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นายสุภกิต เจียรวนนท
ประธานกรรมการ
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นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผูบริหาร

ในป 2563 องคกรเผช�ญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้น
อยางรวดเร็วจากว�กฤตการระบาดของเช�้อไวรัสโคโรนา 19
(โคว�ด-19) การเปลีย่ นโฉมของเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ ร�โภค
ที่ผันเปลี่ยนเขาสูสังคมบร�บทใหม (New Normal) รวมถึง
การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ ร ุ น แรงมากข� ้ น สิ ่ ง เหล า นี ้ ไ ด สง
ผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจโลกอยางมีนัยสำคัญ
ซ�่งนับเปนสิ่งทาทายในการบร�หารจัดการสถานการณและ
ขับเคลือ่ นองคกรใหมกี ารเติบโตทัง� ภาคเศรษฐกิจ พรอมไปกับ
การดูแลสังคมรอบดานใหมีคุณภาพช�ว�ตที่ดี

บร�ษทั ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
โดยมีการลงทุนและรวมลงทุนใน 17 ประเทศทัว่ โลก ภายใต
ว�สยั ทัศนการเปน “ครัวของโลก” ทีม่ คี วามมุง มัน่ ในการสราง
สินคาอาหารปลอดภัยและความมัน่ คงทางอาหาร ดวยการเปน
องคกรนวัตกรรมทีจ่ ะสงมอบผลิตภัณฑและบร�การคุณภาพ
พร อ มไปกั บ การรั ก ษาความสมดุ ล ระหว า งความสำเร็ จ
ทางเศรษฐกิจพรอมไปกับการสรางคุณคารวมกับผูม สี ว นไดเสีย
ทุกภาคสวน ภายใตปรัชญา 3 ประโยชนสคู วามยัง่ ยืน ทีม่ งุ
สรางสรรคประโยชนเพือ่ ประเทศ ประชาชน และบร�ษทั พรอมทัง�
สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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บร�ษัทถือไดวาเปนหนึ่งในบร�ษัทที่มีขนาดใหญในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในป 2563 มีรายไดจาก
การขายรวม 589,713 ลานบาท ดวยมูลคาสินทรัพย 761,719
ลานบาท มีกำไรสุทธ� 26,022 ลานบาท และมีคา ใชจา ยภาษี
ใหแกภาครัฐ 9,038 ลานบาท โดยคณะกรรมการบร�ษัท
ไดมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำป
2563 พิจารณาอนุมัติการจายเง�นปนผลประจำป 2563
ในอัตราหุนละ 1.00 บาท โดยเปนเง�นปนผลระหวางกาล
ทีจ่ า ยใหผถู อื หุน เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2563 จำนวน 0.40
บาทตอหุน และเปนเง�นปนผลประจำปที่เสนอกำหนดจาย
ใหผถู อื หุน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 0.60 บาท
ตอหุน
ในป 2563 แมวาจะไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค
โคว�ด-19 ทีท่ ำใหกำลังซ�อ้ ของแตละประเทศลดลงและมีการ
หยุดชะงักของธุรกิจจากการประกาศปดประเทศของภาครัฐ
แตบร�ษัทสามารถสรางผลการดำเนินงานที่ดีดวยกำไรสุทธ�
ที่เติบโตข�้นจากปที่ผานมา 41% อันเปนผลจากการขยาย

ธุรกิจในหลายประเทศ ดวยความสามารถในการแขงขัน
ที่มีระบบการบร�หารจัดการในภาวะว�กฤตที่ดี รวมถึงการมี
ระบบการปองกันการแพรระบาดของโรคในการเลี้ยงสัตว
ไดอยางมีประสิทธ�ภาพ ประกอบกับการปรับกลยุทธทาง
การตลาดและการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
บร�ษัทไดมีการลงทุนที่สำคัญในป 2563 เพื่อขยายขอบขาย
การดำเนินธุรกิจและเสร�มการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน
ใหดขี น้� คือ 1) การควบรวมธุรกิจอาหารสัตวและธุรกิจสุกรใน
สาธารณรัฐประชาชนจ�น1 ซ�ง่ สงผลใหบร�ษทั มีการรวมลงทุน
ในหนึ่งในหาของบร�ษัทที่ดำเนินธุรกิจสุกรขนาดใหญใน
สาธารณรัฐประชาชนจ�น และ 2) การเขาลงทุนในกลุม บร�ษทั
เทสโกเอเช�ย1 ซ�ง่ เปนหนึง่ ในผูน ำในธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย
และในประเทศมาเลเซ�ย
การบร�หารจัดการภายใตการระบาดของโคว�ด-19 นัน� บร�ษัท
ได ย กระดั บ มาตรการป อ งกั น โรคในระดั บ สู ง สุ ด กำกั บ
กระบวนการผลิตและการทำงานไมใหหยุดชะงัก พรอมทั�ง

หมายเหตุ :
1
สามารถศึกษารายละเอียดของรายการเพิ่มเติมไดในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานอยางเต็มที่
รวมถึงการรวมกับภาครัฐในแตละประเทศที่บร�ษัทมีการ
ดำเนินธุรกิจสนับสนุนอาหารใหกับบุคลากรทางการแพทย
ในโรงพยาบาลรัฐกวา 200 แหงและชุมชนรอบดาน พรอมทัง�
ตอบรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในการจางงานนักศึกษาจบใหม และลดระยะเวลาชำระ
คาสินคาจาก 60 วันเปน 30 วัน เพื่อชวยเสร�มสภาพคลอง
ใหแกคคู า ว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) จำนวน
6,000 ราย

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกนับเปนเร�อ่ งทีส่ ำคัญ
ของทุกประเทศ บร�ษัทไดใหความสำคัญในการมีสวนรวม
บรรเทาปญหานี้ดวยการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเว�ยน
(Circular Economy) มาเปนสวนหนึง่ ในการวางแผนธุรกิจ
ซ�ง่ รวมถึงการใชพลังงานทดแทน การบร�หารจัดการน�ำในพื้นที่
การลดปร�มาณอาหารสวนเกินและขยะอาหาร การลดใช
บรรจุภัณฑพลาสติกแบบครั�งเดียวตลอดหวงโซคุณคา
พรอมทัง� การดำเนินการฟน ฟูปา อันเปนฐานทรัพยากรทีส่ ำคัญ
ของประเทศ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
สําหรับการสนับสนุนและความไววางใจที่ดีเสมอมา บริษัทใหคํามั่นวาจะดําเนินธุรกิจเพื่อผลิตสินคาอาหารปลอดภัยและ
สรางความมั่นคงทางอาหาร (Food Safety and Food Security) ดวยการรักษาความเขมแข็งของธุรกิจหลัก
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานดวยนวัตกรรมที่มีประสิทธิผล และสรางรูปแบบธุรกิจใหม
ที่มีการเติบโตไปกับสังคมบริบทใหมบนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในแนวทางที่สรางคุณคาใหกับสังคม
เพื่อเปนองคกรที่มีการเติบโตอยางยั่งยืนอยูเคียงขางประเทศและประชาชน
ในฐานะ “ครัวของโลก” สืบไป

นายสุภกิต เจียรวนนท
ประธานกรรมการ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผูบริหาร
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บร�ษัททุมเทดานนวัตกรรม
สรางสรรคผล�ตภัณฑคุณภาพ
ดวยมาตรฐานที่ปลอดภัย
เพ�่อความมั่นคงทางอาหาร
ของผูบร�โภคทั่วโลก บนพ�้นฐาน
การสรางความยั่งยืนรวมกัน

06
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Innovation
สงตอความรัก ผานไปกับนวัตกรรม
เพราะเราเชื่อวา "ความรัก" สัมผัสไดจากทุกสิ่งที่ทำ
เราจึง "ใสใจ" ลงไปกับการสรางสรรคนวัตกรรม ตั้งแตตนทาง
จนถึงปลายทาง เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
พรอมสงมอบไปยังผูบริโภคทั่วโลก

Planet
สงตอความหวงใย เพื่อโลกของเรา
เรา “ดูแล” และ “หวงใย” คุณภาพอากาศ ดวยกระบวนการผลิต
ที่ใสใจธรรมชาติ การใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการสูญเสีย
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อรักษา
ดุลยภาพของธรรมชาติใหคงอยูอยางยั่งยืนตลอดไป
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People
สงตอรอยยิ้ม สูทุกคน
เราตั้งใจสราง “รอยยิ้ม” ใหกับทุกคนที่มีสวนรวมกับเรา
ไมวาจะเปนรอยยิ้มของเกษตรกร รอยยิ้มของพนักงาน รอยยิ้มของ
พันธมิตรทางธุรกิจ รอยยิม้ ของผูถ อื หุน ไปจนถึงรอยยิม้ ของผูบ ริโภค...
ใหทกุ คนมีความสุขอยางทั่วถึงรวมกัน บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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ความมุงมั่นของบร�ษัท
วิสัยทัศน : ครัวของโลก
สงมอบผลิตภัณฑที่เปยมไปดวยคุณภาพใหแกผูบริโภคทั่วทุกมุมโลก

พันธกิจ
ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพในดานคุณคาทาง
โภชนาการ รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบยอนกลับได โดยมุงมั่นในการสรางธุรกิจตามพื้นที่
ยุทธศาสตร และใหความสำคัญในการสรางกระบวนการผลิตทีท่ นั สมัยไดมาตรฐานระดับสากล ใชทรัพยากรทีม่ อี ยู
จำกัดอยางคุมคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันในระดับแนวหนาของ
อุตสาหกรรม และสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางเหมาะสม ดวยความใสใจในผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
เพื่อการเติบโตอยางยัง่ ยืน

ครัวของโลก

ทิศทางกลยุทธเพือ่ การเติบโตอยางยัง่ ยืน
ความยั่งยืน
เติบโตอยางยั่งยืน

มุงสูความเปนเลิศ

สรางพื้นฐานที่มั่นคง

ขยายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารครบวงจร

เปนผูนำแหงคุณภาพ
และอาหารปลอดภัย

มุงเนนการพัฒนา
บุคลากร

สรางศักยภาพ
การเติบโตสูระดับโลก

สรางสรรคนวัตกรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ

รับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม

การกำกับดูแลกิจการ
สามประโยชน สูความยั่งยืน
(ตอประเทศ ประชาชน
และบริษัท)
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มีคุณธรรม ความซื่อสัตย
และรูจักตอบแทนบุญคุณ
ทําเร็วและ
มีคุณภาพ

ทําเรื่องยาก
ใหเปนเรื่องงาย

ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง

สรางสรรค
สิ่งใหม

โครงสรางการดำเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

31% กิจการประเทศไทย

69% กิจการตางประเทศ

26%

ในประเทศ

27%

จีน(2)

5%

สงออก

18%

เวียดนาม(2)

24%

%

ของรายไดจากการขาย ป 2563

(1)

บริษัทรวมและการรวมคา
Andhra Pradesh Broodstock (74.99%)
Multiplicationcentre
ซีพี-เมจิ

(59.99%)

HyLife (แคนาดา)

(50.10%)

Westbridge Foods Holding B.V. (50.00%)

อื่น ๆ(3)
อังกฤษ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
สหรัฐอเมริกา
รัสเซีย
กัมพูชา
อินเดีย
ฟลิปปนส
ตุรกี
มาเลเซีย
ลาว
จีน (สัตวน้ำ)
ศรีลังกา
เบลเยียม
โปแลนด

รอส บรีดเดอร สยาม

(49.99%)

อาเบอร เอเคอร ประเทศไทย

(49.98%)

SuperDrob (โปแลนด)

(49.45%)

Camanor Produtos Marinhos (40.00%)
(บราซิล)
บมจ.ซีพี ออลล

(34.10%)

CP-MP Logistics Joint Stock (32.43%)
Company
CP Aquaculture (อินเดีย)

(31.70%)

สยาม ริเวีย

(29.99%)

นว 84

(25.00%)

C.P. Retail Holding(4)

(20.00%)

Feng Sheng Livestock

(19.50%)

Chia Tai Investment Co., Ltd.(5) (18.28%)
BHJ Kalino Food AB

(15.08%)

บริษทั รวมและรวมคาอืน่ ของ CPP และ CTEI(6)
หมายเหตุ :
(1)
% การถือหุน หมายถึงการถือหุนโดยบริษัท ทั้งทางตรงและทางออม
(2)
ดําเนินงานภายใต C.P. Pokphand Co., Ltd. (CPP)
(3)
รายชื่อพื้นที่ดําเนินธุรกิจเรียงลําดับตามขนาดรายได
(4)
การลงทุนเสร็จสิ้นตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2563
(5)
เปนบริษัทรวมคาของ CPP ดําเนินธุรกิจอาหารสัตวและธุรกิจฟารมสุกรในประเทศจีน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563
(6)
กลุมบริษัทรวมและรวมคาอื่นของ CPP ดูรายละเอียดไดที่หมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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กิจการของบร�ษัท
บริษัทดำเนินธุรกิจ
ครอบคลุม

17

สงออกไปกวา

40

ประเทศ

รวมถึงบริษัทรวมและรวมคา

ธุรกิจอาหารสัตว

ประเทศ

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

5

ทวีป
ทั่วโลก

ธุรกิจอาหาร

อเมริกาเหนือ
สุกร

สัตวปก

สัตวน้ำ

ทวีปอเมริกาเหนือ

2

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา

ทวีปอเมริกาใต

1
บราซิล
12

ประเทศ

อเมริกาใต

ทวีปยุโรป

5

ประเทศ

อังกฤษ
รัสเซีย
ตุรกี
เบลเยียม
โปแลนด
ยุโรป

เอเชีย

ทวีปเอเชีย

9

ประเทศ

ไทย
จีน
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
เวียดนาม
อินเดีย

กัมพูชา
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
ลาว
ศรีลังกา
13

การเปล�่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำคัญ

กวา 4 ทศวรรษ

แหงการพัฒนาผล�ตภัณฑคุณภาพของบร�ษัท
เพ�่อเปนครัวของโลก และของทุกคน
ป 2520-2529
2521

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

ป 2530-2539
2530

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใต
ช�่อยอวา “CPF”

2535

ลงทุนในประเทศอินเดีย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

2537

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

ป 2540-2549
2541

ลงทุนในประเทศเว�ยดนาม ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตว เลี้ยงสัตว และอาหารแปรรูป

2542

เปลี ่ ย นช� ่ อ เป น “บร� ษ ั ท เจร� ญ โภคภั ณ ฑ อ าหาร จำกั ด
(มหาชน)” พรอมกับประกาศว�สัยทัศน “ครัวของโลก”
(Kitchen of the World)

2545

ลงทุนในประเทศอังกฤษ ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารแชเย็น
จำหนายในสหภาพยุโรป
ลงทุนในประเทศจ�น ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายอาหาร
สัตวน�ำ ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน�ำ และเพาะพันธุสัตวน�ำ
ลงทุนในประเทศเบลเยียม เพื่อดำเนินธุรกิจนำเขาและ
จัดจำหนายเนือ้ สัตวแปรรูปและอาหารสำเร็จรูปในสหภาพยุโรป

2547

ลงทุนในประเทศตุรกี ซ�่งปจจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหนายอาหารสัตวบก และธุรกิจไกครบวงจร

2548

ลงทุนในประเทศมาเลเซ�ย ซ�ง่ ปจจุบนั ดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหนายอาหารสัตวน�ำ การเพาะเลี้ยงกุงครบวงจร และ
การแปรรูปกุง

2549
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ลงทุนในประเทศรัสเซ�ย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตวบก และเลี้ยงสัตวบก
ลงทุนในประเทศลาว ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายอาหาร
สัตวบก และเลี้ยงสัตวบก

