02 ข้อมูลบริษัทโดยสรุป

ข้อมูลทั่วไปของซีพีเอฟ
= ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
สารจากคณะกรรมการบริษัท
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาพรวมการดำเนินธุรกิจโดยสรุป
= กิจการในประเทศไทย
= กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
= การวิจัยและพัฒนา
= มาตรฐานการผลิต
= สิทธิประโยชน์ทางภาษี
= ภาวะอุตสาหกรรม
= กิจการในต่างประเทศ
ปัจจัยความเสี่ยง
คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
การจัดการ
= โครงสร้างการจัดการของบริษัท
= คณะกรรมการบริษัท
= คณะกรรมการตรวจสอบ
= คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	
= คณะกรรมการบริหาร
= ผู้บริหาร
= ค่าตอบแทนผู้บริหาร
= ประวัติกรรมการและผู้บริหารโดยสังเขป
การกำกับดูแลกิจการ
= นโยบาย
= การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
= รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
= มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
= ข้อพิพาททางกฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
= ด้านบุคลากร
= ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ
= ด้านสุขภาพ
= ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
= ด้านสาธารณประโยชน์
= ด้านวัฒนธรรมและการกีฬา
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ
ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน
= นโยบายการจ่ายเงินปันผล
= ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหุ้นสามัญของซีพีเอฟ	
= ผู้ถือหุ้น
= ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน			
= บุคคลอ้างอิง
= ติดต่อบริษัท		
=
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42
52

74
90
94
100

สารบัญ

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ “กลุ่มซีพีเอฟ” เป็นกลุ่ม
บริษัทผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของประเทศไทย โดยมีฐานการดำเนินธุรกิจ
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยและบางส่วนในต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มูลค่า
หุ้นสามัญตามราคาตลาดของซีพีเอฟจำนวนประมาณ 37,600 ล้านบาท
ด้วยวิสยั ทัศน์ทต่ี อ้ งการก้าวขึน้ เป็น “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร โปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการ
บริโภค สอดคล้องกับความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บริษทั มีเป้าหมายในการคงความเป็นผูน้ ำในธุรกิจอาหารสัตว์ พร้อมๆ ไปกับต้องการก้าวขึน้ เป็นผูน้ ำในธุรกิจ
เนื้อสัตว์และอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศไทยและในทุกประเทศที่บริษัทมีการลงทุน พร้อมไปกับความ
มุ ่ ง หวั ง ในการสร้ า งผลกำไรจากการดำเนิ น งานอย่ า งเหมาะสม ภายใต้ น โยบายการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีธุรกิจที่แข็งแกร่ง สามารถเจริญเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน และมีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล
การดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจสัตว์บก  และ (2) ธุรกิจสัตว์นำ้ โดยธุรกิจสัตว์บก 

มีสินค้าหลักครอบคลุมในกลุ่มของไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และสุกร โดยธุรกิจสัตว์น้ำมีสินค้าหลักครอบคลุมใน
กลุ่มของกุ้งและปลา ผลิตภัณฑ์ของแต่ละธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 3 หมวดหลัก คือ หมวดอาหารสัตว์
หมวดพันธ์ุสัตว์ และหมวดเนื้อสัตว์ (รวมถึงสัตว์มีชีวิต) และเนื้อสัตว์ปรุงสุกและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
รับประทาน   นอกจากนั้น บริษัทได้มีกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจาก
ลูกค้า พร้อมไปกับการมีกิจกรรมด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการขยายจุดจำหน่ายสินค้าของ
บริษัทให้ทั่วถึงและใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น
ในปี 2549 รายได้จากการขายสุทธิรวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 124,931 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 68 ของรายได้
จากการขายรวมเป็นรายได้จากการขายของกิจการในประเทศไทย รายได้จากการส่งออก ร้อยละ 20 และ
อีกร้อยละ 12 เป็นรายได้จากกิจการที่บริษัทไปลงทุนในต่างประเทศ และบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2549
จำนวน 2,510 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.35 บาทต่อหุน้ และได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ทัง้ ปี 2549 จำนวน 0.17 บาทต่อหุน้
จำกัดข้อความ: “บริษัท” หรือ “กลุ่มซีพีเอฟ” ที่กล่าวในรายงานประจำปีนี้ หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัทย่อย (บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 50
ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น)



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ข้อมูลทั่วไปของซีพีเอฟ

(ณ วันที่  31  ธันวาคม  2549)
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่
			
หมายเลขโทรศัพท์
			
			
หมายเลขโทรสาร
ที่อยู่เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ
สถานะทางกฎหมาย
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
หุ้นที่จําหน่ายแล้ว
ราคาหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)
จำนวนบริษัทย่อย
			
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			
			
			
			
			
			
			
			

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500  ประเทศไทย
ส่วนกลาง                	 0-2625-8000
สํานักเลขานุการบริษัท  	0-2625-8353-4
สำนักลงทุนสัมพันธ์    	 0-2638-2935-6
0-2638-2942
http://www.cpf.co.th
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
บริษัทมหาชน จดทะเบียนในประเทศไทย
0107537000246
8,206.7 ล้านบาท
7,519.94 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญทั้งจํานวน  
1.00 บาทต่อหุ้น
46 บริษัท
(รายละเอียดโดยสรุป แสดงไว้ในหน้า 105)			
CPF  สําหรับหุ้นสามัญ
CPF07NA สําหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1
CPF09NA  สําหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2
CPF086A สําหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1
CPF106A  สําหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2
CPF097A สําหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1
CPF117A สําหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2
(รายละเอียดของหุ้นกู้โดยสรุป สามารถดูได้ที่  
www.cpf.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์)



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ยอดขาย		
91,790
113,374
124,931
กิจการในประเทศไทย				
 	 ¢ สัตว์บก - จำหน่ายในประเทศไทย
47,117
58,714
64,962
 	 ¢ สัตว์บก - ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ
9,923
12,182
13,310
 	 ¢ สัตว์น้ำ - จำหน่ายในประเทศไทย
16,943
18,273
21,891
 	 ¢ สัตว์น้ำ - ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ
3,697
9,320
9,388
กิจการในต่างประเทศ			
¢ สัตว์บก 	
12,089
12,329
9,993
¢ สัตว์น้ำ
2,021
2,556
5,387
กำไรสุทธิ		
1,237
6,747
2,510
กำไรต่อหุ้น (บาท)
0.23
1.10*
0.35
สินทรัพย์รวม
72,218
89,098
95,735
หนี้สินรวม 	
40,589
45,309
53,055
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายรวม
30,955
33,090
40,218
ส่วนของผู้ถือหุ้น 	
31,629
43,789
42,680
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 	
5,728
7,520
7,520
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
1
1
1
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 	
5.9
6.1
5.9
* กำไรต่อหุ้นปี 2548 คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นทุนที่ออก
และเรียกชำระในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นที่ถือเป็นหุ้นทุนรับซื้อคืน146.77 ล้านหุ้น)
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
ปีพทุ ธศักราช 2549 บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มีผลการ
ดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ท่ามกลางอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก โดย
เฉพาะโรคระบาดจากไข้หวัดนกทีเ่ กิดขึน้ ในหลายประเทศทัว่ โลก ผลจาก
ภาวะต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ รวมทัง้ ค่าเงินบาทไทยทีแ่ ข็งค่าขึน้ จาก
อัตราเฉลีย่ ในปี 2548  แต่จากการขยายธุรกิจไปยังสินค้ามูลค่าเพิม่ มากขึน้
และการกระจายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ ทำให้ในปี 2549
บริษทั มีรายได้รวมจากการขายเป็นจำนวนเงิน 124,931 ล้านบาท เฉลีย่ เพิม่
ขึน้ ในอัตราร้อยละ 10 จากปี 2548 ทีผ่ า่ นมา
การวิจยั และพัฒนาเป็นสิง่ สำคัญ
บริษทั ตระหนักดีวา่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมีการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เป็น
ลำดับทัว่ โลก อันเป็นผลมาจากรูปแบบและวัฒนธรรมการบริโภคของผูบ้ ริโภคทัว่
โลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทั จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาเพือ่ ให้มคี วามสามารถในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงนี้ให้ทันกาล จึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ด้วยการเน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เป็นทีพ่ งึ พอใจของผูบ้ ริโภคในแต่ละประเทศทัว่ โลก
การสร้างตราสินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั ยังดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
จากการทีผ่ บู้ ริโภคให้ความสำคัญมากขึน้ ในเรือ่ งของความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) และความใส่ใจใน
สุขภาพ (Health Conscious) และด้วยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษทั ทีใ่ ห้ความสำคัญกับมาตรฐานการ
ผลิตและคุณภาพสินค้าว่าต้องเป็นเลิศมาโดยตลอด ดังนัน้ การสร้างตราสินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั จึงเป็นเรือ่ งทีบ่ ริษทั
ให้ความสำคัญอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจว่าสินค้าของบริษทั มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย และมีรสชาติเป็นที่
พึงพอใจ
การขยายการลงทุนไปประเทศอืน่ ๆ เสริมวิสยั ทัศน์ “ครัวของโลก”
สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ ที่เป็นธุรกิจพื้นฐานที่บริษัทมีความชำนาญและมั่นใจในความรู้ความ
เชีย่ วชาญของบุคลากรของบริษทั บริษทั จึงได้นำธุรกิจนีข้ ยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ กลยุทธ์นี้เป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวิสัย
ทัศน์ในการเป็น “ครัวของโลก” เพราะการเข้าไปลงทุนจะต้องเป็นการช่วยยกระดับความสามารถในการเลีย้ ง
สัตว์ของเกษตรกรในประเทศต่างๆ เหล่านัน้ อีกทางหนึง่ ด้วย
การพัฒนาประสิทธิภาพและขยายธุรกิจอย่างพอเพียงเป็นสิง่ สำคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีความตระหนักอยูเ่ สมอว่า ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทัว่ โลกยังคงต้องเผชิญ
กับอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก อาทิ ต้นทุนทีย่ งั คงมีแนวโน้มสูงขึน้ และทีส่ ำคัญรูปแบบและวัฒนธรรมการ
บริโภคของผูบ้ ริโภคยังคงมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ นอกเหนือจากกลยุทธ์ตา่ งๆ ข้างต้นทีบ่ ริษทั ได้
ดำเนินการมาและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการพัฒนา
ประสิทธิภาพในทุกส่วนงาน โดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่ทำให้องค์กรมีพื้นฐาน
ธุรกิจทีม่ น่ั คง สามารถแข่งขันในระดับการค้าโลกได้อย่างยัง่ ยืน
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นอกจากนั้น การขยายการลงทุนทั้งในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆ จะต้องเป็นการลงทุนที่พอประมาณ
ตามระดับความสามารถของบริษทั โดยจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลและมีการทำการศึกษาวิจยั อย่างรอบคอบ
เพือ่ ให้การลงทุนนัน้ เป็นส่วนช่วยเสริมการเติบโตของบริษทั อีกทางหนึง่ ด้วย
การกำกับดูแลกิจการเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
นอกเหนือจากการสร้างพืน้ ฐานองค์กรให้มคี วามมัน่ คงทางธุรกิจแล้วนัน้ บริษทั ให้ความสำคัญมาโดยตลอดใน
เรือ่ งของการยกระดับการกำกับดูแลกิจการ และได้มกี ารส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจและดำเนินกิจกรรมเกีย่ ว
กับบรรษัทภิบาลให้กบั พนักงานทุกระดับมาโดยตลอด และในปี 2549 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้รบั การยอมรับว่ามี
ระดับการกำกับดูแลกิจการ “ดีเด่น” จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สำหรับด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน บริษทั ได้ให้ความใส่ใจ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2549 หน่วยงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลดีเด่นในระดับประเทศ โดย
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน บริษทั มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันอย่างเสมอภาค เป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย โดยเน้นให้ลกู ค้าผูบ้ ริโภคเป็นศูนย์กลาง และการเติบโตของธุรกิจจะต้องเติบโตร่วมกันไปกับคูค่ า้
ของบริษทั อีกทัง้ ทุกหน่วยงานจะต้องใส่ใจในสังคมรอบด้าน เพือ่ ให้บริษทั มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน สามารถมี
ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนคืนแก่ผถู้ อื หุน้ ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ในแต่ละปี
รางวัลแห่งความสำเร็จ
รางวัลทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของบริษทั ในปี 2549 คือ การได้รบั รางวัลที่ 1 ด้านบริษทั ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์การบริหาร
จัดการระยะยาว (Long Term Vision) จากการสำรวจบริษทั ทีเ่ ป็นทีช่ น่ื ชมมากทีส่ ดุ 200 บริษทั ในเอเชีย (Asia’s
200 Most Admired Companies) โดยหนังสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล เอเซีย (The Asian Wall Street
Journal, Asia) และบริษทั ได้รบั รางวัลอันดับ 2 ด้านองค์กรดีเด่นในภาพรวมของประเทศไทย จากการพิจารณา
ด้านวิสยั ทัศน์ (Long Term Vision) นวัตกรรม (Innovation) คุณภาพ (Quality) ชือ่ เสียง (Reputation) และฐานะ
การเงินทีม่ น่ั คง (Financial Soundness)
ความสำเร็จต่างๆ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ได้ จากการทีบ่ ริษทั มีทมี งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และได้รบั การสนับสนุนจากผูร้ ว่ มค้า
อย่างดียง่ิ เสมอมา รวมถึงการได้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน คณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณทุกท่าน
และหวังว่าจะยังคงได้รบั เกียรติ ความไว้วางใจและความสนับสนุนทีด่ เี ช่นนีต้ ลอดไป

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริษัท
ในนามของคณะกรรมการบริษัท



สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญในปี 2549
จากการที ่ บ ริ ษ ั ท ได้ เ ข้ า ซื ้ อ ทรั พ ย์ ส ิ น ที ่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จาก บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในไตรมาสที่ 1
ปี 2549 ประกอบกับกิจการในต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนและขยายการ
ลงทุนในปี 2548 โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและมาเลเซีย ได้มีผลการดำเนิน
งานที่เติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ทำให้ในปี 2549 บริษทั มี
รายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จากปี 2548 เป็น 124,931 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะเรื่องโรค
ระบาดไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกที่มีผลกระทบทำให้ราคา
และปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น
ประกอบกับการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทไทย ทำให้บริษัทรายงานกำไรสุทธิในปี 2549 จำนวน 2,510 ล้าน
บาท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
ด้านการขยายธุรกิจ ในปี 2549 บริษัทได้มีการเพิ่มการลงทุนในธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศมาเลเซีย และจัดตั้ง
บริษัทย่อยขึ้นใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ในประเทศรัสเซียและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในส่วนของการจำหน่ายเงินลงทุนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักนั้น ในปี
2549 บริษัทได้มีจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์และธุรกิจผลิตและจำหน่ายเบียร์ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ได้ประกาศไว้ในปี 2542 ที่บริษัทมีการปรับ
โครงสร้างธุรกิจพร้อมประกาศวิสัยทัศน์การต้องการก้าวขึ้นเป็น “ครัวของโลก” ซึ่งมีภารกิจหลักในการดำรง
สถานะการเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมไปกับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารที่ สามารถ
สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเป็นทีพ่ งึ พอใจของผูบ้ ริโภค พร้อมกับนโยบายการลดการถือครอง ธุรกิจที่
ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
นอกจากการดำเนินยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถมีผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
แล้วนั้น ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้มีการดำเนินการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น
และบริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการขึน้ เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549
แผนงานในอนาคต
บริษัทตระหนักดีว่าอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถขององค์กร และยึดมั่นเสมอ
ว่าวิกฤตแต่ละครั้งย่อมมีโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทจะต้องใช้โอกาสนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจ ด้วย
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ปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีบุคลากรที่ดีมีความ
เชี่ยวชาญในงานที่ตนรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญจากนี้ไป คือ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่
ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งสามารถเติบโตและฟันฝ่าวิกฤตต่างๆ มาได้จนถึงทุกวันนี้ และเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะทำให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกได้
บริษทั ได้ประกาศคุณค่าหลักขององค์กร 6 ประการหลัก ทีเ่ รียกว่า “ซีพเี อฟเวย์” (CPF Way) อันเป็นพฤติกรรม
พื้นฐานขององค์กรที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึง่ ประกอบด้วย 1) ยอมรับปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง 2) ใฝ่รแู้ ละการแบ่งปันความรู้ 3) สรรค์สร้างนวัตกรรม
4) คุณธรรมและความซื่อสัตย์  5) มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงาน และ 6) ตอบแทนคุณแผ่นดิน
นอกจากนั้น ในการวัดความสำเร็จของงาน บริษัทได้กำหนดปัจจัยวัดเป้าหมาย (Target Setting) 5 ประการ
คือ ด้านการเงิน ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาบุคลากร และ
ด้านความยั่งยืนขององค์กร
สำหรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการแบบครบวงจร ทำงาน
ให้ เ ป็ น ระบบเชื ่ อ มโยงกั น การร่ ว มค้ า กั บ เกษตรกรและผู ้ ป ระกอบการอื ่ น (Contract Farming and
Outsourcing) การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของส่วนงาน
สนับสนุนต่างๆ และการขยายการลงทุนไปประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นการทำให้
องค์กรมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท
พร้อมสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการพิสูจน์ถึงความพร้อมของ
วิวัฒนาการการเกษตรและอาหารของไทยในการแข่งขันบนเวทีโลก
บริษัทขอให้ท่านไว้วางใจว่า แม้ว่าในปี 2550 นี้ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอาจจะยังคงประสบกับ
ปัญหาจากปัจจัยภายนอก อาทิ   อัตราการบริโภคเนือ้ สัตว์ทล่ี ดลง และภาวะต้นทุนทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้การสนับสนุนด้านการค้าและการเงินสมกับความเชื่อถือและไว้
วางใจที่ได้รับมาโดยตลอด และจะมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลก” ดังที่ได้ตั้งใจไว้

