร ตลอดจนการกำำ�หนด
แนวปฏิิบััติิและนโยบายให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนยึึดถืือและปฏิิบััติิตาม เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
ขององค์์กร (Economic) พร้้อมไปกัับการรัักษาไว้้ซึ่่�งดุุลยภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) และสร้้างคุุณค่่าร่่วม
พร้้อมไปกัับสัังคมรอบด้้าน (Social) ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด

นโยบายบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษััทและฝ่่ายจััดการของบริิษััทมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นส่่วนสำำ�คััญส่่วนหนึ่่�งในการ
ที่่�จะสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร พร้้อมๆ ไปกัับการสร้้างความเติิบโตทางเศรษฐกิิจขององค์์กรและการดููแลสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�นการนำำ�หลัักการและแนวปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในนโยบายบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ของบริิษััทไปปฏิิบััติิ จึึงถืือเป็็นพัันธกิิจของคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
โดยนโยบายฯ แบ่่งออกเป็็น 5 หมวดหลัักโดยอ้้างอิิงตาม OECD Principle และประกอบด้้วยนโยบายหลัักจำำ�นวน
12 ฉบัับ ประกอบด้้วย
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นโยบายบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
นโยบายความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิด้้านแรงงาน

นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

นโยบายการแจ้้งเบาะแส

นโยบายการให้้ รัับของขวััญหรืือผลประโยชน์์อื่่�นใด

นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

นโยบายด้้านความยั่่�งยืืน

นโยบายความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

จรรยาบรรณสำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

นโยบายการบริิหารจััดการข้้อมููลสารสนเทศ

นโยบายบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

นโยบายการป้้องกัันการฟอกเงิิน

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญของการดำำ�เนิินการด้้านบรรษััทภิิบาลและการพััฒนา
เพื่่�อความยั่่�งยืืนในปีี 2564
บริิษััทตระหนัักถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมและความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน คณะกรรมการบริิษััทจึึงให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบััติิ ระบบและการดำำ�เนิินการด้้านบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
โดยในรอบปีี 2564 บริิษััทได้้มีีดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�
• แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน โดยบููรณาการหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และคณะกรรมการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเข้้าไว้้ด้้วยกััน
• พิิจารณาทบทวนกรอบแนวคิิดด้้านความยั่่ง� ยืืน และปรัับปรุุงนโยบายบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาเพื่่อ
� ความยั่่ง� ยืืน
• คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้้ทบทวนหลัักเกณฑ์์คุุณสมบััติิกรรมการบริิษััทด้้านทัักษะ
ความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ประสบการณ์์ขององค์์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) ให้้สอดคล้้องกัับ
เป้้าหมายธุุรกิิจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
• จััดทำำ�สื่อ่� การเรีียนรู้้แ� บบออนไลน์์ (Online Learning) เกี่่ย� วกัับธรรมาภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนให้้แก่่พนัักงาน
และผู้้�บริิหารทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อให้้เกิิดความตระหนัักจนถึึงการนํําความรู้้�ใช้้ในการทํํางานของตนเอง
• จััดทำำ�แผนงานสื่่�อสารภายในองค์์กรเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และการรัับของขวััญ เป็็นต้้น
• จััดให้้มีีการทำำ�แบบสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางในการปรัับปรุุงและยกระดัับ
ความผููกพันข
ั องพนัักงาน เนื่่อ� งจากพนัักงานเป็็นหัวั ใจสำำ�คัญ
ั ที่่จ� ะช่่วยขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�ความยั่่ง� ยืืน
• สื่่�อสารกฎหมายที่่�ออกใหม่่หรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลง
• เปรีียบเทีียบผลคะแนนการประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กรและด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการจากองค์์กรภายนอก
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คณะกรรมการบริิษััท
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
บริิษัทั ได้้กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษัทั ว่่า คณะกรรมการบริิษัทั ต้้องประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน และกรรมการ
ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดนั้้�นต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีกรรมการจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 15 ท่่าน