ป 2550-2559

ป 2560-2562

2550

ลงทุนในประเทศฟลิปปนส ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตวและฟารมเลี้ยงสัตว

2552

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

2554

2560

ลงทุนในประเทศโปแลนด ดำเนินธุรกิจฟารมไกเนือ้ และอาหาร

2561

ลงทุนในประเทศบราซ�ล ดำเนินธุรกิจฟารมกุงและแปรรูป
ขั�นตน

2562

ลงทุนในประเทศแคนาดา ดำเนินธุรกิจสุกรครบวงจรตัง� แต
การผลิตอาหารสัตว ฟารมเลีย้ งสุกร โรงงานแปรรูปเนือ้ สุกร
ขั�นตน

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 และธุรกิจสัตวน�ำในประเทศเว�ยดนาม

2559

ลงทุ น ในประเทศสหรั ฐ อเมร� ก า ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และ
จำหนายอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน
ลงทุนในประเทศศร�ลังกา ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารพรอมรับประทาน

ป 2563
กุมภาพันธ

คณะกรรมการบร�ษทั ไดมมี ติอนุมตั ใิ หเขาซ�อ้ หุน สามัญสวนทีเ่ หลือทัง� หมดใน Charoen Pokphand Holding (Malaysia)
Sdn. Bhd. (CPHM) จากเดิมบร�ษัทถือหุนในสัดสวน 49.75% เพิ่มข�้นเปน 100% โดย CPHM ดำเนินธุรกิจ
ไกเนื้อครบวงจร ทั�งการผลิตอาหารสัตว เลี้ยงไก โรงงานแปรรูปเนื้อไกและผลิตอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน
ในประเทศมาเลเซ�ย

มีนาคม

คณะกรรมการบร�ษัทไดมีมติอนุมัติใหเขาลงทุนในกลุมเทสโกเอเช�ยในสัดสวน 20% ผานบร�ษัทยอย บร�ษัท ซ�.พี.
เมอรแชนไดซ�่ง จำกัด (CPM) เพื่อประกอบธุรกิจคาปลีก โดยรายการเขาซ�้อไดเสร็จสิ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

กันยายน

คณะกรรมการบร�ษัทไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาซ�้อธุรกิจสุกรในประเทศจ�น
โดย Chia Tai Investment Co., Ltd. (CTI) ซ�่งเปนบร�ษัทยอยทางออมในประเทศจ�น เพื่อขยายธุรกิจไปสูธุรกิจสุกร
ครบวงจรในประเทศจ�น โดยการเขาซ�้อไดเสร็จสิ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
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ธุรกิจของบร�ษัทโดยสรุป

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

สัดสวนรายไดจากการขาย
แบงตามผลิตภัณฑ
16%
47%
37%

ธุรกิจอาหารสัตว
ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป
ธุรกิจอาหาร

ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจจำแนกออกเปน 2 สวนหลัก
กิิจการประเทศไทย
ประกอบธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหารเพื่่�อจำำ�หน่่าย
ในประเทศไทยและเพื่่�อส่่งออกไปยัังต่่างประเทศมากกว่่า
40 ประเทศ
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กิิจการต่่างประเทศ
ประกอบธุุรกิิจเกษตรอุุตสาหกรรมและอาหารใน 16 ประเทศ
ได้้แก่่ จีีน รวมถึึงสาธารณรััฐจีีน (ไต้้หวััน) เวีียดนาม อัังกฤษ
อิินเดีีย สหรััฐอเมริิกา กััมพููชา รััสเซีีย ตุุรกีี ฟิิลิปิ ปิินส์์ มาเลเซีีย
ลาว เบลเยีียม ศรีีลัังกา โปแลนด์์ และร่่วมทุุนในแคนาดา
และบราซิิล

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจอาหารสัตว

การผลิตและจำหนายอาหารสัตว

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตว
และการแปรรูปเนื้อสัตวขั้นพื้นฐาน

ธุรกิจอาหาร

การผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป
กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และอาหารสำเร็จรูป
หรืออาหารพรอมรับประทาน

ชองทางจำหนายอาหาร เชน รานคาสง, รานคาปลีก, รานอาหาร และศูนยอาหาร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจอาหารสัตว

อาหารสััตว์์เป็็นอุตุ สาหกรรมต้้นน้ำำ��ของห่่วงโซ่่การผลิิตเนื้้�อสััตว์์และอาหารคุุณภาพ บริิษัทั จึึงได้้พัฒ
ั นานวััตกรรมกระบวนการ
ผลิิตอาหารสััตว์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถผลิิตอาหารสััตว์์ที่่�มีีคุุณภาพบนมาตรฐานสากล ด้้วยต้้นทุุนที่่�สามารถ
แข่่งขัันได้้และจััดจำำ�หน่่ายในราคาที่่�เหมาะสมให้้แก่่เกษตรกร ปััจจุุบัันบริิษััทมีีผลิิตภััณฑ์์อาหารสััตว์์หลััก ได้้แก่่ อาหารสุุกร
อาหารไก่่ อาหารเป็็ด อาหารกุ้้�ง และอาหารปลา ทั้้�งในรููปแบบหััวอาหารและอาหารสำำ�เร็็จรููปชนิิดผงและชนิิดเม็็ด
โดยเป็็นการผลิิตและจำำ�หน่่ายในประเทศเป็็นหลััก
บริิษััทมีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจอาหารสััตว์์ใน 11 ประเทศทั่่�วโลก ได้้แก่่ ประเทศไทย จีีน รวมถึึงสาธารณรััฐจีีน (ไต้้หวััน)
เวีียดนาม รััสเซีีย อิินเดีีย กััมพููชา ตุุรกีี ฟิิลิิปปิินส์์ มาเลเซีีย ลาว และร่่วมลงทุุนในประเทศแคนาดา
ในปีี 2563 ธุุรกิิจอาหารสััตว์์มีีรายได้้จากการขายรวม 218,191 ล้้านบาท หรืือ คิิดเป็็น 37% ของรายได้้จาก
การขายรวมของบริิษััท
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6 ป�จจัยแหงความสำเร็จของธุรกิจอาหารสัตว
1. วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
2. สูตรอาหารสัตวที่เหมาะสมกับประเภท และความตองการทางโภชนาการ
ในแตละชวงอายุของสัตว
3. โรงงานที่สะอาด กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล
4. สินคาคุณภาพ และตรวจสอบยอนกลับได
5. มีตนทุนที่แขงขันได
6. ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูท ท่ี นั สมัยเกีย่ วกับการเลีย้ งสัตวแกเกษตรกร

บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ตั้้� ง แต่่ ก ารเลืื อ กที่่� ตั้้� ง และรูู ป แบบ
โรงงานที่่�เหมาะสม โดยพิิจารณาจากสถานที่่�ตั้้�งซึ่่�งอยู่่�ใน
แหล่่งการผลิิตที่่�มีสี าธารณููปโภครองรัับ มีีแหล่่งน้ำำ��ที่่เ� พีียงพอ
และคำำ�นึงึ ถึึงการป้้องกัันการปนเปื้้อ� นตามหลัักความปลอดภััย
ด้้านอาชีีวอนามััย รููปแบบโรงงานมีีการออกแบบด้้วยหลัักการ
โรงงานสีีเขีียว บนพื้้�นฐานการคำำ�นึงึ ถึึงสิ่่ง� แวดล้้อมและชุุมชน
ใกล้้เคีียง รวมถึึงการบริิหารจััดการมลภาวะฝุ่่�นและกลิ่่�น
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากกระบวนการการผลิิตอาหารสััตว์์
สููตรการผลิิตอาหารสััตว์์ บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับคุุณภาพ
อาหารสััตว์์ที่่ต้� อ้ งสอดคล้้องกัับความต้้องการทางโภชนาการ
ของสััตว์์ในแต่่ละประเภทและช่่วงวััย ให้้ได้้คุณ
ุ ค่่าทางอาหาร
ที่่�เพีียงพอต่่อการเจริิญเติิบโตและมีีอััตราแลกเนื้้�อที่่�ดีี
การคััดสรรวััตถุุดิิบ วััตถุุดิิบหลัักที่่�ใช้้ในการผลิิตอาหาร
สััตว์์ประกอบไปด้้วย ข้้าวโพด กากถั่่�วเหลืือง ปลาป่่น รำ��ข้้าว
ส่่วนประกอบวิิตามิินและแร่่ธาตุุอื่่�น ๆ วััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ

ตามมาตรฐานที่่�ได้้รัับการรัับรองเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�สำำ�คััญ
ในการผลิิตอาหารสััตว์์ที่่ดี� ี และบริิษัทั ดำำ�เนิินนโยบายการจััดซื้อ�้
วััตถุุดิบิ ที่่ม� าจากแหล่่งผลิิตในประเทศเป็็นลำ�ดั
ำ บั แรก เพื่่อ� เป็็น
การสนัับสนุุนภาคการผลิิตของเกษตรกรท้้องถิ่่�น
การผลิิตและควบคุุมคุุณภาพ บริิษััทผลิิตและควบคุุมการ
ผลิิ ต ด้้ ว ยระบบอัั ต โนมัั ติิ ภ ายใต้้ ร ะบบมาตรฐานสากลที่่�
ได้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงานอิิสระภายนอก
การขายและบริิการหลัังการขาย บริิษััทตระหนัักว่่าความ
สำำ�เร็็จในการเลี้้�ยงสััตว์์ของเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงสััตว์์จะนำำ�มาสู่่�
ความยั่่� ง ยืืนร่่ ว มกัั น ของธุุ ร กิิ จ อาหารสัั ต ว์์ บริิ ษัั ท จึึ ง ให้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บ การแบ่่ ง ปัั น ความรู้้�ความเข้้ า ใจในการ
เลี้้ย� งสััตว์์และการใช้้อาหารสััตว์์ที่่ถู� กู ต้้องเหมาะสม โดยการ
จััดจำำ�หน่่ายอาหารสััตว์์นั้้�น บริิษััทดำำ�เนิินการขายตรงจาก
โรงงานให้้แก่่เกษตรกรและขายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายเป็็นหลััก
ทั้้�งนี้้� ตลาดอาหารสััตว์์ยัังคงมีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
สอดคล้้องกัับการเพิ่่�มขึ้้น� ของความต้้องการบริิโภคเนื้้�อสััตว์์
และการขยายตััวของการเลี้้�ยงสััตว์์ในรููปแบบของการเลี้้�ยง
ในระบบอุุตสาหกรรมที่่ทั� นั สมััยมากขึ้้น�
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ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

ธุุรกิิจเลี้้�ยงสััตว์์และแปรรููป ประกอบไปด้้วยการเพาะพัันธุ์์�สััตว์์ การเลี้้�ยงสััตว์์เพื่่�อการค้้า และการแปรรููปขั้้�นพื้้�นฐาน
บริิษััทได้้คััดเลืือกและพััฒนาพัันธุ์์�สััตว์์ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาด นำำ�เทคโนโลยีีทัันสมััยและเป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้ตลอดกระบวนการเลี้้�ยง ควบคู่่�ไปกัับการดููแลความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของสััตว์์ตามหลัักสวััสดิิภาพสััตว์์สากล
เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพและความปลอดภััย โดยมีีผลิิตภััณฑ์์หลัักได้้แก่่ พัันธุ์์�สััตว์์ สััตว์์มีีชีีวิิต เนื้้�อสััตว์์ที่่�ผ่่าน
การแปรรููปขั้้นพื้้
� น� ฐาน (เนื้้อ� สััตว์์แบ่่งเป็็นชิ้้นส่
� วน
่ ) และไข่่ไก่่ และมีีประเภทของสััตว์์หลัักได้้แก่่ สุุกร ไก่่เนื้้อ� ไก่่ไข่่ เป็็ด กุ้้�ง และปลา
บริิ ษัั ท ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ เลี้้� ย งสัั ต ว์์ แ ละแปรรูู ป อยู่่�ใน 15 ประเทศ ได้้ แ ก่่ ประเทศไทย จีี น รวมถึึ ง สาธารณรัั ฐ จีี น
(ไต้้หวััน) เวีียดนาม สหรััฐอเมริิกา รััสเซีีย อิินเดีีย กััมพููชา ตุุรกีี ฟิิลิิปปิินส์์ มาเลเซีีย ลาว ศรีีลัังกา โปแลนด์์
และร่่วมลงทุุนในประเทศแคนาดา และบราซิิล โดยแต่่ละประเทศมีีลัักษณะการประกอบธุุรกิิจที่่�แตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับ
โอกาสทางด้้านการตลาดและความเหมาะสมของแต่่ละพื้้�นที่่�
ในปีี 2563 ธุุรกิิจเลี้้�ยงสััตว์์และแปรรููปมีีรายได้้จากการขายรวม 274,691 ล้้านบาท หรืือ คิิดเป็็น 47% ของรายได้้
จากการขายรวมของบริิษััท
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7 ป�จจัยแหงความสำเร็จของธุรกิจเล�้ยงสัตวและแปรรูป
1. สายพันธุสัตวที่แข็งแรง
2. อาหารสัตวคุณภาพ
3. โรงเรือน โรงงานและอุปกรณที่เหมาะสม
4. การบริหารจัดการการเลี้ยงสัตวที่ดี
5. กระบวนการผลิตที่ปลอดภัยไดมาตรฐานสากล
6. ระบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพ
7. การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพตลอดหวงโซอุปทาน

บริิษััทพิิจารณาสถานที่่� ตั้้� ง ที่่� เ หมาะสมกัับการเลี้้�ยงสััตว์์
โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง ผลกระทบต่่ อ ชุุ ม ชนและสิ่่� ง แวดล้้ อ มด้้ ว ย
เป็็นสำำ�คัญ
ั รวมถึึงมีีสาธารณููปโภคพื้้�นฐานที่่�เพีียงพอ มีีการ
ป้้องกัันการติิดเชื้้�อเข้้าสู่่�ฟาร์์มผ่่านการออกแบบฟาร์์มและ
ระบบการเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�คำำ�นึึงถึึงสวััสดิิภาพสััตว์์
บริิษัทั คััดเลืือกและพััฒนาสายพัันธุ์์�ให้้เหมาะสมกัับสภาวะ
แวดล้้อมและความต้้องการบริิโภคของแต่่ละประเทศที่่ดำ� �ำ เนิิน
ธุุรกิิจ โดยพััฒนาสายพัันธุ์์�ตามธรรมชาติิบนพื้้�นฐานวิิชา
พัันธุุศาสตร์์ เพื่่�อให้้ได้้พัันธุ์์�สััต ว์์ที่่�แข็็งแรง และมีีความ
ต้้านทานโรคได้้ดีี
การเลี้้�ยงสััตว์์ บริิษััทได้้พััฒนาระบบและเทคโนโลยีีที่่�ใช้้
ในการเลี้้�ยงสััตว์์ตามมาตรฐานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยบริิษััท
ดำำ�เนิินกิิจการภายใต้้หลัักการความใส่่ใจในสวััสดิิภาพสััตว์์
(5 Freedom) ควบคู่่�ไปกัับประสิิทธิิภาพในการเลี้้ย� งต่่อพื้้�นที่่�
โดยปราศจากการใช้้ฮอร์์โมนในการเร่่งการเจริิญเติิบโต