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร



ภาพรวมการดำเนินธุรกิจโดยสรุป
กิจการในประเทศไทย
ธุรกิจสัตว์บก

เป็นการดำเนินธุรกิจครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มของไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร และเป็ด ซึ่งสามารถ
จำแนกธุรกิจออกเป็น 3 หมวดหลัก คือ อาหารสัตว์ พันธ์ุสัตว์ และเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมี
รายละเอียดการประกอบธุรกิจพอสังเขป ดังนี้
¢

หมวดอาหารสัตว์

บริษัทเป็นผู้นำและผู้บุกเบิกในการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์บก มีการผลิตอาหารสัตว์ทั้งในรูปหัว
อาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด สำหรับเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร เป็ด และอื่นๆ จำหน่ายผ่าน
ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ และจำหน่ายโดยตรงให้แก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ในการผลิตอาหารสัตว์ วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลายข้าว เป็นต้น โดยมีการควบคุม
สูตรอาหารและการผลิตทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตาม
มาตรฐานที่กำหนด พร้อมกับมีระบบสุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ด้วยสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจ และมีผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ดังนั้น กลยุทธ์
ทางการตลาดที่สำคัญ คือ การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ดีอย่างต่อเนื่อง
แต่ด้วยภาวะอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่มีอุปสรรคมากเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญด้านการ
ส่งเสริมการขายมากขึ้นในปี 2549 ที่ผ่านมา
สำหรับราคาขายนั้น จะผันแปรไปตามต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยในกรณีที่ต้องการปรับราคา จะ
ต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
¢

หมวดพันธ์ุสัตว์

บริษัทเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธ์ุสัตว์ตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธ์ุสัตว์ที่มี
คุณภาพ แข็งแรง และเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในประเทศ โดยจำหน่ายใหักับเกษตรกรและตัวแทน
จำหน่าย
วัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะพันธ์ุสัตว์บกเริ่มตั้งแต่การนำเข้าพันธ์ุมาจากต่างประเทศ เพื่อนำมาเพาะพ่อแม่พันธ์ุ
และเลี้ยงต่อในฟาร์ม โดยในส่วนของปู่ย่าพันธ์ุส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนพ่อแม่พันธ์ุ
และอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตของบริษัทเอง
ฟาร์มพันธ์ุสัตว์ของบริษัทกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเป็นระบบโรงเรือนปิดปรับอากาศ
(Evaporative Cooling System) ใช้เทคนิคการเลี้ยงและการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีระบบควบคุมและ
ป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยราคาพันธ์ุสัตว์นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้และปริมาณผลผลิตที่มี
จำหน่ายในประเทศ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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นอกจากนั้น บริษัทมีบริการหลังการขายโดยมีสำนักงานตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ สำหรับเป็นศูนย์กลาง
เผยแพร่เทคนิคการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรอย่างถูกวิธี พร้อมกับช่วยในเรื่องของการจัดการด้านการตลาด
และการจัดจำหน่าย
¢

หมวดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้สามารถแบ่งย่อยตามขั้นตอนการผลิตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
การแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(ก) การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า ได้แก่ ไก่มีชีวิต ไข่ไก่ เป็ดมีชีวิตและสุกรเนื้อมีชีวิต โดยจำหน่ายให้
กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือเป็นการจำหน่ายในท้องถิ่น หรือเป็นการจำหน่ายให้ผู้ค้าส่งและผู้ค้า
ปลีก หรือเป็นการจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูป ทั้งของบริษัทเองและโรงงานแปรรูปอื่นๆ โดยราคาจำหน่าย
นั้นผันแปรไปตามปริมาณความต้องการและปริมาณผลผลิตที่มีจำหน่ายในประเทศ
บริษัทมีการดำเนินการด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ด้วยการให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาวิธีเลี้ยงให้
ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการเลีย้ งในประเทศ และมีระบบควบคุมป้องกันโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำให้สตั ว์
เติบโตเร็ว อัตราแลกเนื้อดี ผลผลิตสูงและประหยัดต้นทุน
ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์นี้ บริษัทมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร อันได้แก่ สุกรเนื้อ และ
ไก่เนื้อ โดยบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงของตนเอง ซึ่ง
หากผ่านการคัดเลือก บริษัทจะให้ความสนับสนุนด้านพันธ์ุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และให้ความรู้ด้านวิธี
การเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนตามปริมาณสัตว์ที่เลี้ยงได้สำเร็จได้ตาม
มาตรฐานของบริษทั ซึง่ เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการของบริษทั ส่วนใหญ่ใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative
Cooling System) ในการเลี้ยง
(ข) การแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
ในการแปรรูป บริษัทนำผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่งไปโรงงานแปรรูปเพื่อผลิตเนื้อสัตว์ชิ้นส่วน โดยแยก
ชิ้นส่วนและตัดแต่งชิ้นส่วนตามที่ตลาดต้องการ แล้วนำไปบรรจุและแช่แข็งเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์
เนือ้ สัตว์แช่เย็นแช่แข็ง ให้แก่ผคู้ า้ ส่ง ผูค้ า้ ปลีกในประเทศ และส่งออกผ่านผูน้ ำเข้าในต่างประเทศ โดยราคานัน้
ผันแปรไปตามปริมาณความต้องการและปริมาณผลผลิตที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและตลาดโลก หรือ
เป็นราคาที่ตกลงกันสำหรับสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
นอกจากนั้น บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุกและผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมรับประทาน โดยนำไปผสมเครื่องปรุงรส และทำให้สุก โดยผ่านขบวนการต้ม นึ่ง ทอด อบ ย่าง
และ/หรือประกอบกับวัตถุดิบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงนำไปแช่แข็งแล้วเก็บไว้ใน
ห้องเย็น เพื่อรอการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) และ
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ช่องทางการจำหน่ายแบบใหม่ (Modern Trade) เช่น ดิสเคานต์สโตร์ (Discount Store) และซุปเปอร์มาร์เก็ต
เป็นต้น ส่วนการส่งออกเป็นการขายผ่านผู้นำเข้าในต่างประเทศ โดยประเทศที่นำเข้าหลักได้แก่ สหภาพ
ยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกที่จำหน่ายในประเทศและส่งออก เช่น ไก่คาราเกะแช่แข็ง ไก่ห่อส่าหร่าย ไก่
เทอริยากิ เป็ดย่าง อกไก่นึ่งแช่แข็ง ข้าวแกงเขียวหวานไก่ เต้าหู้ไข่ ลูกชิ้น และไส้กรอก เป็นต้น โดยราคา
นั้นเป็นราคาที่ตกลงกันกับลูกค้าในแต่ละครั้งที่ทำสัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าอาหารภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง จัด
จำหน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย

ธุรกิจสัตว์น้ำ

เป็นการดำเนินธุรกิจครบวงจร โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของกุ้ง และบางส่วนในกลุ่ม
ของปลา ซึ่งสามารถจำแนกธุรกิจออกเป็น 3 หมวดหลัก คือ อาหารสัตว์ พันธ์ุสัตว์ และเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
¢

หมวดอาหารสัตว์

บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ อาหารกุ้ง ทั้งในรูปหัว
อาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์และจำหน่าย
โดยตรงให้แก่เกษตรกร ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนั้น วัตถุดิบหลัก ได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลาป่น และแป้ง
สาลี โดยมีการควบคุมสูตรอาหารและการผลิตทุกขั้นตอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้อาหารสัตว์น้ำที่
มีคุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการใช้ระบบสุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
ของวัตถุดิบและสินค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ด้วยสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ดังนั้น กลยุทธ์ทางการ
ตลาดที่สำคัญ คือ การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การให้ความรู้ด้านวิชาการทั้งแก่ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์และเกษตรกรโดยตรง ทั้งในรูปแบบของการจัด
สัมมนาทางวิชาการ การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการที่มีนักวิชาการคอยให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เกษตรกร
ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในรูปของสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยให้อุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์นั้นมีความยั่งยืน สำหรับราคาขายนั้น จะผันแปรไปตามต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ ในกรณีที่ต้องการ
ปรับราคานั้น จะต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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¢

หมวดพันธ์ุสัตว์

(ก) ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง
จากนโยบายของบริษัทที่จะให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของไทยมีการพัฒนาและยั่งยืนได้ต่อไป บริษัทได้มี
การพัฒนาการเพาะฟักลูกกุ้ง โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกร อันจะ
เป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้ประสบผลสำเร็จมากขึ้น ในปี 2547 บริษัทได้มีการร่วมทุนกับ
บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านพันธ์ุกุ้งจากสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาให้ได้มาซึ่งลูกกุ้งที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับภาวะการเลี้ยงในแต่ละพื้นที่
ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งของบริษัทตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เลี้ยงกุ้งในภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย
โดยเป็นระบบโรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ใช้เทคนิคการเลี้ยงที่ทันสมัยมีระบบ
ควบคุมและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด สำหรับราคา
ลูกกุ้งนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้และปริมาณผลผลิตที่มีจำหน่ายในประเทศ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
(ข) ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา
บริษัทได้มีการพัฒนาสายพันธ์ุปลาเพื่อจำหน่ายลูกปลาให้เกษตรกร อันรวมถึงพันธ์ุปลาทับทิม ซึ่งเป็นปลา
ที่มาจากสายพันธ์ุปลานิล และในปี 2549 บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธ์ุปลามรกต ซึ่งเป็น
ปลาที่มีสายพันธ์ุมาจากปลากด
ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลาของบริษัทตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีระบบการ
จัดการที่ดี ใช้เทคนิคการเลี้ยงที่ทันสมัย มีระบบควบคุมและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีผลผลิตที่มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยราคาพันธ์ุสัตว์นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการใช้และปริมาณผลผลิตที่มี
จำหน่ายในประเทศไทย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
¢

หมวดเนื้อสัตว์และอาหาร

ผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้สามารถแบ่งย่อยตามขั้นตอนการผลิตได้ 2 ประเภท ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
การแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(ก) การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ซึ่งทำให้บริษัทได้มีการ
ขยายธุรกิจการเลี้ยงกุ้งมากเพิ่มขึ้น อันจะทำให้บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร สามารถมีผลผลิตกุ้ง
ที่มีคุณภาพป้อนให้กับโรงงานแปรรูปของบริษัท หรือจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำอื่นๆ  
ในการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง บริษัทใช้วิธีการเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีสารเคมีตกค้าง และให้
ความสำคัญในการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีชีวภาพ (Probiotic Farming) ที่หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี
(ข)  การแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากการแปรรูปคือ กุ้งสดแปรรูป และกุ้งแปรรูปเพิ่มมูลค่า ซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อการ
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ส่งออกในรูปสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง โดยจำหน่ายผ่านทางผู้นำเข้าในต่างประเทศ โดยราคานั้นผันแปร
ไปตามปริมาณความต้องการและปริมาณผลผลิตที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและตลาดโลก หรือเป็นราคา
ที่ตกลงกันสำหรับสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปคือ การแปรสภาพเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก บริษัทให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาการแปรสภาพกุ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทั้งในรูปแบบของอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหาร
สำเร็จรูป โดยนำไปผสมเครื่องปรุงรส และทำให้สุก โดยผ่านขบวนการต้ม นึ่ง ทอด อบ ย่าง และอื่นๆ เช่น
เกี๊ยวกุ้ง กุ้งต้มสุก จากนั้นจึงนำไปแช่แข็งแล้วเก็บไว้ในห้องเย็น เพื่อรอการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าส่งและ
ผู้ค้าปลีก และช่องทางการจำหน่ายแบบใหม่ (Modern Trade) เช่น ดิสเคาน์สโตร์ และซุปเปอร์มาร์เก็ต
เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าอาหารภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง 

จัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย
ส่วนการส่งออกเป็นการขายผ่านผู้นำเข้าในต่างประเทศ โดยประเทศที่นำเข้าหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตสินค้าให้ได้
มาตรฐานแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องความสะอาดและคุณภาพของสินค้า ส่วนในเรื่อง
ของราคานั้นเป็นราคาที่ตกลงกันกับลูกค้าในแต่ละครั้งที่ทำสัญญาซื้อขาย

การสร้างตราสินค้าและการจัดจำหน่าย

บริษัทได้มีกระบวนการสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของบริษัททั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
สร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและก่อให้เกิดการรับรู้ของผู้บริโภค โดยมีตราสินค้าหลักคือ ซีพี และรวมถึง
ตราสินค้าอืน่ ๆ ได้แก่ บีเคพี บีเคโปรดักส์ ไทยไทย คิทเช่นจอย วีฟดู๊ ไก่ยา่ งห้าดาว เอคิวเฟรช เอเอ เป็นต้น
นอกจากนั้น บริษัทได้มีการขยายช่องทางจัดจำหน่ายมากขึ้น อันรวมถึงการเพิ่มจุดจำหน่ายของบริษัทเอง
อาทิ จุดจำหน่ายไก่ย่างห้าดาว และร้าน ซีพี เฟรช มาร์ท โดยสำหรับต่างประเทศนั้น บริษัทได้มีสาขา
และตัวแทนการจำหน่ายในประเทศต่างๆ เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับลูกค้าและตลาดมากขึ้น อาทิ ญี่ปุ่น 

เกาหลี สิงคโปร์ ฮ่องกง แอฟริกาใต้ อังกฤษ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี เดนมาร์ก
และสหรัฐอเมริกา

การจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตอาหารสัตว์

เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มีสัดส่วนร้อยละ 40 ของต้นทุนการผลิตรวม บริษัทได้
จัดตั้งให้มีหน่วยงานกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ซึ่งทำให้
บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันจากการมีหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และจากการจัดซื้อและ 

การสั่งซื้อในปริมาณมาก จะก่อให้เกิดอำนาจต่อรองและความประหยัดในเรื่องค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายการจัดซื้อของบริษัทได้ให้ความสำคัญในคุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักว่าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
สูงและสอดคล้องกับความต้องการใช้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

ถึงที่มาและกระบวนการผลิตของวัตถุดิบเหล่านั้นด้วยว่าเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพในระดับ
สากล
สำหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้น บริษัทมีนโยบายให้พิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบจากในประเทศเป็นลำดับแรก
โดยเฉพาะในบริเวณท้องที่ที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรภายในท้องถิ่น และ
หากปริมาณที่จัดซื้อในประเทศไม่เพียงพอ ไม่ว่าจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ หรือคุณภาพไม่ได้ตาม
มาตรฐาน จึงจะมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยร้อยละ 33 ของมูลค่าต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ทั้งหมดเป็นส่วนของวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
สำหรับราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด เนื่องจากเป็นสินค้า
เกษตรกรรมพื้นฐานเพื่อการซื้อขาย (Commodity Product) ซึ่งราคาจะผันแปรไปตามปริมาณผลผลิตที่ออก
จำหน่ายในตลาดและความต้องการใช้

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

เพื่อให้บริษัทมีความใกล้ชิดกับตลาดและลูกค้ามากขึ้น บริษัทได้มีการจัดตั้งตัวแทนจำหน่าย และลงทุน
หรือร่วมลงทุนในกิจการนำเข้าสินค้าอาหารจากเนื้อสัตว์ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง
จีน เบลเยี่ยม อังกฤษ เดนมาร์ก เป็นต้น
นอกจากนัน้ บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั เพือ่ ประกอบธุรกิจทีเ่ ป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษทั อันรวมถึง
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน ธุรกิจการพัฒนาบุคลากร ธุรกิจการส่งออกสินค้าไปจำหน่าย
ในต่างประเทศ

การวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยและพัฒนานับได้ว่าเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม บริษัทให้
ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยจุดประสงค์หลักในการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมคงอยู่และเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน มีการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตทีแ่ ตกต่างสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ทั่วโลก
ทีมงานของบริษัทเป็นทีมงานที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย ซึ่ง
มีการร่วมทำงานกับหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ผู้ชำนาญการเฉพาะ
ด้าน ลูกค้าของบริษัทและหน่วยงานราชการต่างๆ ด้วยดีเสมอมา

16

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
¢

งานวิจัยและพัฒนาด้านพันธ์ุสัตว์

งานปรับปรุงและวิจัยสายพันธ์ุสัตว์อย่างต่อเนื่องของบริษัท เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมในเวทีการค้าโลก บริษัทได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงและคัดสายพันธ์ุสัตว์ตามวิธี
ธรรมชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งสายพันธ์ุสัตว์ที่เหมาะสมกับการเลี้ยง สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
การวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงสายพันธ์ุยังให้ผลดีต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงและอัตราการให้เนื้อของสัตว์
แต่ละชนิดด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง
¢

งานวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตอาหารสัตว์

บริษัทมีทีมงานศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ด้วยจุดมุ่งหมายในการให้ได้มาซึ่งสินค้าอาหาร
สัตว์คุณภาพมีอัตราแลกเนื้อสูง รวมทั้งการลดต้นทุนในการผลิต โดยปัจจุบันบริษัทได้นำเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น ระบบควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ครบวงจรมาใช้ในการผลิต และมีระบบการจัดเก็บ
วัตถุดิบและการผลิตที่ทำให้มีอัตราสูญเสียลดน้อยลง
¢