40%

กรรมการที่เปนผูบร�หาร
6 คน

20%

กรรมการที่ ไมเปนผูบร�หาร
3 คน

40%

13 คน
กรรมการผูชาย

2 คน
กรรมการผูหญิง

กรรมการอิสระ
6 คน

4 คน
อายุ 50-59

5 คน
อายุ 60-69

6 คน
อายุ 70-79

บทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น มีีบทบาทหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตามกฏหมาย วััตถุุประสงค์์
ข้้อบัังคัับ และมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการปฏิิบัติั งิ านให้้บรรลุุเป้้าหมายผลการดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์
และแผนงานที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทบนการคำำ�นึึงถึึงการผสานสมดุุลของประโยชน์์ต่่อบริิษััทและผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ ภายใต้้ 3 แนวทางกลยุุทธ์์หลััก คืือ “เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน มุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศ และสร้้างพื้้�นฐานที่่�มั่่�นคง”
ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรบนค่่านิิยมของบริิษััท หรืือ “CPF Way” รวมทั้้�ง ยัังต้้องคำำ�นึึงถึึงข้้อควรระวััง
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ (Fiduciary Duties) 4 ประการ ซึ่่�งประกอบด้้วย (1) การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ
ระมััดระวััง (Duty of Care) (2) การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�น
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้อง (Stakeholders) และความมั่่�นคงของระบบการเงิินของประเทศ (Duty of Loyalty) (3) การปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิคณะกรรมการ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (Duty of Obedience) และ (4) การเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใสและทัันเวลา (Duty of Disclosure)
ทั้้�งนี้้�ในการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการทั้้�งคณะประจำำ�ปีี 2564 ปรากฏผลการประเมิินอยู่่�ในระดัับดีีมาก
ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นว่า่ โครงสร้้างของคณะกรรมการและคุุณสมบััติขิ องกรรมการมีีความเหมาะสมกัับลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
และขนาดรายได้้ของบริิษััท ช่่วยให้้การทำำ�หน้้าที่่�โดยรวมของคณะกรรมการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ผลตอบแทน
เง�น
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คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยเพื่่�อเพื่่�อช่่วยในการพิิจารณากลั่่�นกรองเป้้าหมายและแนวทางการดำำ�เนิิน
งานในด้้านต่่างๆ ก่่อนเสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิจำำ�นวน 5 คณะ ประกอบด้้วย

1

4

คณะกรรมการตรวจสอบ

2

คณะกรรมการเทคโนโลยี
และความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร

5

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบร�หาร

3
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

การประเมิินผลงานของประธานคณะผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานคณะผู้้�บริิหารในแต่่ละปีี เพื่่�อประกอบการพิิจารณา
กำำ�หนดค่่าตอบแทน บนฐานตััวชี้้�วััดหลััก 2 ประเภท ได้้แก่่

1
ตัวชี้วัดผลตอบแทน
ทางการเง�น

2
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ดานความยั่งยืน

ตััวชี้้�วััดผลตอบแทนทางการเงิิน เช่่น มููลค่่าตลาดของหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
2
(Market Capitalization)
ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร (Profitability)
รวมถึึงอััตราส่่วนกำ
อนดอกเบี้้
�ยจ่่าย ภาษีีเงิินได้้ และค่่าเสื่่�อมราคา
ตัวชี้วำ�ัดไรก่่
ผลการดำเนิ
นงาน
ดานความยั
่งยืน Margin) อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�น
ต่่อรายได้้จากการขาย
(EBITDA
(Return on Equity) และอััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้จากการขาย (Net
Profit Margin) เป็็นต้้น
ตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน ได้้แก่่ ผลการประเมิินด้้านความ
ยั่่�งยืืนโดยองค์์กรภายนอก เช่่น Dow Jones Sustainability Indices,
FTSE4Good Index, MSCI ESG, Carbon Disclosure Project
และโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน เป็็นต้้น และ
ผลการดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายด้้านความยั่่ง� ยืืนปีี 2030 ขององค์์กร รวมถึึง
การสร้้างความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร (Employee Engagement)
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การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
ขั้นตอนการประชุมผูถือหุน
30 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เขาดำรงตำแหนงกรรมการ