ขั้้�นตอนการแปรรููปขั้้�นพื้้�นฐาน บริิษััทปฏิิบััติิตามหลัักการ
และมาตรฐานด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ในการขนส่่งและแปรรููป
บรรจุุภััณฑ์์ที่่บ� ริิษัทั เลืือกใช้้ บริิษัทั ได้้คำ�นึ
ำ งึ ถึึงการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่ล� ดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่น การใช้้ถาดพลาสติิกชีีวภาพ
(Bioplastic) จากวััสดุุธรรมชาติิที่่ห� มุุนเวีียนได้้ (Renewable
Resources) ที่่�เรีียกว่่า Polylactic Acid (PLA)
การขาย ช่่ อ งทางการจัั ดจำำ� หน่่ า ยสำำ� หรัั บ พัั นธุ์์�สัั ต ว์์ แ ละ
สััตว์์มีีชีีวิิตส่่วนใหญ่่เป็็นการขายที่่�หน้้าฟาร์์ม ส่่วนชิ้้�นส่่วน
เนื้้�อสััตว์์ ไข่่ไก่่ และผลิิตภััณฑ์์พลอยได้้จากการเลี้้�ยงสััตว์์
มีีช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย ตลาดสด
(Traditional Market) ช่่องทางการค้้าส่่งค้้าปลีีกที่่�ทัันสมััย
(Modern Trade)
ทั้้�งนี้้� ธุุรกิิจเลี้้�ยงสััตว์์มีีการเติิบโตเพิ่่�มมากขึ้้�นตามความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภค ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
จำำ�นวนประชากร และความสามารถในการเข้้าถึึงเนื้้�อสััตว์์
คุุณภาพในราคาที่่�เข้้าถึึงได้้

หลักอิสระ 5 ประการ

12 3 45
ไดรับสารอาหาร
และน้ำตามตองการ

อยูสบาย
ในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

สุขภาพแข็งแรง
ไมมีบาดเจ็บ

เลี้ยงดูอยางดี
ไกมีความสุข

อิสระเสรี
มีพฤติกรรม
ธรรมชาติ
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ธุุรกิิจอาหาร

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการวิิจัยั และพััฒนาผลิิตอาหารที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพในด้้านคุุณค่่าทางโภชนาการ รสชาติิ ด้้วยกระบวนการ
ที่่� มีีคว ามปลอดภััยตลอดห่่ ว งโซ่่ ก ารผลิิ ต เพื่่� อ สุุ ข ภาพที่่� ดีี ราคาเข้้ า ถึึ ง ได้้ และมีี ค วามหลากหลายสอดคล้้ อ งกัับ
ความต้้องการของผู้้�บริิโภคทั่่�วโลกในแต่่ละวััยและในแต่่ละท้้องถิ่่�น รวมถึึงการส่่งเสริิมความสะดวกให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
ให้้สามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ได้้โดยการมีีช่อ่ งทางการขายที่่�หลากหลาย โดยธุุรกิิจอาหารประกอบด้้วยผลิิตภััณฑ์์อาหารแปรรููป
และอาหารพร้้อมทาน รวมถึึงธุุรกิิจช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายต่่างๆ ของบริิษััท
ปจจุบันบริษัทมีฐานการผลิตของธุรกิจอาหาร
ใน 15 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย จีน รวมถึง
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เวียดนาม อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อินเดีย กัมพูชา ตุรกี
ฟลปิ ปนส มาเลเซีย ลาว ศรีลงั กา เบลเยียม และ
โปแลนด
ในป 2563 ธุรกิจอาหารมีรายไดจากการขาย
รวม 96,831 ลานบาท หรือ คิดเปน 16% ของ
รายไดจากการขายรวมของบริษัท

บริิษััทเชื่่�อว่่าอาหารที่่�ดีีย่่อมมาจากวััตถุุดิิบที่่�ดีีมีีคุุณภาพ
นอกจากเนื้้อ� สััตว์์ของบริิษัทั ที่่เ� ป็็นวัตั ถุุดิบิ หลัักในการผลิิตแล้้ว
บริิษัทั มีีการจััดหาวััตถุุดิบิ อื่่น� ๆ จากแหล่่งผลิิตภายนอกทั่่ว� ไป
และบริิษััททำำ�งานร่่วมกัับเกษตรกรเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าร่่วมกััน
เป็็ น โครงการสนัั บ สนุุ น ผลิิ ต ผลทางการเกษตรที่่� เ ป็็ น
ส่่วนประกอบในการปรุุงอาหารจากเกษตรกรในพื้้�นที่่�ด้้วย
พร้้อมทั้้�งการแบ่่งปัันความรู้้�และสร้้างความเข้้าใจในการทำำ�
เกษตรกรรมอย่่างยั่่�งยืืน
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การผลิิตตามมาตรฐานคุุณภาพและความปลอดภััยตลอด
กระบวนการผลิิต คืือสิ่่�งที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
มาโดยตลอด จึึ ง มุ่่�งมั่่� นดำำ� เนิิ น การวิิ จัั ย และพัั ฒ นา
นวััตกรรมการผลิิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพให้้ได้้มาซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์
อาหารคุุณภาพและปลอดภััยในการบริิโภค บริิษััทได้้นำำ�
ระบบเทคโนโลยีี อัั ต โนมัั ติิ แ ละเทคโนโลยีี หุ่่�น ยนต์์ เ พื่่� อ
เสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพในการผลิิต บริิษััทได้้จััดตั้้�งบริิษััท
ศููนย์์วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารซีีพีีเอฟ จำำ�กััด ขึ้้�น

ในประเทศไทยเพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางด้้านงานวิิจััยและพััฒนา
เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นธุุ ร กิิ จ อาหารให้้ ส ามารถตอบสนองตลาด
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลบนพื้้�นฐานของความยั่่�งยืืน ผ่่านการ
คิิดค้้นวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ
ในส่่ วน ของบรรจุุ ภัั ณฑ์์ บริิ ษัั ท ใช้้ บ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� รัั ก ษา
คุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์ไว้้อย่่างสมบููรณ์์ อีีกทั้้�งยัังช่่วย
ยืืดอายุุของอาหารได้้ เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดขยะอาหารและ
การสููญเสีียอาหาร (Food Waste, Food Loss) นอกจากนี้้�
บริิ ษัั ท สนัั บ สนุุ น การบริิ โ ภคเพื่่� อ สุุ ข ภาพที่่� ดีี ด้้ ว ยฉลาก
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ (Product Labelling) ที่่� บ่่ ง บอกถึึ ง คุุ ณ ค่่ า
ทางโภชนาการและปริิมาณที่่�ควรบริิโภคต่่อวัันบนฉลาก
(Guideline Daily Amounts: GDA)
ในส่่วนของช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย บริิษััทจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย ซึ่่�งรวมถึึง 1.) ช่่องทางค้้าปลีีก
ดั้้�งเดิิม (Traditional Trade) เช่่น ตลาดสด 2.) ช่่องทาง
ค้้าปลีีกสมััยใหม่่หรืือโมเดิิร์์นเทรด (Modern Trade) เช่่น
ร้้านสะดวกซื้้�อ ซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ต และศููนย์์จำำ�หน่่ายขายส่่ง
3.) ช่่องทางธุุรกิิจบริิการอาหาร (Food Service) เช่่น
ธุุรกิิจโรงแรม ร้้านอาหาร ร้้านอาหารฟาสต์์ฟู้้�ด ศููนย์์อาหาร
และธุุ ร กิิ จ จัั ด เลี้้� ย ง เป็็ นต้้ น และเพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษัั ท สามารถ

พึ่่�งพาตนเองในการกระจายสิินค้า้ บริิษัทั มีีช่อ่ งทางจำำ�หน่่าย
สิิ นค้้ า ของบริิ ษัั ท เองซึ่่� ง ครอบคลุุ ม ตั้้� ง แต่่ ร้้ า นค้้ า ซึ่่� ง เป็็ น
จุุดกระจายสิินค้า้ ร้้านอาหารประเภทต่่าง ๆ และศููนย์อ์ าหาร
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีการส่่งออกสิินค้้าอาหารผ่่านสาขา
ตััวแทนจำำ�หน่่ายของบริิษััทในประเทศต่่าง ๆ และผู้้�นำำ�เข้้า
ในต่่างประเทศ
โดยภาพรวม ธุุรกิิจอาหารมีีการเปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว
ผู้้�บริิโภคมีีความต้้องการอาหารสำำ�เร็็จรููปเพื่่อ� ความสะดวกสบาย
ในการดำำ�เนิินชีวิี ติ ผู้้�บริิโภคยัังคงมองหาอาหารที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ
และมีีความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
อาหารเพื่่� อ สุุ ข ภาพที่่� มีี ก ารผลิิ ต จากแหล่่ ง ที่่� ม าที่่� ไ ด้้ รัั บ
การยอมรัับ ดัังนั้้�นผู้้�ผลิิตจึึงต้้องมีีการคิิดค้้นและพััฒนา
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ พื่่� อ ตอบสนองความต้้ อ งการที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง
ของผู้้�บริิโภค

มาตรฐาน
“คุณภาพและความปลอดภัย” ตลอดกระบวนการผล�ต คือ หัวใจของสุขภาพที่ดี
ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร บริษัทจึงมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ตลอดกระบวนการผลิตไดอยางเปนระบบ พรอมนําระบบมาตรฐานสากลและมาตรฐานของกลุมลูกคา
ซึ่งไดรับการรับรองจากหนวยงานอิสระ (Third Party) มาประยุกตใชในการผลิตอาหารสัตว การเลี้ยงสัตว และการผลิตอาหาร
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประเทศที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยูอยางเครงครัด
ธุรกิจอาหารสัตว

มาตรฐาน
ดานการผลิต

GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 22000
ISO/IEC 17025

มาตรฐาน
ดานความยั่งยืน

Global GAP
BAP
IFFO RS CoC
MSC

มาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม

ISO 1400
ISO 14067

มาตรฐานดาน
ความปลอดภัยในการทำงาน

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

GAP
GMP
HACCP
ISO 9001
Halal Standard

AI Compartment
BRC
QS
RWA
ALO

Global GAP
BAP
CoC Dept. of Fisheries
Genesis GAP/Lloyd's
Register Poultry Scheme
ISO 14040
ISO 50001

Good Labour Practice (GLP)

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

ISO 14044
AEMAS
TLS 8001-2010

GMP
HACCP
ISO 9001
Halal Standard
BRC

QS
ALO

RSPO
BAP
ASC

ISO 14046

OHSAS18001

CPF SHE&En Standard

หมายเหตุุ :	นโยบายและแนวปฏิิบััติิของบริิษััทสอดคล้้องตามมาตรฐานข้้างต้้น ทั้้�งนี้้� กิิจการในแต่่ละประเทศจะเป็็นผู้้�พิิจารณาขอการรัับรองมาตรฐาน จากหน่่วยงานอิิสระภายนอก
ตามความเหมาะสม โดยยึึดข้้อกํําหนดของบริิษััทและลููกค้้า รวมถึึงกฎหมายประเทศเป็็นสํําคััญ
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เราใสใจคัดสรร
อาหารคุณภาพ
และปลอดภัย

ผล�ตภัณฑเบเกอร�่

ผล�ตภัณฑจากไก

24

ผล�ตภัณฑ ไข

ผล�ตภัณฑเปด

ผล�ตภัณฑซุปและซอส

ผล�ตภัณฑเคร�อ่ งดืม่ เพ�อ่ สุขภาพ

ผล�ตภัณฑหมู

ผล�ตภัณฑกุง

ผล�ตภัณฑเกี๊ยวและบะหมี่

ผล�ตภัณฑ ไสกรอก

ผล�ตภัณฑอาหารพรอมทาน

ผล�ตภัณฑเคร�่องดื่ม

เพ�่อความอรอย
และสุขภาพดี
ของผูบร�โภค
ทั่วโลก

หมายเหตุุ :	รููปถ่่ายสิินค้้าที่่�แสดงนี้้�เป็็นตััวอย่่างบางส่่วนของผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทผลิิตและจำำ�หน่่าย
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นวััตกรรมจากใจสู่่�จาน
บริิษััทบริิหารจััดการด้้านนวััตกรรมโดยการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร โดยส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนได้้เป็็นนวััตกรและ
สนัับสนุุนให้้เกิิดการพััฒนาการคิิดค้้นนวััตกรรมด้้านกระบวนการผลิิต การสร้้างผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ กระบวนการทำำ�งาน
และรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมไปถึึงนวััตกรรมด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ของบริิษััทในองค์์รวมให้้เพิ่่�มขึ้้�น และเพื่่�อรัักษาสมดุุลไว้้ซึ่่�งสิ่่�งแวดล้้อมและรัับผิิดชอบดููแลสัังคมรอบด้้าน โดยมีีตััวอย่่าง
นวััตกรรมที่่�โดดเด่่นในปีี 2563 ดัังนี้้�
ที่่�ซีีพีีเอฟ... เราใส่่ใจตั้้�งแต่่การคััดเลืือกสายพัันธุ์์�สััตว์์ คััดสรรวััตถุุดิิบและสููตรอาหารสััตว์์ที่่�มีีคุุณค่่าสารอาหาร
ครบถ้้วน และการเลี้้�ยงสััตว์์ด้้วยนวััตกรรมเพื่่�อให้้สััตว์์ของเราแข็็งแรงปลอดภััยปลอดโรค

การว�จัยสายพันธุ
เป็็ดไข่่ซีีพีีซุุปเปอร์์
นวัตกรรมอาหารสัตว
การพััฒนาสายพัันธุ์์�โดยนัักปรัับปรุุงพัันธุ์์�ที่่�เชี่่�ยวชาญ พััฒนาสายพัันธุ์์�จากเป็็ดไข่่
3 สายพันธุ์ ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป โดยคัดเลือกจากเป็ดพ่อแม่พันธุ์ท่ีให้ไข่ดก
การปไข่ใอหญ่งกัจนได้
นโรคเพ�
และให้
สายพันธุ่อ์เป็ให
ดซีม
พี ั่นซุปใจว
เปอร์าซึสั่งต
มีจวุดข
เด่องเราปลอดภั
นคือ รูปร่างปราดเปรีย
ยว
ขนสีีน้ำำ��ตาล หากิินเก่่ง เลี้้�ยงง่่าย ให้้ไข่่ฟองโต ไข่่ดกมากกว่่าเป็็ดสายพัันธุ์์�อื่่�น
20-30
/ปีี มทนโรค
อมที่่�ยแครบวงจร
ปรปรวนได้้เป็็นอย่่างดีี
การว�ฟอง/แม่่
จัยสายพั
นธุและทนต่่
 ้ยงสัอสภาพแวดล้้
ระบบควบคุ
การเล�
ตวทันสมั

นวัตกรรมอาหารสั
การว�
จัยเพ�่อปองกันตหร�ว อตรวจสอบเชื้อตาง ๆ ในอาหาร
อาหารสุุกรพ่่อพัันธุ์์� ไฮโกร 568 เอฟ
การป
องกันสุโรคเพ�
่อใหมั่นใจวาสัตวของเราปลอดภัย
อาหารเพ�
ขฒภาพ
เป็็
นอาหารที่่�วิิจััย่อและพัั
นาขึ้้�น อุุดมไปด้้วยวิิตามิิน แร่่ธาตุุ และสารต้้านอนุุมููลอิิสระ
ซึ่่� ง เหมาะสมกัั บ สุุ ก รพ่่ อ พัั น ธุ์์�โดยเฉพาะ เพื่่� อ การส่่ ง ต่่ อ พัั น ธุุ ก รรมที่่� เ ยี่่� ย มยอด
ระบบควบคุ
การเล�
้งยงานอย
งสัจิิปรตะมาณ
วทาันงคุ
สมั
ยคและได้้
ครบวงจร
สร้้
าท
งความแตกต่่
างมเพิ่่�
มปริิมาณอสุุ
12%
ปริิมาณน้ำำ��เชื้้�อสููงขึ้้�น
ใช
รั
พ
ยากรและพลั