งานวิจัยด้านการเลี้ยงสัตว์

บริษัทได้ปรับเปลี่ยนจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติให้เป็นกระบวนการเลี้ยงที่ใช้เทคโนโลยีและ
ระบบการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยเข้าไปช่วยในทุกๆ ขั้นตอน รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเข้มงวดดูแลภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ มีดังนี้
• ฟาร์มระบบปิดปรับอากาศสำหรับการเลี้ยงสัตว์บก - การใช้ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling
System) ในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นระบบการเลี้ยงสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี เป็นระบบที่ทำให้มีอากาศที่
เย็นสบาย การใช้แกลบรองพื้นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ซึ่งช่วยในการกำจัดกลิ่น มีการให้อาหารและน้ำแบบ
อัตโนมัติ มีระบบตรวจสอบและควบคุมดูแล รวมจนถึงการกำจัดมลพิษต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลี้ยง
• โปรแกรมเลีย้ งกุง้ แบบเทคโนโลยีชวี ภาพ (Probiotic Farming) – เป็นระบบการเลีย้ งทีจ่ ะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์กงุ้
ปลอดสารและมีคุณภาพตามมาตรฐานสุขอนามัย โดยระบบการเลี้ยงดังกล่าวจะใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
และไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ด้วยการใช้แบคทีเรียที่ดี (Super Biotic) ไปควบคุม
แบคทีเรียที่ไม่ดี อันเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆ ในกุ้ง และป้องกันไวรัสในกุ้ง ซึ่งเป็นเชื้อโรคร้ายอีกประเภท
ประกอบกับการใช้ระบบการจัดการบ่อที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้กุ้งที่เลี้ยงแข็งแรง มีอัตราการรอดสูง และ
สามารถสร้างภูมิต้านทานมาป้องกันตัวเองจากโรคได้ จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่ผลผลิตจะมีเพิ่ม
สูงขึ้นกว่าการใช้สารเคมีในการเลี้ยง
• หมูปลอดสารกระตุน้ และยาปฏิชวี นะ – หมูปลอดสารของบริษทั เป็นผลสำเร็จของระบบการจัดการในการ
เลี้ยงสุกรที่ปราศจากสารกระตุ้นและยาปฏิชีวนะเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปราศจาก
สารกระตุ้นและยาปฏิชีวนะในเนื้อหมู
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¢

งานวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัทได้ให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารที่ผลิตจากเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องของโภชนาการ และ
รสชาติที่เป็นที่พอใจของผู้บริโภค และความสะดวกในการบริโภค เป็นสำคัญ

มาตรฐานการผลิต

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของ “คุณภาพสินค้า” ที่จะต้องได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย
ปลอดภัยต่อการบริโภค ได้มีการใช้ระบบสุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า
ในการผลิตทุกๆ ขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
บริษัทได้มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อันรวมถึง Good Manufacturing Practices (GMP) ซึ่งเป็นรางวัล
มาตรฐานขั้นตอนการผลิตที่ดี Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ซึ่งเป็นระบบการผลิต
อาหารที่ปลอดภัย มาตรฐาน EST/TH, ISO 9002 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของระบบการดำเนินงานและ
จัดการการผลิต มาตรฐาน British Retail Consortium Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตและการจัดการบุคลากร มาตรฐาน OSHAS 18000 (Occupational Safety &
Health Administration management System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงาน มาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
มาตรฐาน ISO 18001 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองในเรื่องของความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน
นอกจากนั้น บริษัทเป็นบริษัทแรกนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Animal
Welfare Standard) สำหรับการผลิตไก่เพื่อการส่งออก ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนี้นับเป็นมาตรฐานการผลิตที่มี
กฎระเบียบเข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ผู้ผลิตจะต้องดำเนินการทุก
ขั้นตอนที่คำนึงถึงความสุขของไก่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า ไก่ที่เลี้ยงจะต้องมีอิสระจากความหิว
และกระหาย (มีระบบการเลี้ยงที่ให้อาหารและน้ำพอเพียง) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้อมโรง
เรือนมีลักษณะเหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บหรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกัน
โรคที่ดี การจับไก่ในแต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) มีอิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ (การใช้อุปกรณ์
อย่างเหมาะสม พื้นที่การเลี้ยงที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสัตว์) มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ด้วย
สภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนการเข้าโรงเชือด)
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 ดังนี้
		
บริษัท/กิจการ
สิทธิประโยชน์หลัก
ปีที่เริ่มต้น-ปีที่สิ้นสุด
		 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		
		 โรงงานอาหารสัตว์น้ำ จ. สงขลา
*ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50
2546-2551
		 ฟาร์มไก่กระทง จ. สระบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2544-2551
		 ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง จ. ตราด
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2545-2553
		 ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง จ. สงขลา 	
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2545-2553
		 โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ. สมุทรสาคร
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2547-2555
		 ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธ์ุ จ. ปราจีนบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2546-2554
		 โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ. สงขลา
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2545-2551
			
*ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50
2551-2556
		 ฟาร์มไก่กระทง จ. สระบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2546-2554
		 ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง จ. ตราด 	
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2547-2555
		 ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง จ. ชุมพร 	
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2547-2555
		 ฟาร์มไก่กระทง จ. สระบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ (8 ปี)
ยังไม่เริ่มมีรายได้
		 โรงงานไส้กรอก จ. นครราชสีมา
*ยกเว้นภาษีเงินได้ (8 ปี)
ยังไม่เริ่มมีรายได้
		 โรงงานอาหารแปรรูป จ. นครราชสีมา
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
2547-2555
		 ไก่พันธ์ุ จ. นครราชสีมา
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
2548-2555		
		 โรงงานอาหารสัตว์ จ. นครราชสีมา
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
2548-2556
		 ฟาร์มไก่กระทง และโรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่ 	
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
2548-2555
		 จ. นครราชสีมา 					
		 โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ จ. สมุทรสาคร *ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
2548-2556
		 โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ จ. ระยอง
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
2548-2556
		 โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ จ. สงขลา
*ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50
2548-2552
		 ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง จ. พังงา
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
2549-2557
		 โรงงานอาหารสัตว์น้ำ จ. สงขลา
*ยกเว้นภาษีเงินได้
2549-2557
		 โรงงานอาหารสัตว์น้ำ จ. สระบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ (8 ปี)
ยังไม่เริ่มมีรายได้
		 โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ จ. สงขลา
*ยกเว้นภาษีเงินได้ (8 ปี)
ยังไม่เริ่มมีรายได้
		 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อีสาน		
		 ฟาร์มไก่พันธ์ุ จ. เพชรบูรณ์
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
2541-2549
			
*ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50
2549-2554
		 ฟาร์มไก่พันธ์ุ จ. ปราจีนบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
2546-2554
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บริษัท/กิจการ
สิทธิประโยชน์หลัก
บมจ. กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร		
ฟาร์มเป็ดเนื้อ จ. ปราจีนบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
ฟาร์มสุกร จ. กาญจนบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
ฟาร์มสุกร จ. ปราจีนบุรี, จ. สระแก้ว, จ. ชลบุร,ี *ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
จ. ฉะเชิงเทรา, จ. นครนายก
ฟาร์มเป็ดพันธ์ุ จ. สระบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
และฟาร์มเป็ดเนือ้ จ. ปราจีนบุรี
ฟาร์มไก่รุ่น จ. ปราจีนบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ (8 ปี)
ฟาร์มสุกร จ. ชลบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้
บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส		
โรงงานอาหารสัตว์บก จ. พระนครศรีอยุธยา *ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
โรงงานอาหารสำเร็จรูป จ. สระบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
โรงงานอาหารแปรรูป จ. สระบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
บจ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร		
ฟาร์มไก่เนื้อ จ. ปราจีนบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
ฟาร์มไก่เนือ้ จ. ปราจีนบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
ฟาร์มไก่เนื้อ จ. ฉะเชิงเทรา
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
โรงงานอาหารแปรรูป กรุงเทพฯ
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
โรงงานชำแหละไก่ เป็ด กรุงเทพฯ
*ยกเว้นภาษีเงินได้ (8 ปี)
บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด		
โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยง จ. สระบุรี
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
บจ. โภคภัณฑ์อะควอเท็ค		
โรงงานอาหารสัตว์น้ำ จ. ชลบุรี,
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
จ. สมุทรสาคร, จ. สงขลา
บจ. ซีพี-โยเนะคิว		
โรงงานอาหารแปรรูป จ. ฉะเชิงเทรา 	
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
บจ. กรุงเทพฯ อาหารสัตว์
		 ฟาร์มสุกร จ. ประจวบคีรีขันธ์
*ยกเว้นภาษีเงินได้ 	
		 บจ. บี.พี. อาหารสัตว์
		 ฟาร์มสุกร จ. ระยอง
*ยกเว้นภาษีเงินได้ (8 ปี)
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ปีที่เริ่มต้น-ปีที่สิ้นสุด
2545-2553
2547-2555
2548-2556
2546-2554
ยังไม่เริ่มมีรายได้
2549-2557 	
2544-2552
2545-2553
2547-2555
2545-2553
2546-2554
2546-2554
2549-2557
ยังไม่เริ่มมีรายได้
2547-2555
2545-2553
2549-2557
2549-2557
ยังไม่เริ่มมีรายได้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ภาวะอุตสาหกรรม
สถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ของไทย ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
ที่มา สำนักที่ปรึกษาทางเศรฐกิจ, เครือเจริญโภคภัณฑ์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
¢

ภาวะการผลิต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยรวม
ในปี 2549 มีประมาณ 3.65 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.0 เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยน
ไปปลูกมันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด ในปี 2549
ลดลง ส่วนภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวโพดไม่มากนัก
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2550 จะมีประมาณ 3.74 ล้านตัน เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 2.4 ทั้งนี้เพราะราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จูงใจให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูก
ข้าวโพดเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นคาดว่ามูลค่าการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยรวมในปี 2550 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2549
¢

ระดับราคา

ราคาข้าวโพดฯ ในปี 2549 นี้ มีการปรับราคาสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการใช้มีมาก โดย
เฉพาะสหรัฐอเมริกามีการนำข้าวโพดไปผลิตเอทานอล ส่งผลให้ราคาข้าวโพดทั้งในประเทศและตลาดโลก
ปรับสูงขึ้น โดย
• 	 ราคาข้าวโพด (ความชื้นไม่เกิน 14%) ที่เกษตรกรขายได้ โดยเฉลี่ย ปี 2549 อยู่ที่ กก. ละ 5.07
บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขายได้เฉลี่ย กก. ละ 4.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.68
• 	 ราคาข้าวโพดตลาดชิคาโก ปี 2549 เฉลี่ยอยู่ที่ กก. ละ 3.88 บาท เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยปี 2548
กก. ละ 3.36 ถึงร้อยละ 15 แต่ที่สำคัญคือ ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2549 เป็นต้นมา ราคาข้าวโพด
ปรับสูงขึ้นมาก โดย 3 ไตรมาสแรกราคาเฉลี่ยอยู่ที่ กก. ละ 3.53 บาท เป็น 4.91 บาท ในไตรมาส
สุดท้าย หรือเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 40
		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าราคาข้าวโพด (ความชื้นไม่เกิน 14%) ที่เกษตรกรขายได้ในปี 

2550 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2549 ซึ่งอยู่ที่ กก. ละ 5.07 บาท
สำหรับความต้องการใช้ ในปี 2550 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ประมาณการความต้องการใช้ข้าวโพด
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สำหรับความต้องการใช้ ในปี 2550 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ได้ประมาณการความต้องการใช้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ไว้ที่ 4.747 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2549 ที่ประมาณการไว้ 4.751 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่า
จำนวนสัตว์จะลดลงจากปีที่แล้วเพราะสินค้าปศุสัตว์หลายชนิดประสบปัญหาภาวะล้นตลาด
หมายเหตุ: ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะมีสูงกว่าจำนวนข้าวโพดทั้งหมดในประเทศ (ข้าวโพดที่ผลิตได้+ข้าวโพด
นำเข้ า -ข้ า วโพดส่ ง ออก) ทั ้ ง นี ้ ส มาคมผู ้ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์ ไ ทยคำนวณจากจำนวนประชากรสั ต ว์ ท ั ้ ง หมด ซึ ่ ง ในทาง
ปฏิบัติได้มีการใช้วัตถุดิบทดแทนในสูตรอาหารสัตว์ เช่น ปลายข้าว มันสำปะหลัง เป็นต้น

ถั่วเหลือง
¢

ภาวะการผลิต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานผลผลิตถั่วเหลืองโดยรวม ในปี 2549 มีปริมาณ 225,680 ตัน ลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากบางพื้นที่ในแถบภาคเหนือตอนล่างประสบกับภาวะน้ำท่วม
ทำให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย เนื่องจากเก็บเกี่ยวไม่ทัน
คาดว่าผลผลิตถั่วเหลืองในปี 2550 มีประมาณ 232,880 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ประมาณร้อยละ 3.2
ส่วนหนึ่งเนื่องจากเปรียบเทียบกับฐานผลผลิตที่ต่ำในปี 2549 ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ประกอบ
กับมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง รุ่น 2 ในปี 2549 ในแถบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
¢

ระดับราคา

ราคาถั่วเหลือง (เมล็ด) ที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยปี 2549 กก. ละ 10.49 บาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ขายได้เฉลีย่ กก. ละ 10.72 บาท ราคาถัว่ เหลืองในประเทศจะขึน้ อยูก่ บั ราคาถัว่ เหลืองในตลาดโลก เนือ่ งจาก
ไทยนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ คือมากกว่าร้อยละ 80
ราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่เกษตรกรขายได้ มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2549 ให้เปิดตลาดเมล็ดถั่วเหลืองปี 2550 ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ไม่จำกัดปริมาณ และช่วง
เวลานำเข้า อัตราภาษีนำเข้าภายในโควต้าร้อยละ 0 และนอกโควต้าร้อยละ 80 โดยผู้มีสิทธิ์นำเข้าใน
โควต้า ต้องรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศทั้งหมดในราคาไม่ต่ำกว่าราคารับซื้อ ณ ไร่นา ที่กำหนด
ไว้ตามชั้นคุณภาพเมล็ดถั่วเหลือง กก. ละ 10.50-13.00 บาท และราคารับซื้อ ณ โรงงานแปรรูป กก. ละ
11.50-14.00 บาท ตามชั้นคุณภาพ
แนวโน้มราคาถั่วเหลืองโลก จากรายงานของ The Chicago Board of Trade ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการควบคุม
ราคาถั่วเหลืองโลก และหนังสือพิมพ์ Chicago Tribune ระบุว่า จะมีการก้าวกระโดดของราคา จากปัจจุบัน
ราคา 6.74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ Bushel ไปเป็น 13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ bushel ภายในสิ้นปี 2550 นี้ (1 bushel
= 0.0272 ตัน) หรือ 6,598 บาท/ตัน ไปเป็น 12,729 บาท/ตัน ภายในสิ้นปี 2550 สืบเนื่องจากภาวะระดับ
ราคาที่สูงขึ้น ตามความต้องการถั่วเหลืองเพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซล เพื่อทดแทนน้ำมันในอนาคต
ที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าความสามารถในการผลิตในปัจจุบัน
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ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นผู้ผลิต และส่งออกถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก รองลงมาคือ บราซิล และ
อาร์เจนตินา โดยสหรัฐฯ มีจำนวนการผลิตในปี 2548 ถึง 3.14 พันล้าน Bushels (85 ล้านตัน)

กากถั่วเหลือง
¢

การนำเข้า

ในปี 2549 มีการนำเข้ากากถั่วเหลืองผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมด 2.18 ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของความ
ต้องการใช้) เพิม่ ขึน้ จากปี 2548 ทีน่ ำเข้าทัง้ สิน้ 1.88 ล้านตัน ร้อยละ 16
¢

ความต้องการใช้

ในปี 2549 มีจำนวน 2.90 ล้านตัน และในปี 2550 ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คาดว่าจะมีการใช้กาก
ถั่วเหลืองทั้งหมด 3 ล้านตัน
¢

ระดับราคากากถั่วเหลืองเฉลี่ยในปี 2549 มีดังนี้

กากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดในประเทศ เฉลี่ย กก. ละ 11.05 บาท ลดลงจากปี 2548 ที่มีราคา กก. ละ
12.02 บาท ร้อยละ 8
กากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดนำเข้า เฉลี่ย กก. ละ 10.57 บาท ลดลงจากปี 2548 ที่มีราคา กก. ละ 11.61
บาท ร้อยละ 8.9 กากถัว่ เหลืองนำเข้า เฉลีย่ กก. ละ 10.53 บาท ลดลงจากปี 2548 ทีม่ รี าคา กก. ละ 11.92
บาท ร้อยละ 13.20

อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ของไทย
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
¢

การผลิต:

ในปี 2550 ไทยผลิตเนื้อไก่อยู่อันดับที่ 10 ของโลก จากอันดับที่ 7 ในปี 2549 โดยผลิตได้ 1.18 ล้านตัน
ขณะที่สหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตไก่อันดับที่ 1 ของโลกผลิตได้ 16.41 ล้านตัน จีนอันดับที่ 2 ผลิตได้ 10.52 ล้านตัน
ส่วนประเทศที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2549 และมาแทนที่ประเทศไทย 3 อันดับ คือ อาร์เจนติน่า รัสเซีย
และญี่ปุ่น ที่ผลิตได้ 1.29, 1.26 และ 1.18 ล้านตันตามลำดับ
¢
¢

โครงสร้างตลาด: ปี 2550 ภายในประเทศ 74 % ส่งออก 26 %
การส่งออก: ในปี 2549 ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 5 ของโลก ส่งออกได้ 294 พันตัน มูลค่า 33,861 


ล้านบาท ตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น 51% EU 43 และตลาดอื่นๆ อีก 6%
¢
¢

ผลิตภัณฑ์สง่ ออกปี 2550 เนือ้ ไก่แปรรูป 100 %
คู่แข่งที่สำคัญ: บราซิล สหรัฐฯ และจีน
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¢

เป้าหมายการส่งออกปี 2550:

ปริมาณ 300,000 ตัน มูลค่า 34,500 ล้านบาท (ปริมาณการส่งออกเพิม่ จากปี 49 ร้อยละ 2)
¢

ปัญหาอุปสรรค:
1.
2.
3.
4.

ปัญหาการจำกัดโควต้านำเข้าเนื้อไก่ของสหภาพยุโรป
ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้น ทำให้รายได้จาการส่งออกเนื้อไก่ลดลง
การจำกัดโรงงานนำเข้าเนื้อไก่ปรุงสุกของประเทศญี่ปุ่น
ปัญหาการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของไทยทีย่ งั ไม่ได้รบั การรับรองจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
5. ปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก
6. วัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพด
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อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยปี 2549-2550

(หน่วย: พันตัน)
ไก่มีชีวิต (ล้านตัว)
การผลิตเนื้อไก่
การส่งออก
การนำเข้า
การบริโภค
การบริโภคต่อคน/ปี (กก.)