31 มีนาคม 2564
เผยแพรเอกสารการประชุม
บนเว็บไซตของบร�ษัท

ดำำ� เนิิ นก ารผ่่ า นสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ กส์์ ตามพระราชกำำ� หนด
ว่่ า ด้้ ว ยการประชุุ ม ผ่่ า นสื่่� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ กส์์ พ.ศ. 2563
และประกาศกระทรวงดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ เศรษฐกิิ จ และสัั ง คม
เรื่่�อง มาตรฐานการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของการ
ประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563 เพื่่�อลดความเสี่่ย� ง
การแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด -19 บริิ ษัั ท ได้้ ใ ช้้ แ อปพลิิ เ คชัั น
IR PLUS AGM มาใช้้เพื่่�อการจััดประชุุมดัังกล่่าว ซึ่่ง� ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ด้้ ว ยตนเองหรืื อ มอบฉัั น ทะให้้
กรรมการอิิสระหรืือบุุคคลอื่่�นก็็ได้้ รวมทั้้�งยัังสามารถรัับชม
การถ่่ายทอดสดการประชุุม ลงคะแนนเสีียง และซัักถาม
ผ่่ า นแอปพลิิ เ คชัั น ได้้ ใ นทุุ กวาระ มีีการชี้้� แ จงหลัั ก เกณฑ์์
ในการประชุุม รวมถึึงขั้้�นตอนและวิิธีีการออกเสีียงลงมติิ
ซึ่่ง� ขั้้น� ตอนการลงมติิในแต่่ละวาระนั้้น� และได้้จัดั ให้้มีีที่่ป� รึึกษา
กฎหมายเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ดููแลการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ถููกต้้อง
ตามกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััท และตรวจสอบการ
นัับคะแนนเสีียง

9 เมษายน 2564
นำสงเอกสารการประชุมใหผูถือหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียน

30 เมษายน 2564
วันประชุมผูถือหุน

14 พฤษภาคม 2564
สงรายงานการประชุม
ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเผยแพรบนเว็บไซตของบร�ษัท

จรรยาบรรณธุุรกิิจ
“จรรยาบรรณธุุรกิิจ ซีีพีีเอฟ” เป็็นหลัักการพื้้�นฐาน แนวทางการปฏิิบััติิงานของกรรมการบริิษััท และบุุคลากรของบริิษััท
เพื่่�อยึึดถืือปฏิิบััติิร่่วมกัันตามความคาดหวัังของบริิษััท โดยระบุุหลัักการ ดำำ�เนิินธุุรกิิจ ค่่านิิยมองค์์กร การปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณธุุรกิิจ การปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ รวมถึึงการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามความคาดหวััง
เพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้างมาตรฐานในการปฏิิบััติิงานของกรรมการบริิษััทและบุุคลากรด้้วยคุุณธรรมและความซื่่�อสััตย์์
รายละเอีียดในคู่่�มืือฉบัับนี้้�ไม่่ได้้กล่่าวถึึงทุุกสถานการณ์์อย่่างเฉพาะเจาะจง แต่่จะช่่วยเป็็นแนวทางตััดสิินใจปฏิิบััติิตน
ได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสมในแต่่ละสถานการณ์์ โดยกรรมการบริิษััทและบุุคลากรของบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�

ทำำ�ความเข้้าใจหลัักการ
และแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ

ปรึึกษาผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในระเบีียบ
หรืือนโยบายนั้้�น
หากเกิิดความไม่่มั่่�นใจ
ในสิ่่�งที่่�กระทำำ�ถููกต้้อง
ตามจรรยาบรรณหรืือไม่่

สื่่�อสารให้้กัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รัับทราบ

แจ้้งเบาะแส เมื่่�อพบการกระทำำ�
ที่่� ไม่่ถููกต้้องตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ
ตามช่่องทางที่่� ได้้กำำ�หนดไว้้
และให้้ความร่่วมมืือในกระบวนการ
สืืบสวนข้้อเท็็จจริิง ซึ่่�งผู้้�ที่่� ให้้เบาะแส
จะได้้รัับความคุ้้�มครองตามนโยบาย
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกฏหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
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ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณธุุรกิิจภายใต้้มาตรฐานเดีียวกััน บริิษัทั จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ไว้้ทั้้�งสิ้้�น 12 ฉบัับ แบ่่งออกเป็็น 4 หมวดหมู่่� ได้้แก่่ (1) หมวดคุุณธรรม (2) หมวดคุุณภาพ (3) หมวดบุุคลากร และ
(4) หมวดสิินทรััพย์์ ดัังนี้้�
หมวดคุณธรรม