ม
า
10-20% นำำ�มาสู่่�ความสำำ�เร็็จในการผลิิตสุุกรของซีีพีีเอฟ

การว�จัยเพ�่อปองกันหร�อตรวจสอบเชื้อตาง ๆ ในอาหาร

อาหารสัั
ตว์์รัักยษ์์โลกสำำ�หรัับไก่่ไข่่รุ่่�น
ลดของเส�
การพััฒนาสููตรอาหารสััตว์์โดยการใช้้สมดุุลกรดอะมิิโนที่่�เหมาะสมและการคััดเลืือก
อาหารเพ�
่อสุข(Enzyme)
ภาพ อย่่างเหมาะสมกัับสััตว์์ในแต่่
เอนไซม์์
ในอาหาร
วงวััย เพื่่อ�อม
เพิ่่�ม
ใช
พลัที่่ง�ใช้้งานทดแทนและลดผลกระทบต
อส�ล�งะช่่แวดล
ประสิิทธิิภาพในการย่่อยอาหารที่่�สััตว์์กิินเข้้าไป ส่่งผลดีีต่่อสุุขภาพของสััตว์์ ส่่งผลต่่อ
การเติิบโตของสััตว์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สััตว์์มีีสุุขภาพแข็็งแรง โดยเหลืือของเสีีย
ใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา
น้้อยที่่�สุุดหรืือของเสีียเป็็นศููนย์์ (Zero Waste) ช่่วยลดการใช้้วััตถุุดิิบอาหารสััตว์์
เช่่น ข้้าวโพดและโปรตีีน ที่่�ใส่่มากเกิินความต้้องการของสััตว์์และกำำ�จััดออกมา
เป็็ลดของเส�
นของเสีียหรืือมููยลสััตว์์ อาหารไก่่ไข่่รักั ษ์์โลกดัังกล่่าวจะช่่วยลดไนโตรเจนได้้ 12-13%
ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ประมาณ 103 ตัันต่่อปีี

ใชพลังงานทดแทนและลดผลกระทบตอส��งแวดลอม
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การว�จัยสายพันธุ
นวัตกรรมอาหารสัตว
การปองกันโรคเพ�่อใหมั่นใจวาสัตวของเราปลอดภัย
AI in Farming and Biosecurity Dashboard
ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตวทันสมัยครบวงจร พื้นที่บุคคลภายนอก
เป็็ น การพัั ฒ นาระบบการป้้ อ งกัั น โรคโดยใช้้ AI เข้้ า มาช่่ ว ย
ในการตรวจตราการออกจากเขตของพนัั ก งานที่่� ต้้ อ งสัั ม ผัั ส สัั ต ว์์
การว�
จจัยัยเพ�
่อปอนงกั
้อตมาผัังสๆ ในอาหาร
ไม่่
ให้้ออกนอกเขตควบคุุ
มธุความปลอดภัั
ยในจุุดที่่�จะมีีโอกาสสัั
การว�
สายพั
 นหร�อตรวจสอบเชื
กัับพาหนะและคนงานจากภายนอก ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุที่่�อาจนำำ�เชื้้�อโรค
เข้้
า สู่่�ฟาร์์ ม ได้้ ่อ
โดยระบบจะสามารถสแกนและแยกแยะสีี
เ สื้้� อ ของ
อาหารเพ�
สุขภาพตว
นวั
ต
กรรมอาหารสั
พนัั ก งานว่่ ามีี ก ารเดิิ น ออกนอกเขตหรืือบริิ เวณที่่� กำำ�หนดไว้้ ห รืือไม่่
หากมีีการล้ำำ��เขต ระบบจะแจ้้งเตืือนไปยัังสำำ�นัักงานและผู้้�ควบคุุม
ดููการป
นทีี นโรคเพ�่อให
ใชแลฟาร์์
ทรัพมอทััยากรและพลั
งงานอย
งกั
มั่นใจวาางคุ
สัตมวคขาองเราปลอดภัย

พื้นที่ตองหาม

พื้นที่พนักงานสัมผัสสัตว

ลดของเส�
ย มการเล�้ยงสัตวทันสมัยครบวงจร
ระบบควบคุ
Smart Farm Solution
ใชพลัจงัยงานทดแทนและลดผลกระทบต
อม
การว�
เพ�่อปองกันหร�อตรวจสอบเชื้ออตส�า�งงแวดล
ๆ ในอาหาร
บริิษััทได้้พััฒนาระบบควบคุุมการเลี้้�ยงสััตว์์ โดยใช้้เทคโนโลยีี 4.0 ผ่่าน Internet of
Thing (IOT), Computer Vision และ AI ที่่�สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�เลี้้�ยงได้้อย่่างถููกต้้อง
อาหารเพ�
่อสุลดต้้ขภาพ
เพิ่่�
มประสิิทธิิภาพ
นทุุน

ใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา
ลดของเส�ย
ใชพลังงานทดแทนและลดผลกระทบตอส��งแวดลอม
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การว�จัยสายพันธุ
นวัตกรรมอาหารสัตว
งกันนใจในคุุณภาพการผลิิ
โรคเพ�่อใหมั่นตใจว
าสัต�เต็็วมเปี่่ของเราปลอดภั
ย
ที่่�ซีการป
ีพีีเอฟ... อเรามั่่�
อาหารที่่
�ยมไปด้้วยคุุณค่่าอาหารและความปลอดภั
ัย ด้้วยระบบ
การผลิิตมาตรฐานสากลและการพััฒนานวััตกรรมทางอาหารอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคทุุกคนได้้รัับอาหารที่่�ดีี
และมีีสุุขภาพแข็็
งแรงมการเล�้ยงสัตวทันสมัยครบวงจร
ระบบควบคุ
การว�จัยเพ�่อปองกันหร�อตรวจสอบเชื้อตาง ๆ ในอาหาร
ผลิิ ตชุุ ดตรวจสอบ (Test Kit) Duplex Listeria/Listeria monocytogenes DNA Strip Test
อาหารเพ�
ภาพ
เพื่่
�อทดสอบเชื้้�อ่อจุุสุลิข
ินทรีี
ย์์ก่่อโรคในอาหาร
เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจในคุุณภาพอาหารปลอดเชื้้อ� ก่่อนการส่่งออก
อาหารถึึ
บริิโภคจะต้้องมีีการตรวจสอบเชื้้
ซึ่่�งเชื้้ม�อคา
ใชทรังพมืือผู้้�ยากรและพลั
งงานอยา�องคุ
ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดโรคอาหารเป็็นพิิษที่่สำ� ำ�คัญ
ั ได้้แก่่ Salmonella
spp., E. coli และ L. monocytogenes ในการตรวจสอบ
การว�
จัยสายพั
ลดของเส�
ย นธุ บรองระดัับโลกแต่่ละชนิิด
เชื้้
�อก่่อโรคตามมาตรฐานการรัั
ต้้องใช้้ระยะเวลาการตรวจสอบนาน และแยกชุุดทดสอบ
ออกเป็็
แต่่
ะชนิิด ดัังนั้้น� เพื่่อ� ลดระยะเวลาในการทดสอบ
นวั
ตว
ใชพตนลักรรมอาหารสั
งลงานทดแทนและลดผลกระทบต
อส��งแวดลอม
และลดการใช้้เครื่่�องมืือและเทคนิิคที่่ซั� บั ซ้้อน จึึงมีีแนวคิิด
ที่่�จะผลิิตชุุดตรวจสอบ (Rapid Test Kit) เพื่่�อตรวจสอบ
การป
งกัดในชุุ
นโรคเพ�
่อใหยวกััมนั่นใจว
าสัตวของเราปลอดภัย
เชื้้
�อทั้้�ง 3อชนิิ
ดทดสอบเดีี
ซึ่่�งสามารถลด
ระยะเวลาการทดสอบเหลืือเพีียง 5-10 นาทีี (หากมีี
ชุุดตรวจสอบ (Rapid Test Kit) สามารถทดสอบเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ Listeria 2 สายพัันธุ์์�
ระบบควบคุ
มการเล�
วทันมใช้้สมั
ปริิ
มาณเชื้้�อที่่�มากพอ)
หรืือ 25 ้ย
ชั่่�วงสั
โมงตจากเดิิ
เวลายครบวงจร
ที่่�เป็็นเหตุุก่่อโรคในอาหารและเป็็นพิิษต่่อสุุขภาพ โดยการพััฒนาเทคนิิค Biosensor
DNA ของเชื้้�อเพื่่�ออ่่านผลการปนเปื้้�อนอย่่างแม่่นยำำ� รวดเร็็วและค่่าใช้้จ่่ายถููก
2-7 วััน เป็็นการลดต้้นทุุน เพิ่่�มความแม่่นยำำ�ในระดัับ ตรวจจัับ
ซึ่่� ง ได้้ รัั บสิิ ทธิิ บััต รระดัับรางวััล Golden Awards, iENA ด้้ า นสิ่่� ง ประดิิ ษ ฐ์์ใหม่่
2018
DNA
ย
การว�และลดระยะเวลาตรวจสอบอีี
จัยเพ�่อปองกันหร�กอด้้วตรวจสอบเชื
้อจากประเทศเยอรมนีี
ตาง ๆ ในอาหาร

อาหารเพ�่อสุขภาพ
ซุุปเพื่่�อสุุขภาพ สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยและผู้้�สููงวััย
ใชทรัทซุุพป”ยากรและพลั
งงานอย
างคุมผลิิ
คาตภายใต้้ความต้้องการทางโภชนะ
“สมาร์์
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ซุุปไก่่
ผสมฟัักทองและไข่่
และมาตรฐานของโรงพยาบาลรามาธิิ บ ดีี เป็็ น กลุ่่�มอาหารสุุ ขภาพ สำำ�หรัั บ ผู้้�ป่่ ว ยที่่� ต้้ อง
ให้้
อาหารทางสายยาง
ลดของเส�
ย ผู้้�ป่่วยที่่�สามารถรัับประทานเองได้้ รวมทั้้�งกลุ่่�มสููงวััยซึ่่�งเป็็นตลาด
ที่่�มีีโอกาสเติิบโตสููง เนื่่�องจากประเทศไทยได้้ก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย

ใชพวาลังงานทดแทนและลดผลกระทบตอส��งแวดลอม
หมููชีี
คว้้ารางวััลสุุดยอดนวััตกรรมระดัับโลกจากงาน
ThaiFex-Anuga Asia 2020 ด้้วยนวััตกรรม
อาหารสััตว์์ยอดเยี่่�ยม ด้้วยวััตถุุดิบิ จากธรรมชาติิ
ที่่� เ ต็็ ม ไปด้้ ว ยโอเมก้้ า อย่่ า งเมล็็ ด เฟล็็ ก ซ์์
สาหร่่ายทะเลธรรมชาติิ และน้ำำ��มันั ปลาทะเลน้ำำ��ลึกึ
ทำำ�ให้้ได้้เนื้้�อหมููที่่�มีีโอเมก้้า 3 มากกว่่าเนื้้�อหมูู
ปกติิ 2.5 เท่่ า ช่่ ว ยลดความเสี่่� ย งของโรค
หลอดเลืือดหัั ว ใจ ทั้้� ง ยัั ง ปลอดสารปลอดภัั ย
ไม่่ใช้้ยาปฏิิชีวี นะตลอดการเลี้้ย� งดูู (รัับรองโดย NSF)
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ระบบควบคุมการเล�้ยงสัตวทันสมัยครบวงจร
การว�จัยเพ�่อปองกันหร�อตรวจสอบเชื้อตาง ๆ ในอาหาร
ที่่�ซีีพีีเอฟ... เราเชื่่�อมั่่�นว่่าสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีเป็็นรากฐานของชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี การดููแลและปกป้้องโลกให้้น่่าอยู่่�
อาหารเพ�
่อสุขภาพ
จึึงเป็็
นภารกิิจของพวกเราทุุกคน

ใชทรัพจัยยากรและพลั
การว�
สายพันธุ งงานอยางคุมคา
ตู้้�แช่่อาหารสดซีีพีี เฟรชมาร์์ท
ลดของเส�
ย
นวัษััตท ได้้กรรมอาหารสั
บริิ
อ อกแบบพัั ฒ นานวััตตว
กรรม
ร่่วมกัับคู่่�ค้้า เพื่่�อให้้ได้้ตู้้�แช่่สิินค้้าสดที่่�มีี
ใชพลังออังานทดแทนและลดผลกระทบต
อส��งแวดลอมย
เทคโนโลยีี
นั ทัันน
สมััโรคเพ�
ย มีีประสิิ่อ
ทธิิให
ภาพสูู
การป
งกั
มั่นง ใจวาสัตวของเราปลอดภั
กระจายความเย็็
นรอบทิิศนทาง
การว�จัยสายพั
ธุ ทำำ�ให้้เนื้้�อ
นุ่่�มฉ่ำำ
��ไม่่เป็็นน้ำำ��แข็็มง การเล�
ตั้้�งเวลาเปิิ
ดงสั
-ปิิดตวทันสมัยครบวงจร
ระบบควบคุ
้
ย
อััตโนมััติิได้้ ใช้้สารทำำ�ความเย็็น R-290
นวัตกรรมอาหารสั
ตว
ในระบบตู้้�แช่่
อาหารสดรายแรกของไทย
การว�จัยเพ�ด่อพลััปอง งานลง
งกันหร�50%
อตรวจสอบเชื้อตาง ๆ ในอาหาร
สามารถประหยัั
เทีี
ยบกัับตู้้�แช่่
ยืืดอายุุก่อารใช้้
การป
องกัปกติินโรคเพ�
ใหมงานั่นใจวาสัตวของเราปลอดภัย
ของตู้้�ได้้
น านขึ้้่อ
� น สุ40%
และช่่ ว ยลด
อาหารเพ�
ข
ภาพ
คาร์์
บ อนไดออกไซด์์
ใ นบรรยากาศ
ระบบควบคุ
ม
การเล�
้ยงสัตวทันสมัยครบวงจร
สามารถส่่งมอบสิินค้้าคุุณภาพสดใหม่่ให้้แก่่ผู้้�บริิโภคได้้อย่่างมั่่�นใจ นอกจากนี้้�ยังั ได้้รับั การคุ้้�มครองทรััพย์์สินิ ทางปััญญา
ของบริิ
พย์์สิินทางปัั
ญญาของไทยเรีี
ใชทรัษัพัทจากกรมทรัั
ยากรและพลั
งงานอย
างคุยบร้้มอคยแล้้
าว

การว�จัยเพ�่อปองกันหร�อตรวจสอบเชื้อตาง ๆ ในอาหาร
ลดของเส�ย
อาหารเพ�่อสุขภาพ
ไข่่ดิิจิิทััล
ใชพลังงานทดแทนและลดผลกระทบตอส��งแวดลอม
เพื่่�อตรวจสอบปััญหาการเกิิดการแตกร้้าวในกระบวนการลำำ�เลีียงไข่่ไก่่และการคััดขนาดไข่่ไก่่ จึึงมีีการประดิิษฐ์์เซ็็นเซอร์์
ใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา
รููปทรงไข่่ไก่่ ซึ่่�งภายในประกอบด้้วยเทคโนโลยีีเซ็็นเซอร์์วััดค่่าการสั่่�นสะเทืือน วััดค่่าอุุณหภููมิิ วััดความชื้้�นสััมพััทธ์์