2549
874
1,269
294
0
982
14.84

2550
780
1,183
300
0
913
14.76

ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ของไทย ปี 2537-2549
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

ไก่แปรรูป

2549 (P)

ไก่สด

2540

2539

2538

2537

100,000

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
¢

เหตุการณ์สำคัญปี 2550:

1. รอการลงนามการเซ็นสัญญา FTA ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราภาษีนำเข้าเนื้อไก่แปรรูปของ
ญี่ปุ่น ลดลงจาก 6% เป็น 3%
2. การปรับลดกำลังการผลิตเนื้อไก่ของไทย
3. การประกาศโควต้าการนำเข้าเนื้อไก่ของ EU
4. การจัดทำระบบ Compartment สำหรับฟาร์มไก่เนื้อเป็ดเนื้อ
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อุตสาหกรรมไข่ ไก่ของไทย ปี 2549-2550
ที่มา : สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
อุตสาหกรรมไก่ไข่ไทย
จำนวนไก่ไข่ยืนกรง (ล้านตัว)
ผลผลิตไข่ไก่ (ล้านฟอง)
การส่งออก (ล้านฟอง)
การบริโภคไข่ไก่/คน/ปี (ฟอง)
¢

2549
35.62
9,974
185
150

2550
34.20
9,576
200
142

การผลิต

ผลผลิตไข่ไก่ในปี 2549 ที่คาดการณ์จากการนำเข้าพ่อ-แม่พันธ์ุ ในปี 2548 มีประมาณ 10,072 ล้านฟอง
เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่ผลผลิตประมาณ 9,865 ล้านฟอง ซึ่งจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547
จนถึงปัจจุบัน ภาครัฐได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ทำให้การระบาดของโรคอยู่ในวงจำกัดและ
สามารถควบคุมได้ ประกอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม (Biosecurity) ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ประมาณวันละ 25-26 ล้านฟอง ในขณะที่ความต้องการ
บริโภคอยู่ที่วันละ 23-24 ล้านฟอง
¢

การนำเข้า:

ประเทศไทยมีการนำเข้าไข่ไก่จากต่างประเทศ ในรูปของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป ได้แก่ ไข่ขาวผง ไข่แดงผง
ไข่ผงรวม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเบเกอรี่ โดยในปี 2549 มีการนำเข้ารวมประมาณ 1,380
ตัน คิดเป็นมูลค่า 290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีการนำเข้ารวมประมาณ 1,004 ตัน คิดเป็นมูลค่า
221 ล้านบาท
¢

การส่งออก:

การส่งออกปี 2549 ประมาณ 185 ล้านฟอง หรือ 569 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยส่งออกไปยังตลาดหลักที่สำคัญ
คือ ฮ่องกง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีการส่งออกเพียง 110 ล้านฟอง หรือเท่ากับ 338 ตู้คอนเทนเนอร์
ในช่วงปลายปี 2549 ทางการจีนได้ตรวจพบสารตกค้าง (สารเร่งสีไข่แดง) ในไข่เป็ดจากฟาร์มในพื้นที่ตอน
กลางของประเทศ และได้สั่งห้ามเคลื่อนย้ายไข่จากฟาร์มที่ตรวจพบ และสุ่มตรวจไปยังฟาร์มอื่นๆ พบว่ามี
การลักลอบใช้สารดังกล่าวซึ่งเป็นสารก่อโรคมะเร็ง ทางการฮ่องกงจึงเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบ
ไข่ที่นำเข้าจากจีน
ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะเป็นผู้ส่งออกไข่ไก่รายใหญ่เข้าตลาดฮ่องกงถึง 80% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด
แต่ด้วยข้อจำกัดของคุณภาพสินค้าดังกล่าว ทำให้ฮ่องกงยังต้องการไข่ไก่คุณภาพจากแหล่งอื่นอีก โดย
เฉพาะไข่ไก่จากไทยที่ผู้นำเข้าต่างยอมรับในคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับไข่ไก่ของจีน ซึ่งคาดว่าการส่งออก
ไข่ไก่ของไทยไปยังฮ่องกงจะเพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและมูลค่า ตลอดครึ่งปีแรกของปี 2550
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¢

แนวโน้ม ปี 2550:

ในปี 2550 คาดว่าปริมาณแม่ไก่ยืนกรง 34.20 ล้านตัว ปริมาณไข่ไก่ 25.52 ล้านฟอง/วัน ผลผลิตไข่ไก่ 9,576
ล้านฟอง อัตราการบริโภค 142 ฟอง/คน/ปี

อุตสาหกรรมสุกรของไทย ปี 2549-2550
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก
¢

การผลิต:

ปี 2549 ไทยผลิตสุกรได้ประมาณ 787.2 พันตัน ขณะที่จีนเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ผลิตได้ 53,000 พันตัน
สหภาพยุโรปอันดับ 2 ผลิตได้ 21,450 พันตัน แนวโน้มปี 2550 คาดว่าไทยจะผลิตได้ 879.6 พันตัน
¢
¢

โครงสร้างตลาด: บริโภคในประเทศ 98% นำเข้า 1% ส่งออก 1%
การส่งออก:

ปี 2549 ไทยสามารถส่งออกได้ 11,015 ตัน/ปี มูลค่า 2,051 ล้านบาท ตลาดส่งออกสำคัญได้แก่ ฮ่องกง
31.59% ญี่ปุ่น 68.34%
¢
¢
¢

ผลิตภัณฑ์ส่งออก: เนื้อสุกรสด 31%  เนื้อสุกรแปรรูป 69 %
คู่แข่งที่สำคัญ: จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย บราซิล ฯลฯ
เป้าหมายส่งออกปี 2550:

คาดว่าการส่งออกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 8.94 โดยส่งออกได้ประมาณ 12,000 ตัน มูลค่า
2,016 ล้านบาท
¢

การนำเข้า:

ไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากต่างประเทศ เช่น สุกรพันธ์ุ น้ำเชื้อ เครื่องใน ขนและหนังสุกร เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตสุกร อาหารสัตว์ และเพื่อการบริโภค โดยในปี 2549 มีมูลค่านำเข้ารวมประมาณ 280
ล้านบาท
¢

ปัญหาและอุปสรรค:

1. เกิดภาวะสุกรล้นตลาดในช่วงปลายปี 2549 ทำให้ราคาสุกรมีชีวิตตกต่ำ ขณะที่ราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์แพงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสุกรสูงขึ้น
2. ปัญหาโรคระบาด โรคปากและเท้าเปือ่ ย และโรคเพิรส์ ยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้สกุ รเสียหาย
เป็นจำนวนมาก
3. ปัจจุบันมีเครื่องในสุกรจากต่างประเทศส่งเข้ามาทุ่มตลาดในประเทศ ส่งผลกระทบต่อราคาสุกร
ภายในประเทศ
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4. ประเทศไทยยังไม่ปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อย ประเทศคู่ค้าจึงใช้เป็นเงื่อนไขห้ามนำเข้าเนื้อ
สุกรสดจากไทย  
5. ระเบียบนำเข้าสุกรแปรรูปของสิงคโปร์และ EU เข้มงวดมาก
6. ค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ต้นทุนส่งออกสูงขึ้น
อุตสาหกรรมสุกรของไทย
(หน่วย: พันตัน)
สุกรมีชีวิต (ล้านตัว)
การผลิตเนื้อสุกร 	
การส่งออก
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)
มูลค่านำเข้า (ล้านบาท)
การบริโภค
การบริโภคต่อคน/ปี (ก.ก.)
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2549

10.4 	
787.2 	
11.0
2,051.0
280.0
776.2 	
12.36 	

2550 (f)

11.6
879.6
12.0
2,016.0
NA  
867.6
13.77
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การส่งออกเนื้อสุกรของไทยปี  2541-2550
หน่วย: ตัน

18,000
16,000
14,000
13,082
12,000
10,000
8,000
6,044
6,000 5,029
3,252
4,000
2,000

15,851
14,312
10,982

12,171

11,015

12,000

2541 	 2542 	 2543 	 2544 	 2545 	 2546 	 2547 	 2548 	 2549 	 2550 (F)
รวม
เนื้อสุกรสด เนื้อสุกรแปรรูป
แช่แข็ง
แช่แข็ง

อุตสาหกรรมเป็ดเนื้อของไทย ปี 2549-2550
ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก
¢

การผลิต:

ในปี 2549 จีนเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 ผลิตได้ 2,250 พันตัน ฝรั่งเศสอันดับ 2 ผลิตได้ 240 พันตัน ส่วนไทยผลิต
เนื้อเป็ดได้เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2549 ผลิตได้ประมาณ 100.8 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ
6.32 เนื่องจากไทยได้มีการปรับตัวด้านการผลิต และการเลี้ยงให้มีระบบควบคุมโรคดีขึ้น สำหรับแนวโน้ม
การผลิตในปี 2550 คาดว่าจะมีปริมาณเท่ากับปีที่ผ่านมาที่ 100.8 พันตัน โดยมีปริมาณเป็ดเนื้อและเป็ดไข่
เพิ่มขึ้น ส่วนเป็ดเทศลดลง
โครงสร้างตลาด : บริโภคในประเทศ 90% ส่งออก 10%
¢

การส่งออก:

ในปี 2549 ไทยมีการส่งออกเนื้อเป็ดและผลิตภัณฑ์ในปริมาณรวม 9,902 ตัน/ปี มูลค่า 2,318 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 42.95 เนื่องจากสามารถส่งออกได้ทั้งในรูปเนื้อเป็ดสดและเนื้อเป็ดแปรรูป ส่งผล
ให้การส่งออกในปี 2549 มีปริมาณเพิ่มขึ้น
¢

ผลิตภัณฑ์ส่งออก: ปี 2549 เนื้อเป็ดสด 20% เนื้อเป็ดแปรรูป 80% ปี 2550 เนื้อเป็ดสด 16% เนื้อเป็ด

แปรรูป 84%
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¢

คู่แข่งที่สำคัญ: จีน ฮังการี ฝรั่งเศส ฯลฯ

¢

เป้าหมายส่งออกปี 2550:

แนวโน้มปี 2550 คาดว่าจะส่งออกได้ 10,500 ตัน มูลค่า 2,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมาร้อยละ 6.04
โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกได้ทง้ั ในรูปของเนือ้ เป็ดสดและเนือ้ เป็ดแปรรูป เนือ่ งจากผู้ส่งออกได้มีการพัฒนา
การผลิตและผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดแปรรูปให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
¢

การนำเข้า:

ปัจจุบันไทยไม่มีนำเข้าเนื้อเป็ด แต่มีการนำเข้าจากต่างประเทศในรูปของเป็ดพันธ์ุ และขนเป็ด โดยในปี
2549 มีการนำเข้าคิดเป็นมูลค่าประมาณ 65 ล้านบาท
¢

ปัญหาอุปสรรค:

1) 	ผู้นำเข้าหลักอย่างญี่ปุ่นและยุโรปยังคงไม่นำเข้าเนื้อเป็ดสดจากไทยจนกว่าไทยจะสามารถควบคุม
		 การระบาดของไข้หวัดนกได้
2) วัตถุดิบอาหารสัตว์ (ข้าวโพด กากถั่วเหลือง และปลาป่น) มีราคาแพงขึ้น ทำให้การผลิตเนื้อเป็ด
		 ต้นทุนที่สูงขึ้น
3) 	ค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ต้นทุนส่งออกสูงขึ้น
อุตสาหกรรมเป็ดเนื้อของไทย
(หน่วย: พันตัน)
เป็ดมีชีวิต (ล้านตัว)
การผลิตเนื้อเป็ด
การส่งออก 	
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)
มูลค่านำเข้า (ล้านบาท)
การบริโภค
การบริโภคต่อคน/ปี (ก.ก.)
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2549
50 	
100.8 	
9.9 	
2,318.0
65.0
90.9
1.45 	

2550 (f)
50
100.8
10.5
2,410.0
NA  
90.3
1.43
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การส่งออกเนื้อเป็ดของไทยปี 2543-2550
หน่วย: ตัน
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000 8,326
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2543

13,362
10,509

11,123

9,902

10,500

6,927
4,126

2544 	

2545 	
เนื้อเป็ดสด
แช่แข็ง

2546

2547

เนื้อเป็ดแปรรูป
แช่แข็ง

2548

2549

2550 (f)

รวม
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การส่งออกกุ้งของไทยปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

ทีม่ า: วารสารธุรกิจอาหารสัตว์ ปีท่ี 23 เล่มที่ 111 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2549
แม้ในช่วงก่อนหน้าอุตสาหกรรมกุ้งส่งออกของไทยเผชิญอุปสรรคค่อนข้างมาก โดยเฉพาะมาตรการที่เป็น
ผลพวงจากการเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของสหรัฐฯ (Anti-dumping) ความเข้มงวดด้านสารพิษ
ตกค้าง ตลอดจนภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก ที่สร้างความเสียหายแก่อุตสาหกรรมของไทยตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการส่งออกกุ้งของไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2549 ขยายตัว
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 ซึ่งนับเป็นอัตราขยายตัวสูงมากในรอบหลายปี จากสถิติดังกล่าวพอสรุปในเบื้องต้น
ได้ว่า ศักยภาพของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลกยังอยู่ในภาวะเข้มแข็ง สถานการณ์การแข่งขันในตลาด
สำคัญยังอยู่ในเกณฑ์ดี
ภาพรวมการส่งออกกุง้ ของไทยในปี 2549 เพิม่ ขึน้ ในระดับสูง โดยทีต่ ลาดหลักยังเติบโตต่อเนือ่ งตลาดใหม่มกี าร
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ า่ สนใจ
การส่งออกกุ้งของไทยตลอดระยะเวลา 8 เดือนแรกของปี 2549 ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณ
ส่งออกรวมแล้วกว่า 203,384 ตัน มูลค่า 51,813 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ
20.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้
นำเข้ากุ้งรายใหญ่จากไทย โดยมีสัดส่วนมูลค่านำเข้าร้อยละ 58.4 เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 55.0 จากช่วง
เดียวกันของปี 2548 ขณะที่การส่งออกกุ้งไปยังสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ส่วนการส่งออกกุ้งไปยังตลาดรอง ได้แก่ แอฟริกา และตะวันออกกลาง แม้สัดส่วนการส่งออก
ยังน้อยแต่มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ เป็นผลมาจากผู้ส่งออกไทยจำนวนหนึ่งมีการขยายเครือข่าย
ลูกค้าออกไปในตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลักหรือตลาดใดตลาดหนึ่ง
โดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้งที่ส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนการส่งออกกุ้งกุลาดำลดลง
ตามภาวะการขาดแคลนผลผลิตในประเทศ

การส่งออกกุ้งในปี 2549 ยังขยายตัวได้ดีและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องไปถึงปี 2550

จากสถิติที่ผ่านมา การส่งออกกุ้งของไทยจะเพิ่มขึ้นมากในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากตลาด
ต่างประเทศมีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลปลายปี ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2549 การส่งออกกุ้ง
ของไทยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3 แสนตัน อย่างไรก็ตาม ราคากุง้ ในตลาดโลกโดยเฉลีย่ อยูใ่ นเกณฑ์ไม่สงู
นัก ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้เป็นรายได้จากการส่งออกไม่สูงเท่าที่ควร คาดการณ์ว่า
อยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านบาท
ส่วนปี 2550 การส่งออกกุ้งของไทยยังคงมีทิศทางสดใส โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณส่งออกเพิ่มจากปี
2549 ประมาณ 1.5 หมื่นตัน มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 3,700 ล้านบาท
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การนำเข้ากุ้งของ 2 ตลาดใหญ่					
การนำเข้ากุง้ แช่แข็งของญีป่ นุ่ (มกราคม - ธันวาคม 2549)					
หน่วย : ตัน			
ประเทศ
ม.ค.-ธ.ค. 48		
ม.ค.-ธ.ค. 49		
% แตกต่าง			
เวียดนาม
54,573
51,133
-6.30			
อินโดนีเซีย
45,574
43,665
-4.19			
อินเดีย
26,309
28,546
8.50			
จีน
24,092
22,810
-5.32			
ไทย
18,398
20,097
9.23			
รัสเซีย
10,382
9,518
-8.32			
พม่า
7,519
8,847
17.66			
แคนาดา
8,054
8,665
7.59			
กรีนแลนด์
7,527
6,788
-9.82			
ฟิลปิ ปินส์
6,237
5,332
-14.51			
อืน่ ๆ
23,778
24,551
3.25			
รวม
232,443
229,952
-1.07			
ทีม่ า : Ryuken		
				
	
การนำเข้ากุง้ แช่แข็งของตลาดสหรัฐอเมริกา (มกราคม - ธันวาคม 2549)					
หน่วย : ตัน			
ประเทศ
ม.ค.-ธ.ค. 48		
ม.ค.-ธ.ค. 49		
% แตกต่าง			
ไทย
160,892
193,764
20.43			
จีน
45,205
68,150
50.76			
เอกวาดอร์
49,574
59,363
19.75			
อินโดนีเซีย
52,641
58,729
11.57			
เวียดนาม
42,949
37,078
-13.67			
เม็กซิโก
28,095
35,378
25.92			
อินเดีย
35,699
27,277
-23.59			
มาเลเซีย
17,191
20,349
18.37			
บังคลาเทศ
15,862
19,442
22.57			
เวเนซูเอลา
11,365
9,856
-13.28			
อืน่ ๆ
69,363
60,913
-12.18			
รวม
528,836
590,299
11.62			
ทีม่ า : NMFS						