หมวดคุณภาพ

นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน
นโยบายการตอตานคอรัปชัน
นโยบายการให รับของขวัญหร�อผลประโยชนอื่นใด

นโยบายดานความยั่งยืน
จรรยาบรรณสำหรับคูคาธุรกิจ
นโยบายการบร�หารจัดการหวงโซอ�ปทาน

หมวดบุคลากร

หมวดสินทรัพย

นโยบายดานสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดานแรงงาน
นโยบายการแจงเบาะแส
นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
นโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นโยบายดานการบร�หารจัดการขอมูลสารสนเทศ
นโยบายการปองกันการฟอกเง�น

การแจ้้งเบาะแส
บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้พนัักงาน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือบุุคคลภายนอก สามารถแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการ
กระทำำ�ความผิิดกฎหมาย หรืือจรรยาบรรณ หรืือการทุุจริิตคอร์์รััปชััน หรืือการถููกละเมิิดสิิทธิิ ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย
ดัังต่่อไปนี้้�

ขั้นตอนการแจงขอรองเร�ยน
กระบวนการจัดการขอรองเร�ยน
ผูมีสวนไดเสียภายใน
หร�อภายนอกบร�ษัท
หนวยรับเร�่องรองเร�ยน
หร�อแจงเบาะแส 24 ชั่วโมง

กรรมการตรวจสอบ
จดหมาย 1, 1/1 ซอยเย็็นจิิต 2 แยก 1
อาคารทรััพย์์สมุุทร 2 ชั้้�น 4 ถนนเย็็นจิิต
แขวงทุ่่�งวััดดอน เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ 0-2673-1105 และ 0-2673-1092-3
โทรสาร 0-2673-1090
อีีเมล์์
iaoffice@cpf.co.th
เว็็บไซต์์ https://www.cpfworldwide.com/th/contact/
form
ศููนย์์ผู้้�บริิโภค
โทรศััพท์์ 0-2800-8000
อีีเมล์์
consumercenter@cpf.co.th

คณะกรรมการตรวจสอบ
และหนวยงานตรวจสอบภายใน
กลั่นกรอง / สอบสวน
ดำเนินการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบร�ษัท
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การบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษัทั มุ่่�งมั่่�นบริิหารความเสี่่ย� งเพื่่�อสร้้างขีีดความสามารถให้้องค์์กรมีีความยืืดหยุ่่�น พร้้อมรัับสถานการณ์์ภายนอกที่่�มีีความ
ไม่่แน่่นอน และแนวโน้้มใหม่่ของโลกที่่�มีีความซัับซ้้อนสููงได้้ รวมทั้้�งเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ซึ่่�งจะสร้้างการเติิบโตให้้กัับบริิษััทได้้อย่่างยั่่�งยืืน

วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษัทั ส่่งเสริิมวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่ย� งในพนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ ความตระหนััก
ตลอดจนคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดย
• บููรณาการหลัักการบริิหารความเสี่่�ยงเข้้ากัับกระบวนการทำำ�งานภายในองค์์กร
• กำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และเกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
• กำำ�หนดให้้การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์องค์์กรที่่�ต้้องให้้ความสำำ�คััญและถืือปฏิิบััติิ
• จััดอบรมด้้านความเสี่่�ยงเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจและสามารถประเมิินความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ประชุุมเชิิงปฏิิบัติ
ั กิ ารด้้านความเสี่่ย� งร่่วมกัันระหว่่างผู้้�บริิหารหน่่วยธุุรกิิจและสำำ�นักั บริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรเป็็นประจำำ�
• จััดให้้มีีกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง ตลอดจนติิดตามความคืืบหน้้าการจััดทำำ�มาตรการจััดการความเสี่่ย� งอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างรอบด้้านในโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่
• กำำ�หนดตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยงสำำ�คััญ (Key Risk Indicators : KRIs) และติิดตามความคืืบหน้้าในการจััดการ
• ส่่งเสริิมให้้มีีวาระการประชุุมด้้านความเสี่่�ยงในการประชุุมประจำำ�เดืือนของหน่่วยธุุรกิิจ
• สนัับสนุุนให้้มีีการแบ่่งปัันประสบการณ์์การบริิหารความเสี่่�ยงระหว่่างหน่่วยธุุรกิิจ
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นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิ ษัั ท กำำ� หนดให้้ มีีก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งอย่่ า งเป็็ น ระบบครอบคลุุ ม ความเสี่่� ย งทุุ ก ประเภท รวมถึึ ง ความเสี่่� ย งด้้า น
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ (ESG Risk) ทุุกกระบวนการ โดยดำำ�เนิินการแบบบููรณาการทั่่�วทั้้�งองค์์กร
และสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) เพื่่�อให้้สามารถระบุุความเสี่่�ยงและโอกาสทางธุุรกิิจได้้อย่่างเหมาะสมและทัันเหตุุการณ์์ ตลอดจนบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นไป
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวมีีคณะกรรมการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�

การกำำ�กัับดููแล
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทในการสอบทานความเพีียงพอ
ประสิิทธิิผล และการปฏิิบััติิตามนโยบายกลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้
คณะกรรมการบริิหาร มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและติิดตามสถานะความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ การบริิหาร
ความเสี่่�ยง ตลอดจนส่่งเสริิมวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร
คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีประธานผู้้�บริิหารฝ่่ายการเงิินเป็็นประธานคณะฯ มีีหน้้าที่่�
สอบทานความเสี่่�ยงสำำ�คััญของบริิษััท และกำำ�หนดมาตรการจััดการความเสี่่�ยง โดยร่่วมมืือกัับ
ทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในฐานะเจ้้าของความเสี่่�ยง (Risk Owner) ทั้้�งนี้้� คณะอนุุกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจะติิดตามความเสี่่�ยง และความคืืบหน้้าในการดำำ�เนิินการตามมาตรการซึ่่�งจะมีีการ
ประชุุมทุุกไตรมาส

การดำำ�เนิินงาน
สำำ�นัักบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร ทำำ�หน้้าที่่�ส่่งเสริิม เผยแพร่่ความรู้้� ตลอดจนให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่
หน่่วยงานต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่ย� ง พร้้อมทั้้�งติิดตามความคืืบหน้้าการจััดการความเสี่่ย� ง
ผู้้�บริิหารหน่่วยธุุรกิิจ รัับผิิดชอบโดยตรงต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงในขอบเขตงานที่่�รัับผิิดชอบ
และรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
สำำ�นัักตรวจสอบภายใน มีีหน้้าที่่�ประเมิินกระบวนการปฏิิบััติิงานและให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อพััฒนาระบบ
การบริิหารความเสี่่�ยง
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ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทถููกรวบรวมไว้้ใน “คู่่�มืือการบริิหารความเสี่่ย� ง” โดยแบ่่งขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงานและ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ดัังนี้้�
• การระบุุความเสี่่ย� งที่่อ� าจส่่งผลต่่อการบรรลุุวัต
ั ถุุประสงค์์ของบริิษัทั ทั้้ง� ความเสี่่ย� งที่่พ� บในปััจจุุบันั และความเสี่่ย� งใหม่่ที่่อ� าจเกิิด
ขึ้้�นในอนาคต (Emerging Risk) พร้้อมทั้้�งอธิิบายความหมายของความเสี่่�ยง
• การประเมิินความเสี่่ย� งทั้้�งด้้านผลกระทบและโอกาสที่่�จะเกิิดตามหลัักเกณฑ์์ที่่บ
� ริิษัทั กำำ�หนด ซึ่่ง� อยู่่�บนพื้้น� ฐานของระดัับ
ความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรยอมรัับได้้ โดยใช้้การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ (Risk Workshop) และแสดงผลการประเมิินรวมถึึงจััด
ลำำ�ดัับความเสี่่�ยงในรููปแบบของแผนภููมิิความเสี่่�ยง (Risk Heat Map)
• จััดการความเสี่่ย� งด้้วยการกำำ�หนดและติิดตามความคืืบหน้้าของมาตรการที่่�ต้อ้ งทำำ�เพิ่่�มเติิม รวมถึึงระยะเวลาดำำ�เนิินการ
ผู้้�รัับผิิดชอบ ผลลััพธ์์ที่่�ต้้องการ และงบประมาณที่่�ต้้องใช้้
• จััดทำำ�ระบบเตืือนการเกิิดเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยงด้้วยการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดสำำ�หรัับความเสี่่�ยงสำำ�คััญ
• รายงานความคืืบหน้้าของมาตรการจััดการความเสี่่�ยงและสถานะของตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยงสำำ�คััญตามรอบที่่�กำำ�หนด
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอก เพื่่�อกำำ�หนดปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบัันที่่�อาจส่่งผลต่่อการบรรลุุหลััก 3 ประโยชน์์สู่่�ความยั่่�งยืืน ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
รวมถึึงความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต (Emerging Risk) ดัังนี้้�

•
•
•

ความเสี่่�ยงใหม่่
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ความแปรปรวนของสภาพ
ภููมิิอากาศ
ความตระหนัักในการรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมของผู้้�บริิโภค
ความต้้องการด้้านมาตรฐาน
สิินค้้าที่่�สููงขึ้้�น

•
•
•
•
•
•
•

ความเสี่่�ยง
จากความผัันผวน
ของตลาดการเงิิน

ความเสี่่�ยง
ด้้าน ESG
ปริิมาณและความเพีียงพอ
ของน้ำำ��
สิิทธิิมนุุษยชนในห่่วงโซ่่
อุุปทาน
ความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย
การคอร์์รััปชััน
ความเสี่่�ยงจากการเกิิด
โรคระบาดร้้ายแรงในคน
ความเสี่่�ยงจากกรณีีพิิพาท
กัับชุุมชน
ความเสี่่�ยงจากภาระหนี้้�
ที่่�อยู่่�ในระดัับสููงจากการ
ซื้้�อกิิจการและการลงทุุน

ความเสี่่�ยง
ด้้านกฎหมาย
และการกีีดกัันทางการค้้า

อ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
แบบ 56-1 One Report ปีี 2564 (รายงานประจำำ�ปีี) หััวข้้อการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยง
ด้้านกลยุุทธ์์
• พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
เปลี่่�ยนแปลงไป
• การลงทุุนและ
ผลการดำำ�เนิินงาน

•
•
•
•
•
•
•
•

ความเสี่่�ยงด้้าน
ภาพลัักษณ์์
และชื่่�อเสีียงขององค์์กร

ความเสี่่�ยง
ด้้านการดำำ�เนิินงาน
คุุณภาพและความปลอดภััย
ของสิินค้้า
โรคระบาดในสััตว์์ และ
โรคระบาดที่่�เชื่่อ� มโยงมาสู่่�คน
ประสิิทธิิภาพในการบริิหาร
จััดการด้้านห่่วงโซ่่อุุปทาน
ความผัันผวน
ของราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์
ต้้นทุุนค่่าขนส่่งสููงขึ้้�น
ความเสี่่�ยงทางไซเบอร์์
การบริิหารบุุคลากรเพื่่�อ
รองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจ
ในอนาคต
การขาดแคลนแรงงาน
ด้้านการผลิิต

ความเสี่่�ยงจากการ
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ที่่�ถืือหุ้้�นมากกว่่า
ร้้อยละ 25 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้ว

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

ทุุนและโครงสร้้างการถืือหุ้้�น
•	ทุุนจดทะเบีียน	 : 9,291,530,318 บาท
•	ทุุนชำำ�ระแล้้ว : 8,611,242,385 บาท
โครงสร้้างการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 14 มีีนาคม 2565

54.66% 25.98%
นิิติิบุุคคล
สััญชาติิ ไทย

นิิติิบุุคคล
สััญชาติิต่่างประเทศ

19.34%

0.02%

บุุคคลธรรมดา
สััญชาติิ ไทย

บุุคคลธรรมดา
สััญชาติิต่่างประเทศ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น 10 รายแรก ณ วัันที่่� 14 มีีนาคม 2565 มีีดัังนี้้�
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
1.	กลุ่่�ม CPG(1)
2. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด(2)
3.	สำำ�นัักงานประกัันสัังคม(2)
4. STATE STREET EUROPE LIMITED(2)
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED(2)
6. UBS AG HONG KONG BRANCH(2)
7.	นายปริิญญา เธีียรวร
8.	กองทุุนรวมวายุุภัักษ์์หนึ่่�ง(2)
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(2)
10. GIC PRIVATE LIMITED(2)