ทำำ�ให้้ทราบปััญหาและจุุดเกิิดเหตุุในกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้ไข่่ไก่่เสีียหาย ช่่วยให้้ผู้้�ดูแู ลสามารถแก้้ไขและป้้องกัันการสููญเสีีย
ช่่ลดของเส�
วยลดความเสีีย
ยหายและลดของเสีียได้้

ใชพลังงานทดแทนและลดผลกระทบตอส��งแวดลอม
เทคโนโลยีีระบบถัังกวนสมบููรณ์์แบบไม่่ใช้้อากาศ “CSTR” (Continuous Stirred Tank Reactor)
โรงงานแปรรู ป เนื้ อ ไก่ โ คราชสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการน�้ำเสีย ลดค่าใช้จ่าย
สารเคมีี สำำ� หรัั บ กำำ� จัั ด ไขมัั น ลง 30% ลด
ปริิ ม าณตะกอนที่่� เ กิิ ด จากการกำำ� จัั ด ไขมัั น
จากระบบเดิิมได้้ถึึง 20% สามารถสร้้างก๊๊าซ
ชีีวภาพทดแทนน้ำำ��มัันเตา และผ่่านการรัับรอง
คาร์์บอนเครดิิตในระดัับสากล จากองค์์กร
บริิ ห ารก๊๊ า ซเรืือนกระจกแห่่ ง ประเทศไทย
พร้้ อ มทั้้� ง ได้้ ร างวัั ล การจัั ด การกากของเสีี ย
อย่่างยั่่�งยืืนจากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
บริิ ษััท ให้้ คว ามสำำ� คัั ญ ในการขัับเคลื่่� อ นธุุรกิิ จ เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น โดยนอกเหนืื อ จากการมีี ก ลยุุทธ์์
ทางเศรษฐกิิจเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งผลตอบแทนที่่�เหมาะสมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว บริิษััทได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์กิิจการ
สัังคมเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainability Strategy) เป็็นอีีกหนึ่่�งเป้้าหมายสำำ�คััญภายใต้้ 3 เสาหลััก
“อาหารมั่่�นคง สัังคมพึ่่ง� ตน และดิินน้ำำ��ป่า่ คงอยู่่�” บนพื้้�นฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ด้้วยการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิด้้านแรงงานที่่�ดีี เพื่่�อสุุขอนามััยที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค ความมั่่�นคงและความสุุข
ของพนัักงาน สร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจและชุุมชน ขณะเดีียวกััน เพื่่�อรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมอัันเป็็นต้้นทุุนของการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคตให้้คงอยู่่�
บริิ ษัั ท ได้้ ท บทวนและประเมิิ น ประเด็็ น ด้้ า นความยั่่� ง ยืืน
ที่คร อบคลุ ม โอกาสและความเสี่ ย งอั น มี นั ย ส�ำคั ญ ทั้ ง ใน
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี
โดยยึดหลักส�ำคัญ 4 ประการของ Global Reporting

Initiatives (GRI) อันประกอบไปด้วยบริบท 1.) ความยั่งยืน
(Sustainability Context) 2.) ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ (Materiality)
3.) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และ 4.) การ
มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness)

นอกจากนี้้� บริิษััทยัังคงขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมสู่่�ความยั่่�งยืืนสอดคล้้องกัับแนวทางข้้อตกลง
แห่่งสหประชาชาติิ United Nation Global Compact ซึ่�่งมีีขอบเขตครอบคลุุมเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน แรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม
และการต่่อต้้านการทุุจริิต อีีกทั้้�งได้้บูรู ณาการเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยเป็็นการสนัับสนุุนทางตรง 13 เป้้าหมาย จาก 17 เป้้าหมาย ซึ่�่งสอดคล้้องกัับขีีดความสามารถและ
ศัักยภาพของบริิษััทที่่�จะร่่วมก้้าวเดิินสู่่�การพััฒนาเพื่่�อธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน โดยได้้ออกนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และนโยบายจ้้างงาน
และการบริิหารแรงงานเพี่่�อเป็็นแนวทางการบริิหารที่่�สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ
(International Labour Organization: ILO) ข้้อตกลงแห่่งสหประชาชาติิ (UN Global Compact) และแนวทางของสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)
รวมถึึงการประกาศถ้้อยแถลงการณ์์เรื่่อ� งแรงงานทาสและการค้้ามนุุษย์์ (Statement on Slavery and Human Trafficking)
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อแสดงจุุดยืืนของบริิษััทในการต่่อต้้านการใช้้แรงงานทาสและการค้้ามนุุษย์์ในทุุกรููปแบบ นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญกัับสิิทธิิมนุุษยชนในห่่วงโซ่่อุุปทานของบริิษััทตามนโยบายด้้านการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืนและ
แนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

อาหารมั่นคง
เนื่องด้วยประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ความต้องการอาหารของโลกเพิม่ สูงขึน้ อุตสาหกรรมอาหารต้องเตรียม
ความพร้อมในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการอาหารทั่วโลก นวัตกรรมอาหารจึงมีบทบาทส�ำคัญในฐานะ
เครื่องมือของอุตสาหกรรมอาหาร การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ก็เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อคุณภาพและ
ความปลอดภััยอาหาร เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�บริิโภคได้้รัับการเข้้าถึึงอาหารและความรู้้�เพื่่�อการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน เพื่่�อช่่วยบรรเทา
ความหิิวโหยและภาวะทุุพโภชนาการในสัังคมวงกว้้าง
• นวัตกรรมอาหาร
ด้้ ว ย ส ภ า พ แ ว ด ล้้ อ ม แ ล ะ พ ฤ ติิ ก รร ม ผู้้� บ ริิ โ ภคที่่�
และมุ ่ ง สร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ก รเพื่ อ
เปลี่่�ยนแปลงไป บริิษััทได้้ประกาศความมุ่่�งมั่่�นภายใต้้
ให้เกิดการคิดและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อยู่เสมอ รวมถึง
หลัักปฏิิบััติิในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีขึ้้�น
สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายสุุขโภชนาการ และนโยบายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ภายนอก โดยมีี ศูู น ย์์ วิิ จัั ย และพัั ฒ นาอาหารซีี พีี เ อฟ
เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิโภคมีีสุุขภาพดีี รวมถึึงการจััดตั้้�ง
เป็็ น หัั ว ใจและศูู น ย์์ ก ลางการขัั บ เคลื่่� อ นอุุ ต สาหกรรม
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาอาหารซี พี เ อฟเพื่ อ สร้ า งสรรค์
อาหารเพื่่�อตอบโจทย์์การเปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรม
นวั ต กรรมให้ ต อบโจทย์ คว ามต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค
อาหารโลก
• สวัสดิภาพสัตว์
บริิ ษัั ท มุ่่�งพัั ฒ นาและยกระดัั บ แนวทางการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จที่่� เ ป็็ น มิิ ต รต่่ อ สัั ต ว์์ ต ามแนวปฏิิ บัั ติิ ส ากล ตามหลัั ก อิิ ส ระ
5 ประการ (Five Freedoms) และบ่่มเพาะจิิตสำำ�นึึกบุุคลากรในการส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์ทั้้�งในฟาร์์มของบริิษััท
และฟาร์์มของเกษตรกรในโครงการส่่งเสริิมการเลี้้�ยงสััตว์์ โดยได้้ประกาศนโยบายด้้านสวััสดิิภาพสััตว์์ วิิสััยทััศน์์
ระดัับโลกของซีีพีีเอฟด้้านการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพในสััตว์์ และการจััดตั้้�งคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสวััสดิภิ าพสััตว์์ เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นนโยบายและเป้้าหมายด้้านสวััสดิภิ าพสััตว์ร์ ะยะยาว รวมถึึงจััดทำำ�คู่่�มืือและมาตรฐาน
สำำ�หรัั บ การดำำ� เนิิ น งานด้้ า นสวัั ส ดิิ ภาพสัั ต ว์์ อ ย่่ า งชัั ด เจนมาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ นการจัั ด การฟาร์์ ม ปศุุ สัั ต ว์์ สำำ� หรัั บ กิิ จการ
ในทุุกประเทศ นอกจากนี้้�ยัังมีีการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมอาหารสััตว์์และการเลี้้�ยงสััตว์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและคุุณภาพ
การตรวจประเมิินด้้วยหน่่วยงานภายในและภายนอก การมีีส่ว่ นร่่วมกัับคู่่�ค้้าธุุรกิจิ หน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรประชาสัังคม
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�และร่่วมพััฒนาแนวทางการส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์ที่่�ดีี
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• การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการ
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการควบคุุมกระบวนการผลิิตที่่�ได้้มาตรฐานด้้านคุุณภาพและความปลอดภััยตามมาตรฐาน
ระดัับสากลอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�บริิโภคได้้รัับอาหารที่่�มีีคุุณภาพและปลอดภััยตลอดกระบวนการผลิิต
ตามนโยบายคุุณภาพซีีพีีเอฟ และสามารถตรวจสอบ
ย้้อนกลัับถึึงแหล่่งที่่�มาของอาหารได้้ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
• การเข้าถึงอาหารและความรู้เพื่อการบริโภคที่ยงั่ ยืน
บริิษััทเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการส่่งเสริิมการเข้้าถึึง
อาหารอย่่ า งพอเพีี ย ง เหมาะสม และยั่่� ง ยืืนของเด็็ ก
เยาวชน และผู้้�บริิโภคมาตลอด โดยการนำำ�องค์์ความรู้้�
และความเชี่่�ยวชาญของบริิษััทมาสนัับสนุุนการเข้้าถึึง
การเรีี ย นรู้้�ทัั ก ษะการผลิิ ต อาหาร การบริิ โ ภคอาหาร
อย่่างถููกต้้องตามหลัักโภชนาการรวมถึึงความปลอดภััย
ของเด็็กและเยาวชน

สัังคมพึ่่�งตน
การตระหนัักถึึงบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมในการจััดการประเด็็นทางสัังคมทั้้�งภายในและภายนอกของภาคส่่วนธุุรกิิจ
ถืือเป็็นปััจจััยสนัับสนุุนที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในการสร้้างเสริิมความมั่่�นคงทางอาหารและความสมดุุลด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ด้้วยเหตุุนี้้�
บริิษัทั จึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการดููแลพนัักงานเพื่่อ� เป็็นบ้้านแห่่งความสุุขให้้พนัักงาน การดููแลคู่่�ค้้าธุุรกิจิ ให้้เติิบโตไปด้้วยกััน
และการดููแลชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีแก่่เกษตรกรและชุุมชน
• บุคลากร
ด้้วยวิิสััยทััศน์์การบริิหารทรััพยากรบุุคคล “สร้้างคน
บริิษััทมุ่่�งเน้้นการเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�และพััฒนา
เสริิ ม ธุุ ร กิิ จ ” ควบคู่่�กัั บ การเคารพสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนและ
ศัักยภาพของบุุคลากร เริ่่�มตั้้�งแต่่การดึึงดููดคนเก่่งคนดีี
การปฏิิบััติิด้้านแรงงานอัันเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญในการดููแล
เข้้ามาทำำ�งานกัับองค์์กร (Attraction) รัักษาคนดีีคนเก่่ง
บุุคลากร บริิษัทั ได้้ส่ง่ เสริิมการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่พนัักงาน
ให้้อยู่่�กัับองค์์กร (Retention) และการสร้้างให้้พนัักงาน
ทุุกระดัับให้้พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลงในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
เกิิดแรงจููงใจในการทำำ�งานสร้้างผลลััพธ์์ที่่�ดีี การพััฒนา
ตามบริิบทโลกในปััจจุุบััน เช่่น การก้้าวสู่่�การทำำ�งาน
พนัั ก งาน (Development) ในทุุ ก ระดัั บ ให้้ มีี คว ามรู้้�
ในยุุคดิจิิ ทัิ ลั อย่่างเต็็มรููปแบบ (Digital Transformation)
ความสามารถ ความชำำ�นาญเป็็นเลิิศ สนัับสนุุนการพััฒนา
และการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน เป็็นต้้น
พนัักงานอย่่างยั่่ง� ยืืนโดยการยกระดัับทัักษะเดิิม (Up-Skill)
อีี ก ทั้้� ง บริิ ษัั ท ยัั ง ให้้ คว ามสำำ�คัั ญ กัั บ ความปลอดภัั ย
เสริิมสร้้างทัักษะที่่�เคยมีี (Re-Skill) และเรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่
และอาชีีวอนามััยในการปฏิิบััติิงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อ
(New-Skill) พร้้อมรัับสถานการณ์์ทางธุุรกิจที่่
ิ มี� คว
ี ามท้้าทาย
ความปลอดภัั ย และสุุ ข อนามัั ย ในสถานที่่� ทำำ� งานของ
นำำ�หลัักการเรีียนรู้้�แบบตอบโต้้ (Interactive Learning)
พนัักงานและคนงานทุุกคน
มาประยุุกต์์ใช้้โดยเน้้นให้้พนัักงานทดลองทำำ�จริิง
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การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เข้้มแข็็ง
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานความซื่่�อสััตย์์มีีคุุณธรรมและสร้้างสรรค์์ประโยชน์์เพื่่�อส่่วนรวม ผ่่านการขัับเคลื่่�อนและ
ปลููกฝัังค่่านิิยมองค์์กรด้้วยกระบวนการ “Master 4D Guideline” ผ่่าน Change Agent ที่่�ผ่่านมากระบวนการดัังกล่่าว
ได้้ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจากผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหารของสายธุุรกิจิ และพนัักงานทุุกคน ในการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
ให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นระบบและมีีแนวทางที่่�ชััดเจน

4D Model of CPF Way
นิยาม (Deﬁne)

นิยามคุณลักษณะของบุคลากร เพื่อเปนการขับเคลื่อนบริษัทไปในแนวทางเดียวกัน

ปรับใช (Deploy)

นิยามคุณลักษณะที่บริษัทคาดหวังจากบุคลากรของบริษัท และจากผูที่สมัครงาน

ขับเคลื่อน (Drive)

บูรณาการ CPF Way ใหเขากับระบบงานของ HR

ปลูกฝง (Deepen)

ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร CPF Way

การพััฒนาบุุคลากร
บริิษััทวางกรอบการพััฒนาบุุคลากรให้้ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของแนวทางการพััฒนาผู้้�นำำ� (Leadership Framework) และ
กรอบความสามารถ (Competency) โดยแบ่่งแนวทางการพััฒนาบุุคลากรออกเป็็น 3 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่
1. การพัฒนาบุคลากรตามค่านิยมองค์กร (CPF Core Values)
2. การพัฒนาบุคลากรตามกรอบความสามารถด้านผู้น�ำ (Leadership Competency)
3. การพัฒนาบุคลากรตามกรอบความท้าทายในการเป็นผู้น�ำ (Leadership Challenge)
ส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรตามกรอบความสามารถของกลุ่มงานและต�ำแหน่งงาน (Functional & Technical
Competency) ทางบริ ษั ท ได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ท�ำแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ความรู ้ แ ละทักษะ
ที่่�จำำ�เป็็นของแต่่ละสายธุุรกิิจ และมีีการจััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อรองรัับและสนัับสนุุน
การพััฒนาบุุคลากรในสายวิิชาชีีพให้้เกิิดความชำำ�นาญในงาน
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังเน้้นการพััฒนาความรู้้�ด้้านดิิจิทัิ ลั เพิ่่�มขึ้้น� ในแผนการพััฒนาบุุคลากร โดยจััดทำำ�หลัักสููตรความรู้้�พื้้น� ฐาน
ด้้านดิิจิทัิ ลั ในรููปแบบออนไลน์์ พร้้อมทั้้�งได้้ส่ง่ เสริิมการเรีียนรู้้�ในรููปแบบออนไลน์์ผ่า่ นเครื่่�องมืือต่่าง ๆ เช่่น e-Learning,
CPF Connect Portal และระบบการจัั ด การองค์์ คว ามรู้้� และมีี ก ารสนัั บ สนุุ น การเรีี ย นรู้้�ในรูู ป แบบออนไลน์์
ในหััวข้อ้ ต่่าง ๆ เช่่น ความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ความรู้้�พื้้น� ฐานด้้านความยั่่ง� ยืืนขององค์์กร เพื่่อ� สร้้างความคุ้้�นเคยต่่อการเรีียนรู้้�
ในรููปแบบดิิจิทัิ ลั ให้้กับั บุุคลากร
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• คู่ค้าธุรกิจ
ตั้้�งแต่่ปีี 2558 บริิษััทได้้เริ่่�มแบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบผ่่านการสื่่�อสารและการ
ฝึึกอบรมในเรื่่�องนโยบายการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืนและ
แนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับคู่่�ค้้าธุุรกิิจ และขยายการส่่งมอบ
นโยบายไปยัังคู่่�ค้้าธุุรกิิจในต่่างประเทศ รวมถึึงได้้ผนวก
การประเมิินตนเองด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งในมิิติสิ่่ิ ง� แวดล้้อม
สัั ง คม และการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ (Environment,
Social, and Governance: Supplier Sustainability
Self-Assessment) ของคู่่�ค้้ า ธุุ รกิิ จ มาเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง
ในการประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้าธุุรกิิจเบื้้�องต้้น
ตามแนวทางการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่าง
ยั่่� ง ยืื น ของซีี พีี เอฟ (CPF Supply Chain ESG
Management Approach)
• ชุมชน
บริ ษั ท ให้ คว ามส�ำคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม อาชี พ ที่ เ อื้ อ ต่ อ
การมีีรายได้้ที่่�สม่ำำ��เสมอแก่่เกษตรกรและผู้้�ประกอบการ
รายย่่อยมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ภายใต้้กลยุุทธ์์ “4 ผสาน
สู่่�ค วามยั่่� ง ยืื น ขีี ด +คิิ ด +ร่่ ว ม+(ข่่ า ย)” โดยการนำำ�
ขีี ดค วามสามารถของบริิ ษัั ท มาเป็็ น เครื่่� อ งมืือสร้้ า ง
ผลกระทบเชิิ ง บวกและบรรเทาผลกระทบเชิิ ง ลบ

ทางสัั ง คม ร่่ ว มแบ่่ ง ปัั น และพัั ฒ นาแนวคิิ ด หรืือ
นวััตกรรมในการดำำ�เนิินงานบนพื้้�นฐานความรัับผิิดชอบ
ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างบริิษััท พนัักงาน และ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการผสานความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย
เพื่่�อประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการดำำ�เนิินงาน
ในระยะยาว นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ยัั ง ร่่ ว มสนัั บ สนุุ น
กลุ่่�มเปราะบางทั้้�งผู้้�สููงวััยและผู้้�พิิการที่่�อาศััยอยู่่�บริิเวณ
รอบสถานประกอบการของบริิ ษัั ท ให้้ มีี ร ายได้้ แ ละ
สามารถยัังชีีพได้้อย่่างยั่่�งยืืน

ดิินน้ำำ��ป่่าคงอยู่่�
ด้้วยทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด บริิษััทจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและ
ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิครอบคลุุมตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า โดยมีีความมุ่่�งมั่่�น “พััฒนาบรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน”
“บรรเทาผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม” ควบคู่่�ไปกัั บ “ปกป้้ อ งความหลากหลายทางชีี วภ าพ” เพื่่� อ สร้้ า งความสมดุุ ล
ในการพััฒนาสู่่�อนาคตอย่่างยั่่�งยืืน
• บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน
บริิ ษัั ท ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำำ�คัั ญ ของการจัั ด การซาก
บรรจุุภััณฑ์์อาหารหลัังการบริิโภคโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก ซึ่่�งเป็็นประเด็็นปััญหาระดัับโลก
ที่่�บริิษัทั ไม่่ละเลย บริิษัทั มีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย นโยบาย
และแนวทางปฏิิบััติิด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืนบนพื้้�นฐาน
แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า

34

บริิ ษัั ท ร่่ ว มกัั บ ผู้้�ผลิิ ต วัั ต ถุุ ดิิ บ และผู้้�ผลิิ ต บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
เพอื่ ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในกระบวนการผลิต ในฟาร์มเลีย้ งกุง้
ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ภายใต้้กลยุุทธ์์การออกแบบและ
และโรงงานผลิตอาหารน�ำเทคโนโลยี Ultra-filtration
พััฒนาบรรจุุภััณฑ์์อาหาร ดัังนี้้�
มาบ�ำบั ด น�้ำที่ ใ ช้ แ ล้ ว ให้ ส ามารถน�ำน�้ำกลั บ ไปใช้ ใ หม่
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในธุรกิจเลี้ยงสุกรยังน�ำน�้ำ
- ค�ำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ที่ผ่านบ�ำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นน�้ำปุ๋ย
โดยคิิ ด ค้้ น บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� คำำ�นึึ ง ถึึ ง คุุ ณ ภาพและ
ให้แก่ชมุ ชนรอบ ๆ ฟาร์มสุกรผ่าน “โครงการปันน�้ำปุ๋ย”
ความปลอดภัยของอาหารเป็นหลัก
ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก
- เปลี่ยนไปใช้วัสดุทดแทนพลาสติก โดยศึกษาและ
พัฒนาวัสดุทดแทนพลาสติก หรือพลาสติกทีผ่ ลิตจาก
ทรัพยากรทดแทนได้ และน�ำมาใช้บรรจุอาหาร
- เอื้อต่อการน�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ที่ น�ำกลั บ ไปใช้ ใ หม่ ไ ด้ ในกรณี ท่ี ไ ม่ ส ามารถหา
วั ส ดุ ท ดแทนที่รั ก ษาคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย
ของอาหารได้เทียบเท่าบรรจุภัณฑ์พลาสติก
นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรเทา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่ามาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยตั้ ง แต่ ป ี 2556 ธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ บ ก
น�ำถังบรรจุอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ (Bulk Feed Tank)
มาใช้ทดแทนการใช้ถงุ บรรจุอาหารสัตว์พลาสติก ตัง้ แต่ปี • ความหลากหลายทางชีวภาพ
2549 ธุ ร กิ จ การเลี้ ย งกุ ้ ง ได้ น�ำถั ง Q-Pass Tank
บ ริิ ษัั ท ใ ห้้ คว า ม สำำ�คัั ญ ตั้้� ง แ ต่่ เ รื่่� อ ง สถ า น ที่่� ตั้้� ง
ซึ่งสามารถน�ำมาล้างฆ่าเชื้อและใช้ใหม่ได้ มาใช้แทน
สถานประกอบการที่่� ต้้ อ งไม่่ อ ยู่่� ใ นแหล่่ ง อนุุ รัั ก ษ์์
ถุ ง พลาสติ ก บรรจุ ลู ก กุ ้ ง ธุ ร กิ จ ผลิ ต ไก่ เ นื้ อ ครบวงจร
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้ อ มตามระเบีี ย บ
ในกิจการประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้กระบะสแตนเลสแทน
ข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎกระทรวงทีก่ �ำหนดไว้ รวมถึง
ถุงพลาสติกขนย้ายชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต
มีีการประเมิินผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิิน
และบริษัทพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ธุุ รกิิ จ อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ ไม่่ สนัั บ สนุุ น แหล่่ ง เพาะปลููก
ได้แก่ ออกแบบแก้วยกดื่มเพื่อลดการใช้หลอดพลาสติก
วัั ตถุุ ดิิ บ หลัั ก ทางการเกษตรที่่� ไ ม่่ มีี เอกสารสิิ ท ธิ์์�
ในร้านสตาร์คอฟฟี่ และเปลี่ยนไปเป็นภาชนะกระดาษ
บริิษััทมีีการจััดหาวััตถุุดิิบหลัักที่่�สามารถตรวจสอบ
แทนภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเมื่อซื้อ
ย้้อนกลัับได้้ถึงึ แหล่่งที่่ม� าเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืนของทรััพยากร
กลับบ้านในร้านห้าดาวและร้านอาหารเชสเตอร์
ทางธรรมชาติ โดยการจั ด หา ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กากถั่วเหลือง น�้ำมนั ปาล์ม มันส�ำปะหลัง และปลาป่นทีใ่ ช้
ในการผลิตอาหารสัตว์ จากแหล่งที่สามารถตรวจสอบ
บริิษััทนำำ�แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนบููรณาการเข้้ากัับ
ย้อนกลับได้และมาจากแหล่งที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
การดำำ� เนิิ น งานตลอดห่่ ว งโซ่่ คุุ ณ ค่่ า สอดคล้้ อ งกัั บ
นโยบายด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทด�ำเนินโครงการซีพีเอฟ
และพลัังงานของบริิษััท เพื่่�อบริิหารจััดการทรััพยากร
ปลูก-ปัน-ป้อง ป่าชายเลน อย่างต่อเนื่อง จากความทุม่ เท
ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู ง สุุ ด พร้้ อ มทั้้� ง บรรเทาผลกระทบ
ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู ป ่ า ชายเลน ใน 5 จั ง หวั ด
ต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การน�ำพลังงาน
ในประเทศไทย ท�ำให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์
หมุนเวียนมาใช้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ธุรกิจ
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำวัยอ่อนส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น�้ำ
อาหารสัตว์ น�ำชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน
และมีการด�ำเนินโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุม่ น�้ำป่าสัก
ในหม้อไอน�้ำ ในฟาร์มสุกรและคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ท้ังหมด
เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี
น�ำน�้ำเสียและมูลสัตว์ไปบ�ำบัดผ่านระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
2559 จนถึ ง ปั จจุ บั น สามารถเปลี่ ย นพื้ น ที่ แ ห้ ง แล้ ง
ได้ก๊าซชีวภาพที่สามารถน�ำไปผลิตไฟฟ้าน�ำกลับไปใช้
เป็นป่าสีเขียวทีม่ พี นั ธุไ์ ม้หลากหลายชนิด คืนความชุม่ ชื้น
ภายในหน่วยงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
กลับสู่ธรรมชาติ
หมายเหตุ :	สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2563
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ผลการดำเนินงานป 2563
สัดสวนรายไดจากการขาย
12%

5%

16%

แบงตาม
สวนธุรกิจ

47%

26%

แบงตาม
ผลิตภัณฑ

แบงตาม
กิจการ

37%

88%

69%

สัตวบก

ธุรกิจอาหารสัตว

กิจการประเทศไทย (ในประเทศ)

สัตวน้ำ

ธุรกิจเลี้ยงสัตวและแปรรูป

กิจการประเทศไทย (สงออก)

ธุรกิจอาหาร

กิจการตางประเทศ

ในปีี 2563 บริิษััทมีีรายได้้จากการขายอยู่่�ที่่� 589,713 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11 จากปีีก่่อน ซึ่่�งมาจากรายได้้จาก
การขายของกิิจการต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 15 และกิิจการประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3 โดยมีีปััจจััยหลัักมาจาก
การที่่�บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการกระบวนการผลิิตด้้วยมาตรฐานสููงสุุดด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ที่่�ทัันสมััย รวมทั้้�งการใช้้ระบบ AI มาเสริิมการทำำ�งานให้้มีีผลดีีที่่�สุุดกว่่าในอุุตสาหกรรม ทำำ�ให้้แม้้ในภาวะวิิกฤตโรคระบาด
ทั้้�ง COVID-19 และโรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร (ASF) บริิษััทยัังสามารถสร้้างผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีขึ้้�น นอกจากนี้้�
การขาดแคลนสุุกรส่่งผลให้้ราคาสุุกรในภููมิิภาคเอเชีียปรัับตััวสููงขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้าโดยเฉพาะในประเทศเวีียดนาม ไทย
และกััมพููชา ประกอบกัับผลดำำ�เนิินงานของธุุรกิจสั
ิ ตั ว์์น้ำำ��ในประเทศไทยปรัับตััวดีจี ากการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
และการปรัับกลยุุทธ์์ทางการตลาด ส่่งผลให้้บริิษััทสามารถขายกุ้้�งในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งส่่งผล
ทำำ�ให้้อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นในปีี 2563 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 18 ปรัับตััวสููงขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�ร้้อยละ 14 ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายและ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารอยู่่�ที่่� 57,380 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 2,983 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 5 ซึ่่�งเป็็นไปตามการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ส่่งผลให้้กำำ�ไรก่่อนดอกเบี้้�ยจ่่ายและค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีและค่่าเสื่่อ� มราคา (EBITDA) จำำ�นวน 81,692 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 72
กำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2563 จำำ�นวน 26,022 ล้้านบาท เติิบโตร้้อยละ 41 และมีีกำำ�ไรต่่อหุ้้�นอยู่่�ที่่� 3.14 บาทต่่อหุ้้�น ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2564 เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผล
จากผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�นในอััตราหุ้้�นละ 1.00 บาท โดยได้้มีีการจ่่ายเป็็นเงิินปัันผล
ระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วในอััตราหุ้้�นละ 0.40 บาท เมื่่�อวัันที่่� 11 กัันยายน 2563
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รายไดจากการขาย

กำไรกอนดอกเบีย้
ภาษีและคาเสือ่ มราคา (EBITDA)(1)

หนวย : ลานบาท
60,000

589,713
541,937

532,573

หนวย : ลานบาท
100,000

81,692

80,000

45,000

60,000
30,000
40,000
15,000
0

2561

2562

2563

26,022
18,456

2.0

2561

2562

2536

หนวย : รอยละ

14.4%

15

9.3%

11.1%

0.0

3.14
1.82

2.18

2562

หนวย : บาทตอหุน

2563

1.00

1.0
0.8

0.65

0.70

2561

2562

0.6
0.4

3

0.2
2561

2561

เงินปนผล

6

0

2563

1.0

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถ อื หุน (3)

9

2562

4.0
3.0

10,000

12

2561

หนวย : บาทตอหุน

30,000

15,531

0

กำไรสุทธิตอหุน

หนวย : ลานบาท

0

47,547

20,000

กำไรสุทธิ(2)

20,000

39,559

2562

2563

0.0

2563

EBITDA = รายไดจากการขาย - ตนทุนขาย + รายไดอน่ื สุทธิ - คาใชจา ยในการขายและบริหาร + กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
+ คาเสือ่ มราคาและตัดจำหนาย + คาเสื่อมราคาของสินทรัพยชีวภาพ
(2)
กำไรสุทธิ = กำไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ
(3)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน = กำไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ/สวนของผูถือหุนของบริษัทเฉลี่ย
(1)
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รางวัลแหงความสำเร็จในป 2563

Thailand Sustainability Investment (THSI)

รางวััล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำำ�ปีี
2563 ในกลุ่่�มธุุรกิิจเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร มอบโดย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET) ในฐานะที่่�บริิษััท
ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จด้้ว ยความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
และการบริิหารงานภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล ตามแนวทาง
การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีที าง
เศรษฐกิิจและเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ASEAN Asset Class PLCs