การส่งออกกุ้งไทย ปี 2549 						
หน่วย : ปริมาณ - ตัน, มูลค่า - ล้านบาท
ประเทศ /
ม.ค.-ธ.ค. 48
ม.ค.-ธ.ค. 49		
กลุม่ ประเทศ
ปริมาณ		
มูลค่า		
ปริมาณ		
มูลค่า
เอเชีย
80,028
22,100
86,155		
22,476	
- จีน
3,302
594
2,893
585		
- ญีป่ นุ่
49,409
15,611
54,011
15,458		
- อืน่ ๆ
27,317
5,895
29,251
6,433		
สหรัฐอเมริกา
158,185
39,370
197,885
50,695		
อียู
11,686
2,804
20,696
5,371		
ออสเตรเลีย
10,421
2,401
9,349
2,295		
อืน่ ๆ
19,838
4,897
24,325
5,883		
รวม
280,158
71,572
338,410
86,720		
ทีม่ า : กรมศุลกากร
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กิจการในต่างประเทศ
บริษัทได้มีการดำเนินกิจการในต่างประเทศ ผ่านบริษัทย่อยในธุรกิจต่างๆ ดังนี้
(1) ธุรกิจไก่ครบวงจร ในประเทศตุรกี ดำเนินการโดย C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
(“CPS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 92.64 โดยมีการประกอบกิจการ
กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศตุรกี
(2) ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารไทย ในประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ดำเนิ น การโดย CP Food Product
(Shanghai) Co., Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีซ่ พี เี อฟถือหุน้ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีเป้าหมายใน
การดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในรูปแบบของร้านอาหารจานด่วน ที่มีกระบวนการดำเนินการให้ได้มา
ซึ่งอาหารไทยทีม่ รี สชาติได้มาตรฐาน ปัจจุบนั มีรา้ นอาหารไทยภายใต้ชอ่ื “Thai Thai” จำนวน 2 ร้านใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(3) ธุรกิจสัตว์น้ำ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการโดย C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.
และ C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ
100 โดยมีการประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ
จำหน่ายภายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(4) ธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น้ำ ในประเทศอินเดีย ดำเนินการโดย Charoen Pokphand (India) Private Limited
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 71.20 โดยมีการประกอบธุรกิจผลิตอาหาร
สัตว์ และเลี้ยงสัตว์ เพื่อจำหน่ายในประเทศอินเดีย
(5) ธุรกิจสัตว์น้ำ ในประเทศมาเลเซีย ดำเนินการโดย Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. และ Asia Aquaculture
(M) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ผ่านทาง Calibre Nature
(M) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีการประกอบธุรกิจ
สัตว์น้ำครบวงจร อันรวมถึงการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกด้วย
(6) ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้าอาหารแช่เย็น ในประเทศอังกฤษ ดำเนินการโดย CP Foods (UK) Limited ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 52.00 โดยมีการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์
อาหารแช่เย็นจำหน่ายในสหภาพยุโรป
(7) ธุรกิจสัตว์บก ในประเทศรัสเซีย ดำเนินการโดย Charoen Pokphand Foods (Overseas), LLC. ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีการประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และ
เลี้ยงสัตว์ในประเทศรัสเซีย
(8) ธุรกิจสัตว์บก ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินการโดย C.P. Laos Co., Ltd. ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.61 โดยมีการประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์
และเลี้ยงสัตว์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหลักทรัพย์ของซีพีเอฟ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียควร
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับบริษัท ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนิน
งาน และ/หรือฐานะการเงินของบริษัท ทำให้ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรืออาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
อนึ่ง นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบ
ได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่า ไม่มีผลกระทบในสาระสำคัญต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงที่บริษัททราบและพิจารณาว่าหาก
เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อบริษัทนั้น สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

1. การเกิดขึ้นของโรคระบาดในสัตว์

ในการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์นั้น การเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยมีสาเหตุมาจาก
ทั้งปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้และจากปัจจัยภายในของตัวธุรกิจเอง การลดความเสี่ยงจากโรค
ระบาดที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการฟาร์มตามแนวปฏิบัติที่ดี และมี
มาตรการดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ประกอบการจะสามารถลดผล
กระทบทางตรงดังกล่าวลงได้ ก็ยังอาจได้รับผลกระทบทางอ้อม ซึ่งเป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมใน
ภาพรวม แต่ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถในการก่อให้เกิดรายได้และผลกำไรของผู้ประกอบการ
ด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ก่อนปี 2547 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาดในสัตว์ปีก อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2547 ถึงปัจจุบัน สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายจนกลับมา
สู่ภาวะเกือบเป็นปกติ แม้ว่าจะยังคงมีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มี
มาตรการเฝ้าระวังการอุบัติขึ้นใหม่ของโรคระบาดอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคไข้หวัดนก
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2549 แม้ว่าจะอยู่ในวงจำกัด แต่มีผลกระทบที่ทำให้ราคาและปริมาณการ
บริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
จากการที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวขึ้นในประเทศตุรกี ซึ่งบริษัทย่อยของซีพีเอฟมีการดำเนินงานอยู่ใน
ประเทศดังกล่าว โดยการระบาดของโรคได้เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2548 และเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือน
มกราคมและเดือนพฤษภาคม 2549 ถึงแม้ว่าการระบาดของโรคจะอยู่ในวงจำกัด แต่ก็มีผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ในช่วงที่มีข่าวการเกิดโรคระบาด ราคาเนื้อไก่ได้ลดลงจากระดับราคาใน
สภาวการณ์ปกติ
¢

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติและการชี้แจงอบรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดให้พนักงานทุกคน
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบการป้องกันโรคระบาด ระบบสุขาภิบาลที่ดี มาตรการการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงความเข้มงวดในการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
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ประกอบไปกับการวิจัยและพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระบบปิด และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การเลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สัตว์ได้สัมผัสกับพาหะนำเชื้อโรคต่างๆ พร้อมทั้งการมีทีมงาน
สัตวแพทย์ในการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อวางมาตรการป้องกัน
การเกิดโรคระบาดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัท
สำหรับสถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น บริษัทได้มีการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าวในหลายด้าน เป็นต้นว่า การมุ่งเน้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกให้เพิ่มขึ้น เพื่อป้อนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ การเพิ่มมาตรการ
ป้องกันโรคระบาดในบริเวณฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทให้เข้มงวดมากขึ้น รวมไปถึงการให้ความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวแก่เกษตรกรซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัท และจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นมีผลให้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการ
บริโภคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทเองก็มีการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ และด้านการตลาด
เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท

2. ความผันแปรของราคาวัตถุดิบที่ ใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์

บริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะเกษตรครบวงจร ซึ่งต้นทุนหลักของวงจรการผลิต คือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ปลาป่น กากถั่วเหลือง ที่มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของต้นทุนขายรวมของ
บริษัท วัตถุดิบเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีราคาซื้อขายผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลกในแต่ละปี
สอดคล้องไปกับปริมาณการผลิตและความต้องการใช้ของวัตถุดิบแต่ละประเภท ซึ่งหากราคาของวัตถุดิบ
ดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่บริษัทอาจจะไม่สามารถปรับราคาขายอาหารสัตว์หรือสินค้าเนื้อสัตว์ให้
สูงขึ้นเพื่อทดแทนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วนั้น การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบย่อมมีผลทำให้อัตราการทำกำไรของ
บริษัทลดลง
¢

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในข้อนี้อย่างมาก โดยได้จัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสรรหา
วัตถุดิบโดยเฉพาะเพื่อติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด ได้จัดให้มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่ด้วยระบบที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ เมื่อมีการคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบจะ
ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต การดำเนินการเช่นนี้ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างไม่มีความผันผวน
มากนักและสามารถทราบต้นทุนล่วงหน้า อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ประกันว่าต้นทุนวัตถุดิบ
ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำในขณะที่ทำสัญญาซื้อวัตถุดิบเหล่านั้น ดังนั้น
บริษัทจึงได้จัดให้มีกระบวนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อหาแนวทางในการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการสูญเสียวัตถุดิบระหว่างการผลิต ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพอีก
ทางหนึ่ง
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3. ความผันแปรของราคาของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บางประเภท
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของบริษัท ประเภทสัตว์มีชีวิต เนื้อสด และเนื้อสดแช่เย็นและแช่แข็ง ที่จำหน่ายทั้งใน
ประเทศและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์ส่วนนี้ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 57 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2549 ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความผันแปรของราคาตาม
ความต้องการบริโภคและปริมาณการจำหน่ายในตลาด ซึ่งหากราคาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปรับตัวลดลง
ไม่ว่าจะเกิดจากปริมาณผลผลิตที่มีเกินความต้องการของตลาด และ/หรือความเชื่อมั่นในการบริโภคลดลง
ย่อมมีผลทำให้อัตราการทำกำไรของบริษัทลดลง
¢

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ด้วยการกระจายประเภทของผลิตภัณฑ์
โดยการมีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หลากหลายประเภท เช่น ไก่เนื้อ ไข่ไก่ สุกร กุ้ง ปลา และเป็ด เป็นต้น ซึ่งจะ
ช่วยลดผลกระทบจากการที่ราคาของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ลดลง ดังเช่น ในปี 2547 ที่เกิดโรค
ระบาดในสัตว์ปีกในประเทศไทย ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อไก่ลดลง แต่ผู้บริโภคได้หันมา
บริโภคเนื้อสุกรแทน ทำให้ราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้บริษัทได้รับผลกำไรจากธุรกิจสุกรเพิ่ม
ขึ้นมาช่วยลดผลขาดทุนจากธุรกิจไก่เนื้อได้ส่วนหนึ่ง
นอกจากนั้น บริษัทได้มีการปรับแผนการผลิตและการตลาดด้วยการเพิ่มการผลิตและการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่มีความผันแปรด้านราคาน้อยกว่า และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถกำหนดราคาสอดคล้องไปตาม
ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพิ่มมูลค่า เช่น ไข่ต้มสมุนไพร ไก่ย่าง เป็ดพะโล้ เป็ดย่าง เป็นต้น
และผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ปรุงสุกเพือ่ การส่งออก เช่น ไก่ตม้ แช่แข็ง ไก่อบแช่แข็ง ไก่คาราเกะแช่แข็ง กุง้ ต้มแช่แข็ง
กุ้งชุบแป้งทอดแช่แข็ง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready Meal) เช่น เกี้ยวกุ้ง
แช่แข็ง ต้มยำกุ้งแช่แข็ง เป็นต้น

4. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและวัฒนธรรมการบริโภค

เมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและลูกค้าในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งลดลง ซึ่งนอกจาก
สาเหตุที่มาจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงประเภทนั้นๆ แล้ว ยังอาจเกิดขึ้นได้จากการพบสารตกค้าง
ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือสิ่งปลอมปนในสินค้า คุณภาพของสินค้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือการ
จัดส่งสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด โดยผลที่ตามมาคือ การที่ผู้บริโภคหยุดสั่งซื้อสินค้าหรือซื้อน้อยลง และ
หันไปซือ้ สินค้าของผูป้ ระกอบการรายอืน่ หรือเปลีย่ นไปซือ้ สินค้าอืน่ ทดแทน สิง่ เหล่านีย้ อ่ มมีผลทำให้ยอดขาย
ของสินค้าของบริษัทลดน้อยลงได้
¢

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยการเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตของบริษัทที่มีกระบวนการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทปลอดภัย
สำหรับผูบ้ ริโภค และทีส่ ำคัญ บริษทั ได้ทำการวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับ
จัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพและฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับทราบความคิดเห็นจากผู้บริโภคด้วย และ
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บริษัทได้ดำเนินการในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป (Branding) โดยมีโครงการในการทำการ
ประชาสัมพันธ์ตราสินค้าของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการขายในหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภค
และลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

5. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไปยังหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้การกีดกัน
ทางการค้าระหว่างประเทศโดยใช้ระบบกำแพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรีโลก
อย่างไรก็ตาม ประเทศผู้นำเข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภาษีเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผล
ทำให้รายได้จากการขายเนื้อสัตว์ส่งออกของบริษัทลดลง หรืออาจมีผลกระทบทางอ้อมต่อรายได้ส่วนอื่น
ของบริษัท เช่น จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 6 ประเทศ ที่ถูกประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บอากรจาก
สินค้ากุ้งที่นำเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty หรือ อากรเอดี)
โดยเรียกเก็บอากรจากผู้นำเข้าตามอัตราการทุ่มตลาด (Dumping Margin) ซึ่งหากประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการพิจารณาทบทวนและประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราอากรเอดีที่ใช้กับประเทศไทยโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก
อัตราที่ใช้ในปัจจุบัน ย่อมมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกกุ้งไทยโดย
รวม รวมทั้งผลการดำเนินงาน และอัตราทำกำไรของบริษัท
¢

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวนี้ เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ซึ่งการบริหารความเสี่ยง
เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงาน อาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตาม
นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานการผลิตที่ได้ระดับมาตรฐาน
โลกและมีประสิทธิภาพ และการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพที่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก บริษัทยังได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องใน
การศึกษาค้นคว้าถึงพัฒนาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้มี
ข้อมูลและข่าวสารที่ทันกาลในเรื่องดังกล่าว อันจะได้นำมาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ
นอกจากนั้น บริษัทได้มีการขยายฐานประเทศลูกค้าของธุรกิจส่งออก รวมทั้งการขยายการลงทุนเข้าไป
ดำเนินธุรกิจในประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเพื่อกระจาย
ความเสี่ยง และได้มีการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนขายในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับข้อมูลและ
ข่าวสารในประเทศนั้นๆ พร้อมทั้งมีการขยายการลงทุนไปในประเทศอื่นๆ ซึ่งการดำเนินการนี้จะช่วยลดผล
กระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
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6. ความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมูลค่ารวม 12,751 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของต้นทุน
ขายรวมในปี 2549 ในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลที่ใช้ซื้อวัตถุดิบ ย่อมมีผลกระทบ
ทำให้ ต ้ น ทุ น ในการผลิ ตอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ของบริ ษ ั ท เพิ ่ ม ขึ ้ น และบริ ษ ั ท มี ร ายได้ ส ่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ จำนวน 20,820 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17
ของรายได้จากการขายรวมในปี 2549 ซึ่งหากค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลที่ใช้ในการขาย
นั้น ย่อมมีผลทำให้รายได้ในส่วนนี้เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินไทยลดลง ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ หากเกิดขึ้นมีผลทำให้
อัตราการทำกำไรของบริษัทลดลง
¢

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายในการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้านความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และยังทำให้บริษัททราบถึงต้นทุนและราคาขายในรูปของค่าเงินบาทที่
แน่นอน นอกจากนี้ สินค้าบางประเภทที่อำนาจในการกำหนดราคาเป็นของผู้ขาย การทราบต้นทุนที่
แน่นอนจะช่วยให้การกำหนดราคาขายมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่า บริษัท
จะมีกำไรตามที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การทำสัญญาดังกล่าวไม่ได้ประกันว่า บริษัทจะสามารถจัดการกับ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ในอัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
อย่างแม่นยำในขณะที่ทำสัญญา

7. การลงทุนและการร่วมลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทมีการลงทุน และร่วมลงทุนในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในต่างประเทศหลายประเทศที่มี
ศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจ ได้แก่ ตุรกี มาเลเซีย อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อังกฤษ
เดนมาร์ก รัสเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นย่อมมี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางด้านการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศ
นั้นๆ อาจมีผลกระทบให้รายได้และกำไรจากการลงทุนเหล่านั้นของบริษัทลดลง
¢

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ โดยได้กำหนดนโยบายและสร้างระบบในการติดตามและควบคุมการ
ดำเนินงาน พร้อมทั้งได้จัดส่งผู้บริหาร อันรวมถึงผู้บริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดูแล
การดำเนินการในประเทศต่างๆ เหล่านั้น รวมทัง้ ได้จดั ให้มกี ารประชุมผลการดำเนินงานทีป่ ระเทศไทยอย่าง
น้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง นอกจากนั้นในการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องเป็นการลงทุนที่พอประมาณตามระดับ
ความสามารถของบริษทั
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8. การพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเป็นพิเศษ โดยต้องอาศัยการเรียนรู้
และประสบการณ์จากการทำงานเป็นหลัก ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจไป
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ย่อมจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
¢

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว คือ บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัท
ย่อยขึ้น เพื่อดำเนินการอบรมและพัฒนาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงานโดยเฉพาะ
ได้จัดทำโครงการผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และได้มีโครงการจูงใจในบุคคลเหล่านั้นทำงานอยู่กับบริษัทใน
ระยะยาว

9. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทในหลายด้าน และรวมถึง
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากระบบดังกล่าวเกิดการผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เกิดการติดไวรัสในระบบทำให้
ข้อมูลสูญหาย ย่อมมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
¢

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งให้มีบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ เพื่อทำการศึกษา
พัฒนา และดูแลระบบดังกล่าวของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้
มีการจัดอบรมพนักงานในการใช้ระบบนี้อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตของข้อมูลที่สามารถรับและส่งผ่านระบบของบริษัทได้
เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับระบบของบริษัท
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คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
¢

เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของซีพีเอฟและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)
และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม
บริษัทย่อย หมายความถึง บริษัทที่ซีพีเอฟมีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ
50.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวนทั้งสิ้น 46
บริษัท ประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยจำนวน 27 บริษัท และบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตัง้ ในต่างประเทศ 19 บริษทั (รายละเอียดแสดงไว้ภายใต้หวั ข้อ “ข้อมูลทัว่ ไปของนิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั มีการ
ลงทุน” หน้า 105)
บริษัทร่วม หมายความถึง บริษัทที่ซีพีเอฟมีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20.00
ถึงร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มี
จำนวนทั้งสิ้น 9 บริษัท (รายละเอียดแสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน”
หน้า 110)
งบดุลรวมโดยสรุปของซีพีเอฟ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		
		
		
		
		

หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

ปี 2547
30,035		
42,183		
72,218
24,039		
16,550		
40,589
31,629

ปี 2548
39,533		
49,565		
89,098
29,751		
15,558		
45,309
43,789

ปี 2549
42,358
53,377
95,735
36,550
16,505
53,055
42,680

งบกำไรขาดทุนรวมโดยสรุปของซีพเี อฟ และบริษทั ย่อย สำหรับแต่ละปีบญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
		
		
		
		
		
		
		

หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้จากการให้บริการ
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียจากบริษทั ร่วม - สุทธิ
รายได้อน่ื
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย และบริหาร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียจากบริษทั ร่วม
อืน่ ๆ
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ปี 2547
91,790		
8		
721		
1,021		
93,540
81,388		
9,161		
3		
376		