จำำ�นวนหุ้้�น
4,429,098,680
526,459,263
323,122,340
146,811,617
131,206,098
126,755,600
106,000,000
71,550,600
46,500,000
43,177,399

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

(ก่่อนหัักหุ้้�นซื้้�อคืืนเพื่่�อบริิหารทางการเงิิน)

51.43%
6.11%
3.75%
1.70%
1.52%
1.47%
1.23%
0.84%
0.54%
0.50%

หมายเหตุุ: (1)	กลุ่่�ม CPG รายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ ไขเพิ่่�มเติิม)
(2)
	กลุ่่�ม CPG มิิ ได้้เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น	
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โครงสร้้างการบริิหาร
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพ�่อความยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการเทคโนโลยี
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร
สํานักกํากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ

คณะอนุกรรมการบร�หารความเสี่ยง
สํานักบร�หารจัดการความเสี่ยง

ประธานคณะผูบร�หาร
สํานักกลยุทธบร�ษัท

คณะกรรมการจัดการ
สํานักลงทุนสัมพันธ
และตลาดทุน

สํานักความรับผ�ดชอบตอสังคม
และการพัฒนาองคกรอยางยัง่ ยืน

ประเทศไทย

สํานักสื่อสารองคกร
และประชาสัมพันธ

เอเชีย*

ยุโรป*

จ�น

อังกฤษ

เว�ยดนาม

รัสเซีย

ธุรกิจหาดาว
และรานอาหาร

สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)

ตุรกี

ธุรกิจการคา
ในประเทศ

ศูนยว�จัย
และพัฒนาอาหาร

อินเดีย

โปแลนด

ฟ�ลิปปนส

เบลเยี่ยม

ธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ธุรกิจอาหาร
สัตวเลี้ยง

ธุรกิจสัตวนํ้า

ธุรกิจไสกรอก
และอาหารสําเร็จรูป

ธุรกิจสัตวบก

มาเลเซีย
กัมพ�ชา
ลาว
ศร�ลังกา

หมายเหตุุ: * เฉพาะที่่�มีีฐานการผลิิตและเป็็นบริิษััทย่่อย

อเมร�กาเหนือ*

สายงาน
บัญชีการเง�น

สหรัฐอเมร�กา

สายงาน
บร�หารทั่วไป
สายงาน
ทรัพยากรบุคคล
สายงาน
จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ
สายงาน
ว�ศวกรรมกลาง
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

สายงาน
การตลาดกลาง

บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

คณะกรรมการบริิษััท

หมายเหตุุ: (1) กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท โดยกำำ�หนดให้้กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท 2 คน ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
(2)
กรรมการอิิสระ
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บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ผูบ ร�หารของบร�ษทั ประกอบดวย
1. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสร�ฐ /1

2. นายสิร�พงศ อรุณรัตนา /1

3. น.สพ.สุจ�นต ธรรมศาสตร /1

4. นายไพศาล จ�ระกิจเจร�ญ /1

5. นางสาวพ�มลรัตน ร�พัฒนาว�จ�ตรกุล /1

6. นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ

ประธานคณะผูบร�หาร

ประธานผูบร�หารฝายการเง�น

7. นายสมพร เจ�มพงศ

รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ธุรกิจสุกร

10. ดร.มิง แดง เฉิน

รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ดานว�จัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ำ

13. นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร

รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ดานว�จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

ประธานผูบร�หารฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจสัตวบก
ประธานผูบร�หารทรัพยากรบุคคล

8. นายภาณุวัตร เนียมเปรม
รองกรรมการผูจัดการอาว�โส
ธุรกิจไกเนื้อ-เปดเนื้อครบวงจร

11. นายไพโรจน อภิรักษนุสิทธิ์
รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ธุรกิจสัตวน้ำครบวงจร
เขตประเทศไทย