รางวััล ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ ASEAN
CG Scorecard ประจำำ�ปีี 2562 ซึ่�่งได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
ASEAN Markets Forum และ Asian Development Bank
(ADB) จากการที่่�บริิษัทั ได้้ให้้ความร่่วมมืือกัับองค์์กรตลาดทุุน
ในอาเซีียน 6 ประเทศ เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพการกำำ�กัับดููแล
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทจดทะเบีียนในอาเซีียนให้้ทััดเทีียม
มาตรฐานสากล
Thailand Corporate Excellence Awards 2020

รางวััล Thailand Corporate Excellence Awards 2020
สาขาความเป็็ น เลิิ ศด้้ า นผู้้�นำำ� และสาขาความเป็็ น เลิิ ศ
ด้้ า นสิิ น ค้้ า -บริิ ก าร จัั ด โดยสมาคมการจัั ด การธุุ รกิิ จ แห่่ ง
ประเทศไทย (TMA) และสถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จากการที่่�บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการเป็็นผู้้�นำำ�สร้้างสรรค์์สิ่่�งดีี ๆ เพื่่�อสัังคม
และส่่งเสริิมเศรษฐกิิจไทยเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
The Asian Excellence Awards 2020
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รางวััล The Asian Excellence Awards 2020 จััดโดย
นิิตยสาร Corporate Governance Asia ใน 5 สาขา ได้้แก่่
รางวััล Asia’s Best CEO รางวััล Asia’s Best CFO
รางวัล Best Investor Relations Professional และองค์กร
ได้้รับั รางวััล Best Investor Relations Company และรางวััล
Best CSR Company มอบให้้บริิษััทที่่�มีีความโดดเด่่นด้้าน
การดำำ�เนิินธุุรกิจที่่
ิ เ� ป็็นเลิิศและได้้รับั การยอมรัับในระดัับสากล

The World’s Best Employer 2020

บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ การจัั ด อัั น ดัั บ เป็็ น องค์์ ก รนายจ้้ า งยอดเยี่่� ย ม
ระดับโลกแห่งปี 2020 (The World’s Best Employer 2020)
จััดโดยนิิตยสาร “ฟอร์์บส์์” และเป็็นอัันดัับที่่� 1 ในฐานะ
บริิษัทั ไทยที่่�มีคว
ี ามโดดเด่่นในการมีีส่ว่ นร่่วมสร้้างความมั่่�นคง
ทางอาหารให้้ กัั บ สัั ง คม พร้้ อ มยกระดัั บ มาตรการรัั ก ษา
ความปลอดภัยและป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ตลอดห่วงโซ่
การผลิตอย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นคงทางอาหารและ
ส่งมอบปลอดภัยอย่างเพียงพอให้กับผู้บริโภค
Annual Institutional Investor Awards
for Corporates

รางวัั ล จากงาน 10 th Annual Institutional Investor
Awards for Corporates โดย Alpha Southeast Asia
ใน 4 สาขา ได้้แก่่ รางวััล Best CFO In Thailand มอบให้้แก่่
คุุ ณ ไพศาล จิิ ร ะกิิ จ เจริิ ญ ประธานผู้้�บริิ ห ารฝ่่ า ยการเงิิ น
รางวััล Best Senior Management IR Support รางวััล
Strongest Adherence to Corporate Governance รางวััล
Most Consistent Dividend Policy และรางวััล Best
Strategic CSR ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็นเลิิศด้้านการ
บริิหารจััดการที่่�ดีีในทุุก ๆ ด้้านของบริิษััท

Brand Leadership Award

รางวััล Brand Leadership Award จากงาน Thailand Best
Brand Awards ประจำำ�ปีี 2019 จััดโดย World Marketing
Congress องค์์กรเอกชนด้้านการตลาดที่่�ยั่่�งยืืน ด้้วยการ
สร้ า งแบรนด์ ร ะดั บ โลกจากการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ อาหารแบบ
ครบวงจรที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพปลอดภััย ได้้มาตรฐานสากล เพื่่อ� สุุขภาพ
ผู้้�บริิโภคทั่่�วโลก ด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
ประกาศเกีียรติิคุุณบััตรและเข็็มที่่�ระลึึกเสมาคุุณููปการ

คุุณประสิิทธิ์์� บุุญดวงประเสริิฐ ประธานคณะผู้้�บริิหาร ได้้รัับ
ประกาศเกีี ย รติิ คุุ ณ บัั ต รและเข็็ ม ที่่� ร ะลึึ ก เสมาคุุ ณูู ป การ
ซึ่่�งมอบรางวััลผู้้�ทำำ�คุุณประโยชน์์ให้้แก่่กระทรวงศึึกษาธิิการ
ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่� อ เชิิ ด ชูู เ กีี ย รติิ ต่่ อ ผู้้�ทำำ�คุุ ณ ประโยชน์์
และเป็็ น แบบอย่่ า งที่่� ดีี ใ นการส่่ ง เสริิ ม งานด้้ า นการศึึ ก ษา
ของกระทรวงฯ จากการสนัั บ สนุุ น โครงการสานอนาคต
การศึึกษา CONNEXTED อย่่างต่่อเนื่่�อง
บุุคคลตััวอย่่างแห่่งปีี

คุุณสุุขสัันต์์ เจีียมใจสว่่างฤกษ์์ รองประธานคณะกรรมการ
บริิ ห าร ได้้ รัั บ รางวัั ล “บุุ คค ลตัั ว อย่่ า งแห่่ ง ปีี ” ปีี 2563
สาขาบริิ ห ารและพัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรม ในฐานะนัั ก บริิ ห าร
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ เป็็นตััวอย่่างในด้้านการบริิหารจััดการ
ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ยั ง ได้ รั บ รางวั ล “ความดี ต อบแทน
คุณแผ่นดิน” ปี 2563 สาขาองค์กรทีท่ �ำคุณประโยชน์ตอ่ สังคม
และประเทศชาติ

ซีี.พีี. เวีียดนาม คอร์์ปอเรชั่่�น

สภาพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนแห่่งชาติิเวีียดนาม (VBCSD)
มอบประกาศนีี ย บัั ต ร 100 บริิ ษัั ท ยั่่� ง ยืืน ในโครงการ
ประเมิินและจััดอัันดัับธุุรกิิจยั่่�งยืืนประเทศเวีียดนาม ให้้แก่่
ซีี.พีี. เวีียดนาม คอร์์ปอเรชั่่�น ที่่�มีผี ลการดำำ�เนิินงานด้้านความ
ยั่่�งยืืนโดดเด่่น
ซีี . พีี . เวีี ย ดนาม คอร์์ ป อเรชั่่� น ได้้ ถูู ก จัั ด ให้้ เ ป็็ น อัั น ดัั บ ที่่� 1
ในกลุ่มอาหารสดและอาหารแช่แข็ง โดย Vietnam Top 10
Food Reputation Award 2020 จากการยอมรับของ
ชาวเวียดนามในความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ท่ีดี รวมถึง
ได้รับรางวัล Gold Brand จากงาน Vietnam’s Agriculture
Award 2020 ซึ่ ง มอบให้ กั บ ตราสิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดดเด่น ในการเป็นผู้ผลิตอาหาร
ปลอดภัย
ซีีพีีเอฟ อิินเดีีย

ซีีพีีเอฟ อิินเดีีย คว้้ารางวััล The Excellence in Partnership
2019 Award งาน “KFC Supplier’s Conference 2019”
ณ โรงแรมเลอ เมอเรเดีี ย น เมืืองนิิ ว เดลีี จากผลงาน
การทำำ�งานเป็็นทีีมที่่�ยอดเยี่่�ยมจากทุุก ๆ หน่่วยงาน ทำำ�ให้้
ได้้รัับรางวััลจาก KFC ซึ่่�งเป็็นลููกค้้ารายใหญ่่ที่่�สุุดของบริิษััท
รางวััล Certificate of ESG 100 Company

Certificate of ESG 100 Company ปีี 2563 จากสถาบััน
ไทยพััฒน์์ ในฐานะที่่�บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและ
รัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และยึึดหลัักธรรมาภิิบาล
ตลอดจนคำำ�นึงึ ถึึงผลตอบแทนต่่อนัักลงทุุนและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
สู่่�การเติิ บ โตอย่่ า งยั่่�ง ยืืน พร้้ อ มมอบรางวัั ล 3 ประโยชน์์
สูคว
่ ามยัง่ ยืน ให้กบั หน่วยงานภายในองค์กรที่ขบั เคลื่อนธุรกิจ
ตามแนวทางความยั่งยืน
รางวััลความยั่่�งยืืนระดัับ SAM Silver Class

รางวัั ล ความยั่่� ง ยืืนระดัั บ SAM Silver Class ในกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมผลิิตภััณฑ์์อาหาร ที่่�แสดงอยู่่�ใน The Sustainability
Year Book 2020 เป็นครั้งแรก โดยบริษัทได้รับรางวัล
ความยั่ ง ยื น ระดั บ Bronze Class นั บ ตั้ ง แต่ ป ี 2018
ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง การได้ รั บ การยอมรั บ ในการเป็ น บริ ษั ท ที่ มี
แนวปฏิบตั ดิ า้ นความยัง่ ยนื ชัน้ น�ำและมีการเติบโตอย่างยัง่ ยนื
รางวััล Sustainability Award

รางวััล Sustainability Award จาก เคมิิน อิินดััสตรีีส์์
(Kemin Industries) องค์กรชั้นน�ำระดับโลกที่ด�ำเนินธุรกิจ
ด้ า นส่ ว นผสมทางโภชนาการในอาหาร จากความมุ ่ ง มั่ น
ของบริษัทในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
การบรรลุุเป้้าหมายของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท เริ่่�มตั้้�งแต่่การกำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารที่่�มีีความชััดเจน
การสรรหากรรมการบริิษััทที่่�มีีประสบการณ์์ มีีความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจ และมีีวิิสััยทััศน์์ในการบริิหาร การกำำ�หนด
อำำ�นาจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ พร้้อมนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทและแนวปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน โปร่่งใส และทัันเวลา ตลอดจนการส่่งต่่อนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิไปยัังผู้้�บริิหารและพนัักงานได้้รัับทราบและยึึดถืือปฏิิบััติิ

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทซึ่่�งเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น ประกอบด้้วยกรรมการ 15 คน โดยเป็็นกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 5 คน

27%

กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร 40%
40%
6 คน

กรรมการ
ทีไ่ มเปนผูบ ริหาร
4 คน

33%
33%

กรรมการอิสระ
5 คน

13

คน
กรรมการผูชาย

2

คน
กรรมการผูหญิง

4

คน
อายุ 50-59

คณะกรรมการบริิ ษัั ท ทำำ� หน้้ า ที่่� กำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับและมติิของ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งดููแลให้้ฝ่่ายจััดการปฏิิบััติิงาน
ให้้ บ รรลุุ เ ป้้ า หมายผลการดำำ� เนิิ น งานตามกลยุุ ทธ์์ แ ละ

4

6

คน
อายุ 60-69

คน
อายุ 70-79

1

คน
อายุ 80 ขึ้นไป

แผนงานที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทประจำำ�ปีี
บนการคำำ�นึึงถึึงการผสานสมดุุลของประโยชน์์ต่่อบริิษััท
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ

บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

กำหนดเปาหมาย
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กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ

ประเมินผล ติดตาม และเปดเผย

คณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเป็็นผู้้�สรรหาบุุคคลที่่�เห็็นว่่ามีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
ในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง หรืือเพื่่�อเสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อไป ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้อีีกด้้วย
ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อช่่วยกลั่่�นกรองงานที่่�มีีความสำำ�คััญ ดัังนี้้�

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
• คณะกรรมการเทคโนโลยี แ ละความมั่ น คงปลอดภั ย
ทางไซเบอร์์
•
•
•
•

13 ครั้ง
มีนาคม
มิถุนายน
กันยายน

เมษายน
กรกฎาคม
พฤศจิกายน

กุมภาพันธ
พฤษภาคม
สิงหาคม
ธันวาคม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2563

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดขอบเขตและนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เสนอแนวปฏิิบััติิ
ด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการต่่อคณะกรรมการบริิษัทั พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการบริิษัทั ในเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการ สอบทานกัับกรรมการและฝ่่ายจััดการเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ รวมถึึงพิิจารณา
ทบทวนแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยเปรีียบเทีียบกัับแนวปฏิิบััติิของสากล และเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อให้้มีีการพิิจารณาปรัับปรุุงให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากคณะกรรมการชุุดย่่อยข้้างต้้นแล้้ว คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้แต่่งตั้้�ง คณะกรรมการบริิหาร ซึ่่�งประกอบด้้วย
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่รั� บั ผิิดชอบธุุรกิิจหลัักและสายงานสนัับสนุุน เพื่่�อช่่วยคณะกรรมการบริิษัทั ในการกำำ�กับั ดููแล
การบริิหารงานของฝ่่ายบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบายและเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
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การประเมิินผลงานของประธานคณะผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานคณะผู้้�บริิหารในแต่่ละปีี เพื่่�อประกอบการพิิจารณา
กำำ�หนดค่่าตอบแทน บนฐานตััวชี้้�วััด 2 ประเภทหลััก ได้้แก่่

1

ตัวชี้วัดผลตอบแทน
ทางการเงิน

2

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ดานความยั่งยืน

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษัทั เชื่่อ� มั่่�นว่่าการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ส่่วนหนึ่่�งในการที่่จ� ะสร้้างความยั่่ง� ยืืนให้้กับั องค์์กร พร้้อม ๆ ไปกัับ
การสร้้างความเติิบโตทางเศรษฐกิิจเพื่่�อผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว น่่าเชื่่�อถืือ เพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้างคุุณค่่า
ให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน ตรงตามความมุ่่�งหวัังของทั้้�งภาคธุุรกิิจ ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและสัังคมโดยรวม จึึงกำำ�หนดให้้มีี
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท โดยถืือเป็็นพัันธกิิจของคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานขององค์์กร
ที่่�ต้้องได้้รัับทราบและถืือปฏิิบััติิอย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กร โดยให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายและระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องและรายงานผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทจััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นในเดืือนเมษายนของทุุกปีี แต่่เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในปีี 2563 ส่่งผลให้้บริิษััทจำำ�เป็็นต้้องเลื่่�อนการจััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นจากเดืือน
เมษายน 2563 ไปเป็็นวัันที่่� 24 มิิถุุนายน 2563 อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทก็็ยัังคงดำำ�เนิินการตามนโยบายในการส่่งเสริิมสิิทธิิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างครบถ้้วนและมีีการสื่่�อสารเอกสารและข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท
30 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดำรงตำแหนง
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25 พฤษภาคม 2563

10 มิถุนายน 2563

24 มิถุนายน 2563

3 กรกฎาคม 2563

เผยแพร
บนเว็บไซต

สงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน

วันประชุม
ผูถือหุน

สงรายงานการประชุม
ใหตลาดหลักทรัพย

การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าพนัักงานของบริิษััทจะไม่่เพิิกเฉยต่่อการ
ทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชัั น บริิ ษัั ทมุ่่� งเสริิ ม สร้้ า งความตระหนัั ก รู้้�
ครอบคลุุมทั้้�งเชิิงนโยบายและแนวปฎิิบััติิให้้แก่่พนัักงาน
ทุุกระดัับผ่่านรููปแบบและช่่องทางที่่�หลากหลาย โดยบริิษััท
ได้้จััดทำำ�นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน โดยมีีการแปลเป็็น
ภาษาท้้องถิ่่�นแล้้วรวม 12 ภาษา เพื่่�อให้้ครอบคลุุมการ
สื่่อ� สารในทุุกประเทศที่่บ� ริิษัทมีี
ั การลงทุุน และยัังเปิิดโอกาส
ให้้พนัักงาน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือบุุคคลภายนอกสามารถ
แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิด
กฎหมาย หรืื อ จรรยาบรรณ หรืื อ การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชัั น