ปี 2548
113,374		
54		
811		
2,280		
116,519
94,485		
12,128		
136		
39		

ปี 2549
124,931
27
763
1,814
127,535
108,158
14,472
37
38
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งบกำไรขาดทุนรวมโดยสรุปของซีพเี อฟ และบริษทั ย่อย สำหรับแต่ละปีบญ
ั ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย: ล้านบาท
ปี 2547
		 รวมค่าใช้จา่ ย
90,928		
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย และภาษีเงินได้
2,612
		 ดอกเบีย้ จ่าย
910		
		 ภาษีเงินได้
436		
		 กำไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของรายการทีเ่ ป็นตัวเงิน - สุทธิ
-15		
		 กำไรหลังภาษีเงินได้
1,281		
		 บวก (กำไร) ขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
-45		
		 กำไรจากกิจกรรมปกติ
1,236		
		 รายการพิเศษ
		 ขาดทุนจากธรณีพบิ ตั ิ - สุทธิจากภาษีเงินได้
-52		
		 เงินชดเชยสำหรับความเสียหาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
53		
		 กำไรสุทธิ
1,237		

ปี 2548
106,788		
9,731
1,245		
1,593		
65
6,828		
-118		
6,710		

ปี 2549
122,705
4,830
1,953
329

-		
37		
6,747		

2,510

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงบการเงินรวมของซีพีเอฟ และบริษัทย่อย
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		

2,548
-37
2,510

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

1.3		
0.5		
0.2		
10.6		
34		
18.0		
20		
17.8		
20		
34		

1.3		
0.5		
0.1		
10.4		
35		
15.1		
24		
17.0		
21		
38		

1.2
0.4
0.1
9.8
37
14.2
25
16.6
22
40

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

11.3		
1.3		
1.3		
4.0		

16.7		
6.0		
5.8		
17.9		

13.4
1.8
2.0
5.8

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

14.5		

29.6		

16.1

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงบการเงินรวมของซีพีเอฟ และบริษัทย่อย
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบีย้
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

ปี 2547
1.4

ปี 2548
1.4

ปี 2549
1.4

1.3
6.3
51.0

1.0
4.6
52.5

1.2
3.1
56.9

เหตุการณ์สำคัญในปี 2549
บริษัทย่อยใหม่
บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2549 ดังนี้
1. บริษัทได้จัดตั้ง Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. ขึ้นในประเทศรัสเซียเมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ในประเทศรัสเซีย
2. บริษัทได้จัดตั้ง C.P. Laos Co., Ltd. ขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่ 

14 ธั น วาคม 2549 เพื ่ อ ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต อาหารสั ต ว์ แ ละเลี ้ ย งสั ต ว์ ใ นประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

การเข้าซื้อกิจการ

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2549  บริษัทได้เข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อันรวมถึงผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ลูกชิ้น และอาหารพร้อมรับประทาน ตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548  ซึ่งผลจากการเข้าซื้อกิจการนี้ ทำให้บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจไส้กรอก
ของประเทศไทย
ในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจเพาะฟักลูกกุ้ง ธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้ง และ
ธุรกิจผลิตกุ้งแช่แข็งและกุ้งแปรรูปเพื่อการส่งออก ทั้งนี้ ภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว AA จึงมีสถานะเป็น
บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ของบริษัท

44

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

การจำหน่ายเงินลงทุน
1. บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดของ Lotus-CPF (PRC) Investment
Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทร่ว มที ่ ล งทุ น ทางอ้ อ มในธุ ร กิ จ ซุ ป เปอร์ เ ซ็ น เตอร์ ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 31 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีกำหนดการรับชำระเป็นงวดๆ
สิ้นสุดงวดสุดท้ายในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ในการนี้บริษัทได้หยุดรับรู้ส่วนได้เสียของเงินลงทุนนี้
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่จำหน่ายเงินลงทุนและบันทึกกำไรจากการจำหน่าย
เงินลงทุน จำนวน 399 ล้านบาท เป็นรายการรอรับรู้เป็นรายได้ ซึ่งแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนในงบดุลรวม ทัง้ นี้ บริษทั จะรับรูก้ ำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวในงบกำไรขาดทุน
เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว
2. ในไตรมาสที่ 4 ปี 2549 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Trillion Brewery Company
Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเบียร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวไว้เต็มจำนวนตั้งแต่ปี 2542
ทำให้การขายเงินลงทุนนี้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2549 บริษัทตัดจำหน่ายเงินลงทุนใน ACME ECI Investment Company
Limited ซึ่งบริษัท ถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระ
บัญชีเสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทไม่มีรายการขาดทุนที่เป็นสาระสำคัญที่เกิดจากการตัดจำหน่ายดังกล่าว
เนื่องจากบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้ทั้งจำนวนแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2549

บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2549 จำนวน 124,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 โดย
ยอดขายของกิจการสัตว์บกในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จากการเข้าซือ้ ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อันรวมถึงผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ลูกชิ้น และ
อาหารพร้อมรับประทานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2549 และการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายของสินค้าอาหารสัตว์
และเนือ้ สัตว์ทง้ั ทีจ่ ำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สำหรับยอดขายของธุรกิจสัตว์นำ้
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยอดขายกุ้งในประเทศไทย ส่วน
กิจการในต่างประเทศมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน
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กำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2549 ลดลงจากร้อยละ 16.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 13.4 โดยมีปัจจัยหลักจากการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยและในประเทศตุรกี ทำให้
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากไก่เนื้อและไก่ไข่ภายในประเทศของแต่ละประเทศลดลงอย่างมีนัย
สำคัญ มีผลกระทบทำให้ราคาขายเฉลี่ยของสินค้าเนื้อสัตว์เฉลี่ยปี 2549 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาขาย
เฉลี่ยของปี 2548 ประมาณร้อยละ 30
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2549 มีจำนวน 14,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19 โดย
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ และค่าใช้จ่ายการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
(Branding) และกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ผลจากการลดลงของอัตราการทำกำไรขั้นต้นของบริษัท และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และรายการพิเศษ ในปี 2549 มีจำนวน 4,830
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 จากปีก่อน โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 เท่ากับ
ร้อยละ 3 โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจสัตว์บกใน ปี 2549 ลดลงจากปีกอ่ นทีร่ อ้ ยละ 7 มาอยูท่ ี่
ร้อยละ 1 ส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจสัตว์นำ้ ในปี 2549 อยูใ่ นระดับเดียวกับปีกอ่ นทีร่ อ้ ยละ 8
ผลจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานทีล่ ดลง ประกอบกับค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามภาวะอัตราดอกเบีย้
ในประเทศไทยและการมีเงินกู้เพิ่มขึ้น รวมถึงการที่ในปี 2548 บริษัทมีการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงิน
ลงทุนจำนวน 899 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2549 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนซึ่งรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไร
ขาดทุน มีจำนวนทีไ่ ม่มนี ยั สำคัญ ทำให้ในปี 2549 บริษทั มีกำไรสุทธิ จำนวน 2,510 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63
จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน

การจ่ายเงินปันผล	

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของซีพีเอฟ ที่กำหนดว่าเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงาน
ในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย
ประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ทั้ง 6 ชุด ที่มีเงื่อนไขกำหนดให้ซีพีเอฟจ่ายเงินสดปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซีพีเอฟได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ครั้ง จำนวนเงินรวม 1,278 ล้านบาท หรือ 0.17 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี
2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 151 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.02 บาท โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 25 เมษายน 2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
อนึ่ง เงินปันผลประจำปีเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปในระหว่างปี 2549 จำนวน
3 ครัง้ จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,429 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.9 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549
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ผลการดำเนินงานแยกสายธุรกิจและที่ตั้งของกิจการ
โครงสร้างรายได้ของซีพีเอฟ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2547
					
ล้านบาท		 สัดส่วน		
		 1. กิจการในประเทศ
77,680
85%
      1.1 ธุรกิจสัตว์บก
57,040
62%
อาหารสัตว์บก
16,295		
18%		
พันธุส์ ตั ว์
2,026		
2%		
		 เนือ้ สัตว์ และอาหาร - 27,071		
29%		
				 จำหน่ายในประเทศ
		 เนือ้ สัตว์ และอาหาร – 9,923		
11%		
				 ส่งออก
		 อืน่ ๆ
1,725		
2%		
      1.2 ธุรกิจสัตว์นำ้
20,640
23%
อาหารสัตว์นำ้
12,775		
14%		
พันธุส์ ตั ว์
1,184		
1%		
เนือ้ สัตว์ และอาหาร 2,474		
3%		
				 จำหน่ายในประเทศ
เนือ้ สัตว์ และอาหาร – 3,697		
4%		
				 ส่งออก
อืน่ ๆ
510		
1%		
		 2. กิจการในต่างประเทศ 14,110
15%
รายได้จากการขาย
สุทธิรวม
91,790 100%

ปี 2548
ล้านบาท		 สัดส่วน		
98,489
87%
70,896
63%
19,392		
17%		
2,710		
2%		
33,884		
30%		

ปี 2549
เปลีย่ นแปลง
ล้านบาท		 สัดส่วน		 จากปีกอ่ น		
109,551
88%
11%
78,272
63%
10%
22,897		
18%		
18%
2,649		
2%		
-2%
36,407		
29%		
7%

12,182		

11%		

13,310		

11%		

9%

2,728		
27,593
14,670		
1,869		
1,220		

3%		
24%
13%		
2%		
1%		

3,009		
31,279
15,800		
1,686		
3,659		

3%		
25%
13%		
1%		
3%		

10%
13%
8%
-10%
200%

9,320		

8%		

9,388		

7%		

1%

514		
14,885

0%		
13%

746		
15,380

1%		
12%

45%
3%

113,374

100%

124,931

100%

10%

(ก) ธุรกิจสัตว์บกในประเทศไทย
รายได้จากการขายสุทธิของธุรกิจสัตว์บกที่ดำเนินงานในประเทศไทยในปี 2549 มีจำนวน 78,272 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 63 ของรายได้จากการขายสุทธิรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่
มาจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจอาหารสัตว์ที่มีสินค้าคุณภาพเป็นที่ยอมรับและต้องการของเกษตรกร และการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จากการเข้าซื้อทรัพย์สินของธุรกิจนี้เพิ่มเติมในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2549 โดยสัดส่วนจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศอยู่ในอัตราร้อยละ 83:17
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ในปี 2549 อัตรากำไรขัน้ ต้นของธุรกิจสัตว์บกทีด่ ำเนินงานในประเทศไทยมีจำนวนร้อยละ 13 ลดลงจากปีกอ่ น
ที่ร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยของสินค้าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศปี 2549 อยู่ในระดับ
ที่ต่ำกว่าระดับในปี 2548
(ข) ธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศไทย
รายได้จากการขายสุทธิของธุรกิจสัตว์น้ำที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี 2549 มีจำนวน 31,279 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13 จากปีกอ่ น โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายกุง้ ในประเทศไทยทีบ่ ริษทั เล็งเห็น
โอกาสว่าอัตราการบริโภคกุ้งในประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่ต่ำ และต้นทุนการผลิตกุ้งสดจากฟาร์มลดลง
มาอยู่ในระดับที่ผู้บริโภครับได้ จึงเริ่มทำการตลาดเพื่อจำหน่ายกุ้งสดในประเทศ
ในปี 2549 อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจสัตว์น้ำที่ดำเนินงานในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้
จากการขายสุทธิของธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศไทย ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 17
(ค) กิจการในต่างประเทศ
รายได้จากการขายสุทธิของกิจการที่ลงทุนในต่างประเทศในปี 2549 มีจำนวน 15,380 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 3 โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกิจการสัตว์น้ำในประเทศอินเดีย จีนและมาเลเซีย
สำหรับกิจการสัตว์บกในประเทศตุรกีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในประเทศ
ตุรกีในช่วงเดือนมกราคมและพฤษภาคม 2549 ซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ส่งผลให้ในช่วง
ที่มีข่าวการเกิดโรคระบาด ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่และราคาขายภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
โดยผลจากระดับราคาขายสินค้าจากเนื้อไก่ของกิจการในประเทศตุรกีลดลงจากระดับราคาในสภาวการณ์
ปกติและอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยของปี 2548 ทำให้กำไรขั้นต้นของกิจการในต่างประเทศในปี
2549 อยู่ที่อัตราร้อยละ 11 ลดลงจากร้อยละ 15 ในปีก่อน

ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจำนวน 95,735 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์
หมุนเวียน 42,358 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 41,790 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวและอื่นๆ
11,587 ล้านบาท
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ถาวรทีใ่ ช้ในการดำเนินงานเนือ่ งจากการขยายธุรกิจ และการเพิม่ ขึน้ ของ
สินค้าคงเหลือ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 26,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11
สินค้าคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูปจำนวน 7,442 ล้านบาท พ่อแม่พันธุ์สัตว์ (สุทธิค่า
เสือ่ มพันธุ)์ จำนวน 1,957 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิตจำนวน 6,669 ล้านบาท วัตถุดบิ จำนวน 8,742 ล้านบาท
สินค้าระหว่างทางจำนวน 1,138 ล้านบาท เคมีภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 674 ล้านบาท และค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 124 ล้านบาท
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(2) สภาพคล่อง
ในปี 2549 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 3,798 ล้านบาท และได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 2,884 ล้านบาท โดยในปี 2549 บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ CPF097A และ
CPF117A จำนวนรวม 5,000 ล้านบาท และมีการชำระคืนหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาวจำนวน 5,764 ล้านบาท
และมีการกูย้ มื จากสถาบันการเงินอืน่ นอกจากการออกหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ รวม 7,345 ล้านบาท ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ระยะยาว
และหุน้ กูท้ จ่ี ะถึงกำหนดชำระในช่วงปี 2550 จำนวน 4,769 ล้านบาท ปี 2551 จำนวน 2,493 ล้านบาท ปี 2552
จำนวน 4,969 ล้านบาท และปี 2553-2555 จำนวนรวม 5,980 ล้านบาท
จากผลการดำเนินงานที่ลดลงจากปี 2548 ทำให้ในปี 2549 บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
เท่ากับ 3.11 เท่า ลดลงจาก 4.60 เท่าในปี 2548 อย่างไรก็ดีความสามารถชำระภาระผูกพันมีอัตราเพิ่มขึ้น
จาก 0.17 เท่าในปี 2548 เป็น 0.23 เท่า ในปี 2549
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจำนวน 7,865 ล้านบาท โดยที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 1,167 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีจำนวนเท่ากับ
2,457 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2549 เท่ากับ 1.2 เท่า ลดลงจาก
ณ สิ้นปี 2548 ซึ่งอยู่ที่ 1.3 เท่า โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หุ้นกู้ของบริษัทมีมูลค่าคงเหลือ 15,000 ล้านบาท ดังนี้
1) หุน้ กูจ้ ำนวน 6,000 บาท เป็นหุน้ กูท้ อ่ี อกเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ซึง่ แบ่งเป็น 2 ชุด โดยหุน้ กูช้ ดุ ที่ 1
มีมลู ค่า 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.25 ต่อปี และชุดที่ 2 มีมลู ค่า 3,500 ล้านบาท
อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี
2) หุน้ กูจ้ ำนวน 4,000 ล้านบาท เป็นหุน้ กูท้ อ่ี อกเมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2548 ซึง่ แบ่งเป็น 2 ชุด โดยหุน้ กูช้ ดุ ที่ 1
มีมลู ค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 4.25 ต่อปี และชุดที่ 2 มีมลู ค่า 2,000 ล้านบาท
อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี และ
3) หุน้ กูจ้ ำนวน 5,000 ล้านบาท เป็นหุน้ กูท้ อ่ี อกเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ซึง่ แบ่งเป็น 2 ชุด โดยหุน้ กูช้ ดุ ที่ 1
มีมลู ค่า 1,200 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 6.30 ต่อปี และชุดที่ 2 มีมลู ค่า 3,800 ล้านบาท
อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.90 ต่อปี
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(3) แหล่งที่มาของเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 1.2 เท่า
โดยในส่วนของหนี้สินจำนวน 53,055 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 36,550 ล้านบาท และหนี้สิน
ระยะยาว 16,505 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 69 : 31
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 42,680 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ในปี 2549 ได้แก่ ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในต่างประเทศ
อันเนื่องมาจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วน
ของบริษัท
(4) รายจ่ายลงทุนในปี 2550
ในปี 2550 บริษัทมีรายจ่ายลงทุนตามแผนงานซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนรวม
ประมาณ 4,514 ล้านบาท โดยเป็นรายจ่ายลงทุนในธุรกิจสัตว์บกจำนวน 1,837 ล้านบาท และธุรกิจสัตว์น้ำ
จำนวน 2,677 ล้ า นบาท ทั ้ ง นี ้ รายจ่ า ยลงทุ น ดั ง กล่ า วอาจมี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นได้ ต ามสถานการณ์ ท ี ่
เปลี่ยนแปลงไป

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 26/2549 เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 44 เรือ่ ง “งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษทั ย่อย” ประกาศของสภาฯ
ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทใหญ่ที่มีการลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วม หรือบริษัทร่วมที่
ไม่จัดจำแนกเป็นการลงทุนสำหรับ “การถือเพื่อขาย” บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับใช้) แทนวิธี
ส่วนได้เสียซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
ในการนี้ บริษทั จะดำเนินการเปลีย่ นแปลงวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะบริษัทตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 เป็นต้นไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีนี้จะไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่จะมีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท
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การจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
สำนักเลขานุการบริษัท

สำนักตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร (CEO)

สำนักบริหารงาน
กีดกันการทุ่มตลาด

ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฎิบัติการ (COO)
สายงานวิจัยและพัฒนา
พันธุ์สัตว์และเทคโนโลยี
การเลี้ยงสัตว์

- สัตว์ปีก
- สุกร
- สัตว์น้ำ

สายงานอาหารสัตว์

สายงานเลี้ยงสัตว์

- อาหารสัตว์บก
- อาหารสัตว์น้ำ

- สัตว์ปีก
- สุกร
- สัตว์น้ำ

สายงานอาหารแปรรูป

- เนื้อสัตว์ปีก
- เนื้อสุกร
- สัตว์น้ำ

สายงานการค้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร

- การค้าระหว่างประเทศ
- การค้าภายในประเทศ
- การตลาด
ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายการเงิน (CFO)
สายงานบริหารทั่วไป

นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ระบบงาน

ซีพีเอฟมีโครงสร้างการบริหารงานแยกตามสายธุรกิจ และภายหลังการรวมกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์มาอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทในปี 2542 ซีพีเอฟได้กำหนด
นโยบายการลงทุนที่ชัดเจนว่า จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของซีพีเอฟ
เท่านั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซีพีเอฟมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม 32,762
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของสินทรัพย์รวมของซีพีเอฟ โดยซีพีเอฟมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทน
เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของ
บริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ซีพีเอฟสามารถติด
ตามผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มได้จากการประชุมร่วมกันที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ
พิจารณาถึงผลการดำเนินงานและร่วมกันวางแผนงานและเป้าหมายในเดือนต่อๆ ไป
ในการพิจารณาเข้าร่วมลงทุนในแต่ละครั้ง ซีพีเอฟอาจจะเข้าลงทุนเอง หรือให้บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่
เกีย่ วเนือ่ งกันเป็นผูล้ งทุน ทัง้ นี้ หากเป็นการลงทุนในบริษทั ย่อย ซีพเี อฟมีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
100 เว้นแต่จะเป็นการลงทุนร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการของซีพเี อฟ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ดังนี้
		
	           ชื่อ นามสกุล		
ตำแหน่ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วม		
		
				
ประชุมคณะกรรมการบริษทั
1. พลตำรวจเอกเภา สารสิน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
14/15
				
และกรรมการอิสระ(1)		
12/15
2. 	 นายธนินท์
เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ(2)
8/15
3. 	 นายประเสริฐ
พุ่งกุมาร
รองประธานกรรมการ(2)
(2)
15/15
4. 	 นายมิน
เธียรวร
รองประธานกรรมการ
11/15
5. นายชิงชัย
โลหะวัฒนะกุล
รองประธานกรรมการ(2)
(1)
12/15
6. 	 นายอาสา
สารสิน
กรรมการอิสระ
15/15
7. ศ.นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
กรรมการอิสระ(1)
(1)
15/15
8. 	 นายทนง
เทิมแพงพันธ์
กรรมการอิสระ
11/15
9. นายพงษ์เทพ
เจียรวนนท์
กรรมการ(2)
(2)
14/15
10. 	 ดร. วีรวัฒน์
กาญจนดุล
กรรมการ
15/15
11. 	 นายอดิเรก
ศรีประทักษ์
กรรมการ(2)
(2)
15/15
12. 	 นายพงษ์
วิเศษไพฑูรย์
กรรมการ
4/15
13. 	 นายทง
โชติรัต
กรรมการ(2)
(2)
13/15
14. 	 นายสุนทร
อรุณานนท์ชัย
กรรมการ
15/15
15. 	 นางอรุณี
วัชรานานันท์
กรรมการ(2)
หมายเหตุ 	
(1)
กรรมการอิสระลำดับที่ 1 และ 6-8 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ คณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่
(2)
กรรมการลำดับที่ 2-5 และ 9-15 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
¢

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน กรรมการ
บริหารจำนวน 6 คน และกรรมการที่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารจำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
แต่งตั้งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ซึ่งอาจดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหาร หรือกรรมการที่ไม่ได้ทำหน้าที่บริหารก็ได้ และในกรณีที่ประธานกรรมการอาจขาดความ
เป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในประเด็นที่พิจารณา ให้ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หรือ
กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาประเด็นดังกล่าว
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กรรมการบริษทั ทุกคนเป็นผูม้ ถี น่ิ ฐานอยูใ่ นประเทศไทย มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองและวิสัยทัศน์ที่เป็น
ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้
กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
กล่าวโดยสรุปคือ ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท
บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
ในลักษณะที่เป็นลูกจ้างหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเฉพาะราย ไม่มีความผูกพันด้านการเงินหรือส่วนตัวกับ
บริษัท ทำให้สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
¢

การดำรงตำแหน่งและการสรรหา

กรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระด้วยนั้นแต่ละคนมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่
กรณีการเป็นกรรมการในตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ โดยที่ในการประชุมสามัญ
ประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตาม
วาระและมีวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รบั ข้อมูลสำคัญเกีย่ ว
กับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับคำ
แนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท
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¢

อำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
¢

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคล
ความรูค้ วามสามารถและการอุทศิ เวลาในการปฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั เพือ่ ให้สามารถนำความรูป้ ระสบการณ์
ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย
คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเป็นกลาง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบ
หมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบแห่งอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยัง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงตามลำดับ รวมทั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ มาช่วย
ดูแลงานเฉพาะด้าน โดยหน้าทีข่ องประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จะไม่ซำ้ ซ้อนกัน
ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การช่วยดูแลบริหารงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในลำดับถัดๆ ไป
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสำนักเลขานุการบริษัท ในการทำหน้าที่ในการแนะนำและช่วย
เหลือคณะกรรมการบริษัทโดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ทั้งยังทำหน้าที่ในการประสานงานและช่วย
เหลือดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
¢

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายในการระดมเงินทุน 

การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุน และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนงาน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไข
ในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไป
อย่างถูกต้องทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระสำคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่หลักในการช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดทำรายงานทางการ
เงิน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักจรรยาบรรณ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง
3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่มีหน้าที่ด้านบริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้
1. 	 พลตำรวจเอกเภา 	
สารสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. 	 นายอาสา
สารสิน
กรรมการตรวจสอบ
3. 	 ศ.นพ. อรรถสิทธิ์
เวชชาชีวะ
กรรมการตรวจสอบ
4. นายทนง
เทิมแพงพันธ์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายวรวิทย์ เจนธนากุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท 1 คนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน 

รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้
กรรมการตรวจสอบจะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปีเพือ่ ความต่อเนือ่ งในการดำเนินงาน
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากมีกรรมการตรวจสอบ
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คนใดต้องการลาออกระหว่างที่อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องทำการแจ้งล่วงหน้า
หนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการดำรงตำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น กรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่จะดำรงตำแหน่งจนกระทั่งหมดวาระของกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้นๆ
ในการประชุมแต่ละครั้งนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเข้า
ประชุมชี้แจงได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และในบางครั้งสามารถร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมในการประชุมได้ในกรณีที่จำเป็น
¢

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

      คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินให้มีการรายงานอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอการแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งช่วยเสนอนโยบายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารดังกล่าวนั้น ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีวาระในการ
ดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้
1. 	 พลตำรวจเอกเภา 	 สารสิน
ประธานกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
2. นายอาสา
สารสิน
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. นายอดิเรก
ศรีประทักษ์ 	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
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คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานและกรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
โดยประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการฯ
กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน วาระของ
การดำรงตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับความอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
หากกรรมการประสงค์จะลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนหมดวาระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่าง
น้อยหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการกำหนดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การประชุมเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนฝ่ายบริหาร และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วม
ประชุมได้หากเห็นว่าสมควร
¢

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1 	 สรรหาผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือก และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
2 	 สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอ
แนะในกรณีที่เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
3 	 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำทุกปี เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท
4 	 กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการ
บริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด 

โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน และ
หากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปจากมติผถู้ อื หุน้ เดิม ให้นำเสนอเรือ่ งต่อกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5 	 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท จะจัดให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดตามกฎหมาย
2. แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามกฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักแต่ละด้านของบริษัท เพื่อเข้ามาช่วยทำหน้าที่ในการบริหาร
กิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบด้วย
		
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1. 	 นายชิงชัย
โลหะวัฒนะกุล
2. 	 นายอดิเรก
ศรีประทักษ์
3. 	 นายพงษ์
วิเศษไพฑูรย์
4. 	 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
5. 	 นายทง
โชติรัต
6. 	 นางอรุณี
วัชรานานันท์
7. 	 นายวรวิทย์ เจนธนากุล
8. 	 นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์
9. 	 นายวิทิต
ภูธนทรัพย์
10. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย
11. 	 นายไพศาล จิระกิจเจริญ
				

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร ประธานผู้บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ ประธานกรรมการบริหารจะมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานผู้บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนั้น ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการอาจเชิญ
บุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือที่ปรึกษาจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น
¢

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจ รวมถึงการกำหนดนโยบาย
ด้านกำลังคน การประเมินผล และหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทน
2. พิจารณากลัน่ กรองงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหาร
จะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณและโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสม
กับสถานการณ์นั้นๆ
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3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล
รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ
4. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
5. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตัง้ โยกย้ายผูบ้ ริหารของแต่ละธุรกิจ ตามแผนงานการสร้าง 

ผู้บริหารทดแทน
6. พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมือ่ มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการ
ลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของแต่ละธุรกิจ

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผู้บริหารของซีพีเอฟประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

1. นายอดิเรก
ศรีประทักษ์
2. นายพงษ์
วิเศษไพฑูรย์
3.		 นายธีรศักดิ์
อุรนุ านนท์
4. นายวีรชัย
รัตนบานชื่น
5. นายเอนก
บุญหนุน
6. นายวิทิต
ภูธนทรัพย์
7.		 น.สพ. สุจนิ ต์
ธรรมศาสตร์
				
8.		 นายประจิตต์
อุดหนุน
				
9.		 นายสมควร
ชูวรรธนะปกรณ์
				
10.		 นายพิสฐิ
โอมพรนุวฒ
ั น์
11. นายวรวิทย์
เจนธนากุล
12. นายประเดิม
โชติศุภราช
				
13. นายไพศาล
จิระกิจเจริญ

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานอาหารแปรรูปครบวงจร
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานครบวงจรภูมิภาค
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานวิจยั และพัฒนาพันธ์สุ ตั ว์
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานวิจยั และพัฒนาพันธ์สุ ตั ว์
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานวิจยั และพัฒนาพันธ์สุ ตั ว์
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานการค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		
และระบบงาน
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
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¢

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทตามที่คณะ
กรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็น
ไปตามนโยบายและขอบเขตอำนาจในการอนุมัติของบริษัท เว้นแต่การอนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้นำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
1. การรับวงเงินสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงิน
2. การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 90
3. การเข้าร่วมทุน หรือการยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น
4. การอนุมัติรายจ่ายลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ เว้นแต่โครงการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
5. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด
6. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
7. เรื่องหรือรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ซึ่งจะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. รายการใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
¢

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง
โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ อันรวมถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
¢

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ทำหน้าที่ในส่วนของการพิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

ผลงานที่ได้ อันเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน และ
เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
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¢

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2549 จำนวน 15 คน มีจำนวน
รวม 26.6 ล้านบาท โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	                      ชื่อ-นามสกุล		
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
6. 	
7. 	
8. 	
9. 	
10. 	
11. 	
12. 	
13. 	
14. 	
15. 	

พลตำรวจเอกเภา
นายธนินท์
นายประเสริฐ
นายมิน
นายชิงชัย
นายอาสา
ศ.นพ. อรรถสิทธิ์
นายทนง
นายพงษ์เทพ
ดร. วีรวัฒน์
นายอดิเรก
นายพงษ์
นายทง
นายสุนทร
นางอรุณี

สารสิน
เจียรวนนท์
พุ่งกุมาร
เธียรวร
โลหะวัฒนะกุล
สารสิน
เวชชาชีวะ
เทิมแพงพันธ์
เจียรวนนท์
กาญจนดุล
ศรีประทักษ์
วิเศษไพฑูรย์
โชติรัต
อรุณานนท์ชัย
วัชรานานันท์

ค่าตอบแทนปี 2549 (บาท)
3,500,000
2,800,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี
¢

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2549 จำนวน 4 คน มี
จำนวนรวม 7.7 ล้านบาท โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้
ตำแหน่ง					
ค่าตอบแทนในปี 2549 (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ				
3,500,000
กรรมการตรวจสอบ				
1,400,000
ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

¢

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท สำหรับ
ปี 2549 จำนวน 9 คน มีจำนวนรวม 113 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย
เงินเดือนและโบนัส
ค่าตอบแทนอืน่ ไม่มี
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ประวัตกิ รรมการและผู้บริหารโดยสังเขป
พล.ต.อ. เภา สารสิน

อายุ 78 ปี
¢ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาตรี อาชญาวิทยา University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
¢ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี Johns Hopkins University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
¢ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
¢ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 5/2003
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 880,000 หุ้น คิดเป็น 0.0117%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
¢ เป็นพี่ชายของ นายอาสา สารสิน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 14 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
¢ รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

อายุ 71 ปี
¢ รองประธานกรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
¢ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
มณฑลเจิ้งโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
¢ อบรม Directors Accreditation Progam สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
¢ เป็นพี่เขยของนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 1,809,283 หุ้น คิดเป็น 0.0241%
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 8 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
¢ กรรมการ C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd.
¢ กรรมการ Charoen Pokphand (India) Private Limited
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
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นายธนินท์ เจียรวนนท์

อายุ 68 ปี
¢ ประธานกรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
¢ Commercial School ประเทศฮ่องกง
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
¢ เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 12 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ BKP Holdings Limited
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
¢ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
¢ ประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี.
     เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
¢ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด

นายมิน เธียรวร

อายุ 71 ปี
¢ รองประธานกรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
มณฑลเจิ้งโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
¢ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 15 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ CPF Investment Limited
¢ กรรมการ BKP Holdings Limited
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

นายอาสา สารสิน

อายุ 68 ปี	
¢ รองประธานกรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Arizona State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
¢ อบรม Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 5/2001
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 3,139,140 หุ้น คิดเป็น 0.0417%
(ลดลงจำนวน 200,000 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 11 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ CPF Investment Limited
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

อายุ 71 ปี
¢ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นที่ 5/2003
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 1,600,000 หุ้น คิดเป็น 0.0213%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
¢ เป็นน้องชายของ พล.ต.อ. เภา สารสิน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 12 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง
ราชเลขาธิการ
¢ ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
¢ ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายทนง เทิมแพงพันธ์

อายุ 72 ปี
¢ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ FRCP ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
¢ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
¢ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 15 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล

อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ Master of Business Administration จาก The American University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
¢ ปริญญาตรี บัญชีและพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
¢ อบรม Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นที่ 9/2001
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 15 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ ที่ปรึกษา บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
¢
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นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์

ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล

อายุ 57 ปี
¢ กรรมการ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ Master Degree in Avian Sciences จาก University of California at Davis
ประเทศสหรัฐอเมริกา
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 500,000 หุ้น คิดเป็น 0.0066%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
¢ เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนินท์ เจียรวนนท์
¢ เป็นน้องภรรยาของนายประเสริฐ พุ่งกุมาร
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 11 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
¢ ประธานคณะผู้บริหาร Charoen Pokphand (USA), Inc.
¢ กรรมการ CP Foods West, Inc.
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

อายุ 69 ปี
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of Illinois
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 15,605,170 หุ้น คิดเป็น 0.2075%
(ลดลงจำนวน 1,056,100 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 14 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ BKP Holdings Limited
¢ กรรมการ CPF Investment Limited
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน
¢ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
¢ กรรมการ โครงการปริญญาเอกร่วม
สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)
¢ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

¢

อายุ 61 ปี
¢ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
¢ อบรม Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นที่ 5/2001
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 6,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.0798% (ลดลงจำนวน 4,000,000 หุ้น
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
¢ เป็นพี่ชายของ นางอรุณี วัชรานานันท์
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 15 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด
(มหาชน)
¢ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
¢ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. ฟู้ด โซลูชั่นส์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
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¢

กรรมการ บริษัท ซีพี-โยเนะคิว จำกัด
กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด
¢ กรรมการ Charoen Pokphand (India) Private Limited
¢ กรรมการ CPF Investment Limited
¢ กรรมการ C.P. Laos Company Limited
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
¢

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

นายทง โชติรัต

อายุ 62 ปี
¢ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ ไม่มี (ลดลงจำนวน 2,000,000 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 15 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด
¢ กรรมการ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
¢ กรรมการ Calibre Nature (M) Sdn. Bhd.
¢ กรรมการ Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.