14. นายเอกปยะ เอื้อว�ฒิเกร�ก
รองกรรมการผูจัดการอาว�โส
ธุรกิจการคาในประเทศ

ประธานผูบร�หารฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจสัตวน้ำ
รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ธุรกิจอาหารสัตวบก

9. นายสมคิด วรรณลุกข�

รองกรรมการผูจัดการอาว�โส
ธุรกิจไก ไข

12. นายโรบินส แมคอินทอช
รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ธุรกิจพันธุสัตวน้ำ

15. นายอาณัติ จ�ลินทร

รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ

7. Mr. Steve Young

8. Mr. Terry O’Brien

9. นายสกล ชีวะโกเศรษฐ

10. นายสันติภาพ ศร�สุวรรณภิพ

11. นายว�รัช โพธิพันธุ

12. Mr. Thomas Norgaard

13. นายบุร� สีนา

14. นายปร�ดา จ�ลวงษ

15. นายภราดร จ�นข�นทอง

16. นายทำนอง พลทองมาก

17. Mr. Marcin Swiac

18. Mr. Michael Tops

สหรัฐอเมร�กา

สหรัฐอเมร�กา

ฟ�ลิปปนส-ธุรกิจสัตวบก

มาเลเซีย-ธุรกิจสัตวบก

มาเลเซีย-ธุรกิจสัตวน้ำ

รัสเซีย

รัสเซีย

กัมพ�ชา

ลาว

ตุรกี

โปแลนด

เบลเยี่ยม

19. Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin
16. นายณฤกษ มางเข�ยว

17. นายวรว�ทย เจนธนากุล

18. นายสรรเสร�ญ สมัยสุต

19. ดร.สมหมาย เตชะศิร�นุกูล

20. นายพ�รพงศ กร�นชัย

21. นางกอบบุญ ศร�ชัย

รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ธุรกิจไสกรอกและอาหารสำเร็จรูป

รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ดานว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร/
ประกันคุณภาพกลาง
/1

รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
สายงานบร�หารทั่วไป

รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
ดานว�ศวกรรมกลาง

รองกรรมการผูจัดการบร�หาร
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบงาน
เลขานุการบร�ษัท

	ผู้้�บริิหารของบริิษััทตามนิิยามในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ที่่� กจ. 17/2551 เรื่่�อง การกำำ�หนดบทนิิยาม ในประกาศเกี่่�ยวกัับการออกและเสนอขายหลัักทรััพย์์
ของบริิษััท

ผู้้�บริิหารต่่างประเทศ
1. Mr. Bai Shanlin
จ�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซีีพีีเอฟและบริิษััทย่่อยมีีพนัักงานและคนงาน* รวมทั้้�งสิ้้�น 128,548 คน
โดยแบ่่งตามสายงานหลัักได้้ดัังนี้้�
สายงานสนับสนุน

2. นายมนตร� สุวรรณโพธิ์ศร�
เว�ยดนาม

4. นายทง โชติรัต

5. นายชัยนันท หนูเพ็ชร

6. นายว�ชิต ธเนศานุรักษ

อินเดีย-ธุรกิจสัตวบก

พนัักงาน

สายงานปฎิบัติการ

3. Mr. Nick Shaw
อังกฤษ

ศร�ลังกา

สาธารณรัฐจ�น (ไตหวัน)

อินเดีย-ธุรกิจสัตวน้ำ

พนักงาน

คนงาน

พนักงาน

คนงาน

39,162 คน

77,372 คน

9,533 คน

2,481 คน

*	คนงาน หมายถึึง คนงานรายเดืือน คนงานรายวััน และคนงานชั่่�วคราว
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บริิษััท เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
ข้้อมููลบริิษััทโดยสรุุป ปีี 2564

ติิดต่่อบริิษััท
สำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8000
Fax : 02-638-2139

www.cpfworldwide.com

สำ�นักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8352
		 02-766-8354
Fax : 02-638-2139

csoffice@cpf.co.th

สำ�นักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8322
		 02-766-8323
Fax : 02-638-2139

iroffice@cpf.co.th

สำ�นักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8702-5

job@cpf.co.th

ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ
Tel : 02-800-8000