หรืือการถููกละเมิิดสิิทธิิ ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย อาทิิ
จดหมาย โทรศััพท์์ โทรสาร อีีเมล และเว็็บไซต์์ของบริิษััท
โดยผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนจะได้้รัับความคุ้้�มครองที่่�เหมาะสม
จากบริิษััท รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเรื่่�องร้้องเรีียนจะถููกเก็็บ
รัักษาเป็็นความลัับ ไม่่เปิิดเผยต่่อผู้้�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง เว้้นแต่่
ที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องเปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย รวมทั้้�งให้้
ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครองพนัักงานที่่�ปฏิิเสธการกระทำำ�
ซึ่่�งเข้้าข่่ายคอร์์รััปชัันด้้วย นอกจากนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้
กระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงของบริิษััทครอบคลุุมถึึง
ความเสี่่�ยงด้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันอีีกด้้วย

“บริิษััทเป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุุจริิต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) ตั้้�งแต่่ปีี 2560 ปััจจุุบัันอยู่่�ในระหว่่างการยื่่�นเรื่่�อง
ขอต่่อการรัับรองทุุก ๆ 3 ปีี (Re-Certify) ซึ่่�งถืือเป็็นการสะท้้อนจุุดยืืนที่่�แน่่วแน่่
ของบริิ ษัั ท ในการที่่� จ ะนำำ� นโยบายต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ปชัั น ไปปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ เ กิิ ดผ ลจริิ ง
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร”

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ซีีพีีเอฟมีีนโยบายแต่่งตั้้�งตััวแทนเข้้าไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อย เพื่่�อควบคุุมดููแล
การบริิหารงานของบริิษััทย่่อยให้้เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััทอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�บริิษััท
ที่่� ซีี พีี เอฟถืื อ หุ้้�นมีีการจัั ดป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�น คณะกรรมการบริิ ษัั ท ของซีี พีี เอฟจะเป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณาการออกเสีียงลงมติิ
ในแต่่ละวาระการประชุุม รวมถึึงการแต่่งตั้้�งผู้้�รัับมอบฉัันทะในการเข้้าร่่วมประชุุมดัังกล่่าว
สำำ�หรัับบริิษััทร่่วมทุุน ซีีพีีเอฟจะกำำ�กัับดููแลบริิษััทร่่วมทุุนให้้เป็็นไปตามกลยุุทธ์์ที่่�ได้้ตกลงร่่วมกัันและตามที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
ร่่วมทุุน
หมายเหตุุ : สามารถศึึกษาข้้อมููลและรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�รายงานประจำำ�ปีี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
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การบริิหารความเสี่่�ยง

ธุุรกิิจของบริิษััทมีคี วามเกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงต่่าง ๆ ทั้้�งจากการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ และความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร จะเป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถบรรลุุเป้้าหมายทางเศรษฐกิิจ ส่่งเสริิม
ให้้ อ งค์์ ก รมีี ค วามพร้้ อ มในการปรัั บ ตัั ว ต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงได้้ อ ย่่ า ง
รวดเร็็ว ตลอดจนสร้้างโอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้มีีความยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับผลตอบแทนอย่่างเหมาะสม อย่่างไรก็็ตาม ในการ
บริิหารความเสี่่�ยงนั้้�น อาจมีีบางความเสี่่�ยงที่่�อยู่่�นอกเหนืือการควบคุุม
หรืือการจัั ด การ จึึ ง อาจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การดำำ� เนิินงานและชื่่� อ เสีี ย ง
ของบริิษััทได้้

วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษััทมุ่่�งสร้้างวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยงผ่่านการ
ดำำ�เนิินการในด้้านต่่าง ๆ โดยมุ่่�งหวัังให้้พนัักงานทุุกระดัับ
เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจ ตลอดจนตระหนัักรู้้�ถึึงการบริิหาร
ความเสี่่ย� ง โดยในภาพรวมบริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการผ่่านกิิจกรรม
ต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างเสริิมวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ดัังนี้้�
• ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยง และสื่อสาร
ให้้กัับบุุคลากรทั่่�วทั้้�งองค์์กรทราบ
• วางกรอบการบริหารความเสี่ยง และบูรณาการหลักการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งเข้้ า กัั บ กระบวนการทำำ� งานภายใน
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องค์์ ก ร เพื่่� อ สร้้ า งความตระหนัั ก ถึึ ง ความไม่่ แ น่่ น อน
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ตลอดจนส่่งเสริิมให้้การบริิหารความเสี่่�ยง
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงาน
• ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk
Appetite) และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
• ก�ำหนดให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น หนึ่ ง ในกลยุ ทธ ์
องค์กรที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความส�ำคัญและถือปฏิบัติ
รวมถึึงเน้้นย้ำำ��ให้้พนัักงานทุุกระดัับคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นก่่อนการตััดสิินใจ หรืือปฏิิบััติิงาน
• จั ด อบรมด้ า นความเสี่ ย งทั้ ง กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
และหน่่วยงานภายใน เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารสามารถเข้้าใจ

•
•
•
•

และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�มีีผลต่่อการบรรลุุเป้้าหมาย
หรืือกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความเสี่ยงร่วมกันระหว่าง
ผู้้�บริิหารธุุรกิิจ และสำำ�นัักบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนติดตาม
ความคื บ หน้ า การจั ดท�ำ มาตรการจั ด การความเสี่ ย ง
อย่างต่อเนื่อง
รวมกระบวนการประเมินความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพิิจารณาโครงการลงทุุนที่่�สำำ�คััญของบริิษััท
ก�ำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น ตัั ว เตืื อ นการเกิิ ด เหตุุ ก ารณ์์ ค วามเสี่่� ย ง
ในอนาคต และติิดตามความคืืบหน้้าในการจััดการ

นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษัทพั
ั ฒ
ั นานโยบาย และระบบการบริิหารความเสี่่ย� งแบบบููรณาการทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อกำำ�หนดแนวทาง
การบริิหารความเสี่่�ยงให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทุุกประเภท รวมถึึงความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ (ESG Risk) ทุุกกระบวนการปฏิิบััติิงาน และบุุคลากรทุุกระดัับ รวมทั้้�ง
ดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นรููปธรรมและสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ทั้้�งด้้านการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงและวััฒนธรรมด้้านความเสี่่�ยง การกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และวััตถุุประสงค์์ การระบุุปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เชื่่�อมโยงกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายผลการดำำ�เนิินการ การประเมิินความเสี่่�ยง
การจััดการ การติิดตาม การทบทวนระดัับความเสี่่�ยงเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมที่่�มีีนััยสำำ�คััญ รวมถึึง
การรายงานความเสี่่�ยงและสื่่�อสารอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง โดยมีีระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite)
เป็็นปััจจััยพื้้�นฐานในการบริิหารความเสี่่�ยง ทั้้�งนี้้� บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงทุุกไตรมาส หรืือเมื่่�อมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะรายงานผลการประเมิิน
ต่่อคณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำำ�ดับั รวมถึึงมีีการแจ้้งผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการจััดการ
เพื่่�อทราบ และให้้ดำำ�เนิินการตามมาตรการจััดการที่่�ระบุุไว้้

ความเสี่่�ยงสำำ�คััญ
ความเสี่ยงใหม
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยง
ดาน ESG

ความเสี่ยง
ดานกลยุทธ

ความเสี่ยง
ดานการดำเนินงาน

ความผันผวน
ของตลาดการเงิน

ความเสี่ยงดานกฎหมาย
และการกีดกันทางการคา

ความเสีย่ งดานภาพลักษณ
และชื่อเสียงขององคกร

ความเสี่ยงจากการมีผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนมากกวารอยละ 25
ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลวทั้งหมด

หมายเหตุุ : สามารถศึึกษาข้้อมููลและรายละเอีียด วััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญและความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
ถึึ ง แม้้ ว่่ า ความเสี่่� ย งดัั ง กล่่ า วอาจยัั ง ไม่่ ไ ด้้ อ ยู่่�ในระดัั บ ที่่� มีี นัั ย สำำ�คัั ญ แต่่ บ ริิษัั ทต ระหนัั ก และให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ ความเสี่่� ย งดัั ง กล่่ า วได้้ จ ากแบบแสดงรายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)
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ทุนและโครงสรางการถือหุน
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว

• ทุนจดทะเบียน : 9,291,530,318 บาท
• ทุนชำระแลว : 8,611,242,385 บาท
โครงสรางการถือหุน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

27.27%

นิติบุคคล
สัญชาติตางประเทศ

15.12%

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

0.02%

บุคคลธรรมดา
สัญชาติตางประเทศ

57.59%

นิติบุคคลสัญชาติไทย

รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
รายชื่อผูถือหุน

จำนวนหุน

1. กลุม CPG(1)

4,429,098,680

51.43%

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด

630,488,740

7.32%

3. สํานักงานประกันสังคม

295,858,920

3.44%

4. STATE STREET EUROPE LIMITED

206,543,160

2.40%

5. GIC PRIVATE LIMITED

152,842,822

1.77%

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

135,618,150

1.57%

7. นายปริญญา เธียรวร

83,500,000

0.97%

8. กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง

59,198,200

0.68%

9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

44,269,700

0.51%

10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED

39,897,427

0.46%

หมายเหตุ :

(1)

สัดสวนการถือหุน

กลุมรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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โครงสรางการบร�หาร

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการความรับผิดชอบตอ
สังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน

สำนักตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

สำนักบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ประธานคณะผูบริหาร
คณะกรรมการจัดการ
สำนักกลยุทธบริษัท

สำนักลงทุนสัมพันธ
และตลาดทุน

สำนักความรับผิดชอบตอสังคม
และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน

ประเทศไทย

ธุรกิจสัตวน้ำ

ธุรกิจไสกรอก
และอาหารพรอมทาน

ธุรกิจสัตวบก

ธุรกิจหาดาว
และรานอาหาร

ธุรกิจการคาในประเทศ

ศูนยวิจัย
และพัฒนาอาหาร

ธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง

สำนักสื่อสารองคกร
และประชาสัมพันธ

เอเชีย*

ยุโรป*

อเมริกาเหนือ*

จีน

รัสเซีย

สหรัฐอเมริกา

เวียดนาม

โปแลนด

สายงานทรัพยากรบุคคล

กัมพูชา

ตุรกี

สายงานจัดซื้อ
พัสดุครุภัณฑ

ลาว

อังกฤษ

มาเลเซีย

เบลเยียม

ฟลิปปนส
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)

อินเดีย
ศรีลังกา

หมายเหตุ :
* เฉพาะที่มีฐานการผลิตและเปนบริษัทยอย
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สายงานบัญชีการเงิน
สายงานบริหารทั่วไป

สายงานการตลาดกลาง
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

คณะกรรมการ

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

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)

14

6. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
กรรมการ(2)
7. ศ.ดร. พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
กรรมการ(2)
8. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษสุวรรณ
กรรมการ(2)
9. นางวัชรี วิมุกตายน
กรรมการ(2)
10. นายวินัย วิทวัสการเวช
กรรมการ(2)

15

11. นางอรุณี วัชรานานันท
กรรมการ(1)
12. นายประสิทธิ์ 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 ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
(2)
กรรมการอิสระ
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ผูบร�หาร

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1

2

4

1. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ(1)
ประธานคณะผูบริหาร

2. นายสิริพงศ อรุณรัตนา(1)
ประธานผูบริหารฝายปฎิบัติการ
ธุรกิจสัตวบก และ
ธุรกิจไสกรอกและอาหารพรอมทาน
3. น.สพ. สุจินต ธรรมศาสตร(1)
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจสัตวนํ้า

3

5

4. นายสถิต สังขนฤบดี(1)
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ
ธุรกิจหาดาวและรานอาหาร
5. นายไพศาล จิระกิจเจริญ(1)
ประธานผูบริหารฝายการเงิน

ผูบร�หารตางประเทศ
1. Mr. Bai Shanlin
จีน

2. นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี
เวียดนาม

3. Mr. Nick Shaw
อังกฤษ
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4. นายทง โชติรัต
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)

5. นายชัยนันท หนูเพ็ชร
อินเดีย - สัตวบก

6. นายวิชิต คงเขียว
อินเดีย - สัตวนํ้า

7. Mr. Tom Smith
สหรัฐอเมริกา

8. นายปรีดา จุลวงษ
กัมพูชา

9. นายบุรี สีนา
รัสเซีย - สัตวบก

6. นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
ธุรกิจอาหารสัตวบก
7. นายสมพร เจิมพงศ
รองกรรมการผูจ ดั การบริหาร
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
ธุรกิจเปดเนื้อ
13. ดร. มิง แดง เฉิน
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
ดานวิจัยและพัฒนาสัตวนํ้า
14. นายไพโรจน อภิรักษนุสิทธิ์
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
ธุรกิจสัตวนํ้าครบวงจร
เขตประเทศไทย
15. นายโรบินส แมคอินทอช
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
ธุรกิจพันธุสัตวนํ้า
16. นายวรวิทย เจนธนากุล
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานบริหารทั่วไป
17. นายสรรเสริญ สมัยสุต
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบงาน

18. ดร. สมหมาย เตชะศิรินุกูล
รองกรรมการผูจ ดั การบริหาร
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

หมายเหตุ :
(1)
ผูบริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551
เรื่อง การกําหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย

16. นายทํานอง พลทองมาก
10. Mr. Thomas Norgaard
รัสเซีย

11. นายภราดร จินขุนทอง
ตุรกี

12. นายสกล ชีวะโกเศรษฐ
ฟลิปปนส - สัตวบก

13. นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี
ฟลิปปนส - สัตวนํ้า

14. นายสันติภาพ ศรีสุวรรณภิพ
มาเลเซีย - สัตวบก

15. นายวิรัช โพธิพันธุ
มาเลเซีย - สัตวนํ้า

ลาว

17. Mr. Michael Tops
เบลเยียม

18. Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin
ศรีลังกา

19. Mr. Marcin Swiac
โปแลนด
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ติิดต่่อบริิษััท
สำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 313 อาคาร ซีี.พีี. ทาวเวอร์์ ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8000
Fax : 02-638-2139

www.cpfworldwide.com

สำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท

เลขที่่� 313 อาคาร ซีี.พีี. ทาวเวอร์์ ชั้้�น 15 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8352
02-766-8354
Fax : 02-638-2139

csoffice@cpf.co.th

สำำ�นัักลงทุุนสััมพัันธ์์และตลาดทุุน

เลขที่่� 313 อาคาร ซีี.พีี. ทาวเวอร์์ ชั้้�น 15 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8322
02-766-8356
Fax : 02-638-2139

iroffice@cpf.co.th

สำำ�นัักสรรหาและคััดเลืือกทรััพยากรบุุคคล

เลขที่่� 313 อาคาร ซีี.พีี. ทาวเวอร์์ ชั้้�น 21 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
Tel : 02-766-8000 ต่่อ 8702-5

job@cpf.co.th

ศููนย์์ผู้้�บริิโภค ซีีพีีเอฟ

Tel : 02-800-8000
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บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พ�. ทาวเวอร ถนนส�ลม
แขวงส�ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 02 766 8000
โทรสาร : 02 638 2139

www.cpfworldwide.com