อายุ 56 ปี
กรรมการ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
¢ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ เศรษฐศาสตร์และบริหาร
ธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 4 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

นางอรุณี วัชรานานันท์

อายุ 65 ปี
¢ กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 14,248,299 หุ้น คิดเป็น 0.1888%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 50,000 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 13 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด
¢ ประธานกรรมการ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

¢

อายุ 59 ปี
¢ กรรมการ และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 7,639,999 หุ้น คิดเป็น 0.1016%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
¢ เป็นน้องสาวของ นายอดิเรก ศรีประทักษ์
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2549
¢ 15 ครั้งจากการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด
¢ กรรมการ CPF Investment Limited
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ประวัติกรรมการและผู้บริหารโดยสังเขป
นายวรวิทย์ เจนธนากุล

นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์

อายุ 61 ปี
¢ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. ฟู้ด โซลูชั่นส์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท บี.พี. อาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ฟาร์มกรุงเทพ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟู้ด
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด

อายุ 58 ปี
¢ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงาน
อาหารแปรรูปครบวงจร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 21,000 หุ้น คิดเป็น 0.0003%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ กรรมการบริหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

นายวิทิต ภูธนทรัพย์

นายไพศาล จิระกิจเจริญ

อายุ 54 ปี
¢ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานอาหารสัตว์น้ำ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 12,100 หุ้น คิดเป็น 0.0002%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด
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อายุ 48 ปี
¢ กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท บี.พี. อาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ CP Foods (UK) Limited
¢ กรรมการ CPF Europe S.A.
¢ กรรมการ CPF Denmark A/S
¢ กรรมการ CPF Tokyo Company Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย

นายวีรชัย รัตนบานชื่น

อายุ 49 ปี
¢ กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 461,000 หุ้น คิดเป็น 0.0061%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท จันทบุรีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพี-โยเนะคิว จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ตราดเพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท สวีฟาร์มมิ่ง จำกัด

อายุ 58 ปี
¢ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 230 หุ้น คิดเป็น 0.0000%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพี-โยเนะคิว จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท บี.พี.อาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ C.P. Laos Company Limited
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
¢ นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

นายเอนก บุญหนุน

นส.พ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์

อายุ 54 ปี
¢ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานครบวงจรภูมิภาค
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สาขาเกษตร) ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว์ จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว์ จำกัด

อายุ 54 ปี
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุสัตว์และ
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาตรี สัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท พัฒนาพันธ์ุกุ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
¢
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ประวัตกิ รรมการและผู้บริหารโดยสังเขป
นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์

นายประจิตต์ อุดหนุน

อายุ 59 ปี
¢ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุสัตว์
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาโท การผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม
การเกษตร จำกัด (มหาชน)
¢ กรรมการ บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว์ จำกัด

อายุ 57 ปี
¢ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุสัตว์
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)

นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์

นายประเดิม โชติศุภราช

อายุ 53 ปี
¢ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าผลิตภัณฑ์อาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
¢ 83,700 หุ้น คิดเป็น 0.0011%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
¢ กรรมการ Aqua Beauty, Inc.
¢ กรรมการ CP Foods (UK) Limited
¢ กรรมการ CP Foods West, Inc.
¢ กรรมการ CPF Denmark A/S
¢ กรรมการ CPF Europe S.A.
¢ กรรมการ CPF Tokyo Company Limited
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อายุ 58 ปี
¢ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบงาน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
¢ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
¢ อบรม Directors Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
¢ กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
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บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงานรวมทั้งสิ้น 25,028 คน โดยแบ่งตามสายงานหลัก
ได้ดังนี้
สายงานหลัก

1. ธุรกิจสัตว์บก
2. ธุรกิจสัตว์น้ำ
		 รวม

จำนวนพนักงาน (คน)
9,080
15,948

25,028

ซีพีเอฟจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในปี 2549 เป็นเงินรวม 4,381 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน
ค่าแรง โบนัส สวัสดิการ ค่าฝึกอบรม และค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุพนักงาน
¢

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบกับการมีค่านิยม
พฤติกรรมการทำงานที่ดีและเหมาะสม ซึ่งเปรียบเสมือนพลังผลักดัน ให้บริษัทเดินไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร (People Development) จึงถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของบริษัทที่ให้ความสำคัญ
มาโดยตลอด และเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุนต่อความสำเร็จของบริษัทอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร (People Development Plan) ในสาระ
สำคัญดังนี้
1. มุง่ มัน่ สร้างค่านิยม CPF Way ให้เป็นวัฒนธรรมพืน้ ฐานในการสร้างความสำเร็จทีม่ น่ั คง และยัง่ ยืน
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพากเพียรสร้างความสำเร็จ การสร้างความเชี่ยวชาญ
โดยให้ใฝ่รู้และแบ่งปันความรู้ การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมีคุณธรรม
และความซื่อสัตย์
2. เน้นการพัฒนาผู้นำที่สามารถดำเนินธุรกิจในเวทีโลกให้เป็นผู้นำที่ผูกใจพนักงานให้ทุ่มเทแรงใจ
ในการสร้างผลงานและพัฒนาประสิทธิภาพงานที่สอดคล้องกับความสำเร็จทางธุรกิจ อีกทั้งยัง
ปลูกฝังให้สามารถสร้างความเชื่อมั่น โดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างความซื่อสัตย์ โปร่งใส ค้าขาย
แบบยั่งยืน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานอันสำคัญยิ่งในโลกของการแข่งขันในปัจจุบัน
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3. มุง่ สร้างความเชีย่ วชาญของบุคลากรให้เกิดจากการเรียนรู้ ค้นคว้าและถ่ายทอดประสบการณ์อย่าง
ไม่หยุดนิ่ง ผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย และระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ที่สั่งสมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็ว
และสร้างประสิทธิภาพงานได้อย่างทรงประสิทธิผล โดยมี CPF Training Center เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาและวางนโยบาย ขยายขีดความสามารถขององค์กรผ่านความสามารถของบุคลากร
(Competency) โดยพัฒนาแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเสมอ
4. มุ่งสร้างความสำเร็จอันยั่งยืนผ่านการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมรับการเติบโตทางธุรกิจ และ
สืบทอดทายาททางธุรกิจในอนาคต อันเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการเติบโตทางธุรกิจ โดยผ่าน
กระบวนการคัดสรรทั้งภายในและนอกองค์กร
5. กำหนดวงจรความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(Recruitment and Selection Center) เพื่อร่วมวางกรอบการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Potential) และพร้อมต่อการพัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
6. จัดทำโครงการตลอดจนให้ความร่วมมือประสานงานเพื่อการจัดทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

73

การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล
กิจการ และมีความเห็นชอบร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และประสิทธิภาพในการจัดการ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ในระยะยาว โดยได้มีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมติที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยได้ยดึ มัน่
ในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความ
เป็นอิสระ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
¢

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2548 ซึ่งนโยบายนี้สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมขององค์กร และแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
ครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ความ
สัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การ
ควบคุม และการบริหารความเสี่ยง
¢

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
อำนาจและความรับผิดชอบในบริหารงานประจำวันไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงตาม
ลำดับ รวมทั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน
หน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่ซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการช่วยดูแลบริหารงาน
ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในลำดับถัดๆ ไป
¢

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย รวมทัง้ มีการชีแ้ จงและสือ่ สารเกีย่ วกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้
อย่างชัดเจนครบถ้วน ในเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดตั้งสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ใน
การประสานงานกับนายทะเบียนผูถ้ อื หุน้ และดูแลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม อันรวม
ถึงการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งแต่การแจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น การแจ้ง
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสาร และแจ้งวาระการประชุม ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน

74

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

75

บริษัทแจ้งวาระการประชุมให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลากว่า 1 เดือน และจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมครบถ้วน พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลในเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ และลงคะแนนเสียงในประเด็นที่คณะกรรมการนำเสนอเพื่อขอ
อนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
บริษัทได้กำกับให้มีการดำเนินการที่เอื้อต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผุ้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยให้มีนำส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน เพียงพอ
ต่อการใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในประเด็นต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอในที่ประชุม
โดยในการเข้าร่วมประชุมนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้อนุญาตให้
ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะได้โดยได้นำส่งเอกสารมอบฉันทะพร้อมไปกับ
เอกสารเชิญประชุม และสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถหา
ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทนได้ ในเอกสารเชิญประชุมบริษัทได้เสนอชื่อผู้รับมอบฉันทะ 3 ราย
ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณา ได้แก่ พลตำรวจเอกเภา สารสิน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นายทนง เทิมแพงพันธ์ กรรมการอิสระ และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำส่งวาระเพื่อเสนอแก่คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpf.co.th) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แจ้งในเว็บไซต์
ดังกล่าวก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะ
พิจารณาเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้
ถือหุ้นทุกรายเท่านั้น
ภายหลังจากการใช้เสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระ
สำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกสรุปคำถามและความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่สำคัญไว้ด้วย
และบริษัทถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมติของที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้น บริษัทได้จัดพาผู้ถือหุ้นเข้าชมกิจการของบริษัท เพื่อให้เห็นถึงลักษณะและพัฒนาการของการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2549 ได้จัดให้เข้าชมโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำของบริษัท ที่จังหวัดสมุทรสาคร
สำหรับการปันผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเคร่งครัดมาโดย
ตลอด โดยในปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 56.9 ของกำไรสุทธิ
ปี 2549
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¢

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดย
บริษัทได้จัดการประชุม ณ สถานที่และเวลาที่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งดูแลอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่การลงทะเบียน การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และบริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นได้ครบถ้วนเพียงพอ
ในการนับเสียงลงคะแนน บริษทั ได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ลดความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่นับคะแนนในห้องประชุม
¢

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายรวมถึง ทั้งผู้ร่วมค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง
ผู้สอบบัญชี ผู้สื่อข่าว ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมส่วนรวมที่
บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในบริเวณที่ตั้งธุรกิจของบริษัทและของประเทศโดยรวม ถึงแสดงรายละเอียดภายใต้หัวข้อบุคลากร
หน้า 72 และความรับผิดชอบต่อสังคมหน้า 90
บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึง
สิทธิตามกฎหมายทีแ่ ต่ละกลุม่ พึงได้รบั และดูแลให้สทิ ธิดงั กล่าวได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ิ รวมทัง้ มีนโยบาย
ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน
อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของของผู้มีส่วนได้เสีย
¢

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อแผนธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำกับดูแล
ให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว องค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและกำกับกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
ร่วมกันกำหนดไว้ และยังผลประโยชน์สูงสุดให้ผู้ถือผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์
ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานและมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและสร้างให้
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยเติบโตมาอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำพาให้บริษัทมีแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่สะท้อนทิศทางของธุรกิจ วิสัยทัศน์
และแผนธุรกิจในระยะสั้นพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายที่มีมาตรวัดชัดเจน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
นโยบายและแผนปฏิบัติงานที่สำคัญซึ่งนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร ตลอดจนดูแลให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อ
ให้นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย พิจารณาผลการดำเนินงานและการ
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ตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป
ในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อความก้าวหน้าและ
เสถียรภาพของบริษัทให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนได้ดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
โดยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการที่กำหนดให้มีขึ้นทุกเดือน และในกรณีที่มี
การพิจารณาอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทเท่านั้น และมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุมใน
บริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทสามารถติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มได้
จากการประชุมร่วมกันทีจ่ ดั ขึน้ เป็นประจำทุกเดือน เพือ่ พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนงาน
และเป้าหมายในเดือนต่อๆ ไป
¢

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การจัด
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจ
บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตาม
กฎหมายต่างๆ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท ซึ่งรวมถึง
การที่พนักงานไม่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ในกรณีที่มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวทาง
ในการปฏิบัติในการเข้าทำรายการดังกล่าวเช่นเดียวกับการทำกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะเปิดเผย
ข้อมูลรายการระหว่างกันเพื่อความโปร่งใส สำหรับการอนุมัติรายการนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการใด
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
¢

จริยธรรมธุรกิจ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจริยธรรมพนักงานที่ระบุถึงแนวทางในการปฏิบัติ
งานในหน้าที่และการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในองค์กร ซึ่งได้กล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ
และคุณค่าหลักที่บริษัทมุ่งหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม และการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
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บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดส่งคู่มือจริยธรรมของบริษัทให้ผู้บริหารและพนักงานที่
ปฏิบัติงานประจำอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม โดยบริษัทกำหนดให้ลงนามรับทราบถึงจริยธรรมของ
บริษัทเป็นรายบุคคล และให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานควบคู่ไปกับการดำเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
จริยธรรมของบริษัท
สำหรับผู้บริหารและพนักงานใหม่ บริษัทให้สำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานใหม่ลงนามรับทราบเป็นรายบุคคล และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่
ไปกับระเบียบข้อบังคับการทำงานและค่านิยมองค์กร CPF Way
กรรมการและผู้บริหารได้ยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ
โดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ตลอดจนการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมอัน
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม การมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
สูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่นำสมัย อันจะยังประโยชน์ให้กับคู่ค้าและลูกค้าทั้งปวง อีกทั้งผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน นำพาประโยชน์
โดยรวมมาสู่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคลมีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงการที่ประเทศชาติและสังคมได้ให้โอกาสในการทำธุรกิจแก่
บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่
สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอาชีพ การศึกษา สังคม ศิลปวัฒนธรรม และการศาสนา การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และเทิดทูนไว้สูงสุดซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
¢

การถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารระดับสูง

บทบาทของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมถึงการวางโครงสร้างระบบการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและมีความโปร่งใส โครงสร้างของคณะกรรมการได้มีการกำหนด
หน้าที่รับผิดชอบชัดเจนและไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีข้อจำกัด
นอกจากนี้เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ กรรมการบริษัทซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน จึงประกอบด้วย กรรมการ
อิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่มีตำแหน่งบริหาร 6 คน กรรมการอิสระ
ทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการอิสระ
ดังกล่าวต้องสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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¢

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริ ษ ั ท กำหนดและแบ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที ่ ข องตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
แบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแลและหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการ
กำหนดให้มีตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทได้
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
เพื่อดูแลบริหารองค์กรภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
¢

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ เพื่อช่วยในการสรรหาผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณา ในกรณีทต่ี ำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทัง้ เสนอกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทน
อย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบ
ได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน
ของบริษทั และผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน เพือ่ นำเสนอกรรมการบริษทั พิจารณาและเสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
บริษัทกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีองค์ประกอบและอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในการจูงใจ
และรักษาผู้บริหารไว้ เพื่อเป็นผู้นำพาธุรกิจของบริษัทไปสู่ความสำเร็จ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกันโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ ความตั้งใจ
และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลงานหรือประโยชน์ที่ผู้บริหารรายนั้นมีต่อบริษัท
¢

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 เดือน ยกเว้นกรณีที่มีวาระ
พิเศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละปีไว้เป็นการล่วงหน้า โดยในปี 2549 ได้มีการประชุมจำนวน 15 ครั้ง และในการประชุมแต่ละ
ครั้งประธานที่ประชุมสนับสนุนให้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างโปร่งใส และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
แก่ทั้งผู้บริหารในการนำเสนอรายละเอียด และคณะกรรมการที่จะพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน บริษัทได้จัดตั้งสำนักเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะ
กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดี อันรวมถึงการจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนการประชุม 7 วัน และจัดให้มีรายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็น ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
¢

คณะกรรมการย่อย/คณะอนุกรรมการ

ในการบริหารงานเพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพือ่ ให้การกำกับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยขึน้
เพื่อช่วยในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ และช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานหรือ
พิจารณาศึกษาเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำคัญต่อบริษทั ในรายละเอียด โดยคณะกรรมการย่อยมีอำนาจในการตัดสินใจ
แทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายเป็นกรณีๆ ไป คณะกรรมการชุดย่อยที่
บริษัทได้จัดตั้งขึ้นแล้ว ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการนโยบายบัญชี และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการ
กำกับดูแลกิจการ
¢

การควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการให้แก่คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ภายใต้
ระบบการควบคุมภายในที่จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม และส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบ
ภายในจะครอบคลุมถึงการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะต้องมี
การดำเนินการอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ โดยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกงวด 6 เดือน และคณะกรรมการบริษัทจะประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวมเป็นประจำทุกปี
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถ
รองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ในการกำหนดและสอบทาน
กรอบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดย
คำนึงถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้สามารถที่จะ
ทำให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมได้
¢

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้
และนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้
ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
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ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้
สอบทานเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทาน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินเฉพาะของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
¢

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

สำนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษทั กับผูล้ งทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยวัตถุประสงค์ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจบริษัทเป็นอย่างดี และได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ใน
เวลาที่เหมาะสม และอยู่ภายในกรอบของระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2549 ที่ผ่านมา กิจกรรมของสำนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท นอกเหนือจากการจัดเตรียมเอกสาร
เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้อง การเป็นศูนย์ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		
		
•
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การจัดให้มแี ละดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทีท่ นั กาลของบริษัทผ่านทางสือ่ ต่างๆ อันรวมถึงผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท
การจัดทำข่าวรายเดือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยทาง
ไปรษณีย์ และนำส่งให้ผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนทั้งด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย ทาง
โทรสาร และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	
การจัดพาผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบ
ข้อซักถาม
การจัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูล
และตอบข้อซักถาม
ร่วมกับสำนักสื่อสารนิเทศซึ่งเป็นผู้ประสานงานให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวต่างๆ จัดการประชุมเพื่อชี้แจง
ผลการดำเนินงานและข้อซักถามอื่นๆ ให้แก่ผู้สื่อข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจัด
ให้ได้พบผู้บริหารระดับสูงเพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง และจัดพาผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยมชมกิจการ
เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่จัดโดย
บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งในและต่างประเทศ
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¢

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและระยะเวลาห้ามการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้กรรมการและผู้บริหารถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ และผู้บริหาร จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บุคคลภายใน โดยในระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังได้ระบุระยะเวลาที่กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่สมควรทำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั และได้ให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และลงนามรับทราบภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั และบทกำหนดโทษตามกฎหมายในเรือ่ งดังกล่าวด้วย
¢

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และได้รายงานกิจกรรมที่
คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการไปในระหว่างปีให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกงวด 6 เดือน
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำงวดการบัญชี ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทาน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน
2. สอบทานการเข้าทำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่มีกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2549	
3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในและสอบทานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งสำนักตรวจสอบ
ภายในได้ดำเนินการไปในระหว่างปี รวมถึงการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี รวม
ทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
สมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา นางสาว
สมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส และนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ แห่งบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 และพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นเงิน 3,360,000 บาท
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ในการปฏิบตั งิ านตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกันรวมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ และ
ได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบแล้ว
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
	
พล.ต.อ. เภา สารสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
¢

มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติไม่ว่าเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติการอนุมัติรายการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทกำหนดให้ต้องผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระมาทำการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
เปรียบเทียบ จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ในระหว่างปี 2549 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อ 6. ของ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยรายการระหว่างกันที่มีสาระ
สำคัญนั้นมีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่
ตกลงกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และมีความเห็นว่าเป็น
รายการที่มีความสมเหตุสมผล รายละเอียดของรายการดังกล่าว เป็นดังนี้
• รายการลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน
1,300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของลูกหนี้การค้ารวมของบริษัท
• รายการเจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 1,011 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของเจ้าหนี้การค้ารวมของบริษัท
• รายการขายสินค้า
ในระหว่างปี 2549 บริษัทมีรายการขายสินค้าให้กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาที่ขายให้
กับบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาประกาศ (Price List) ของสินค้าที่บริษัทขายตามปกติธุรกิจ มูลค่าของ
รายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 4,351 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3
ของยอดขายรวมของบริษัท
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• รายการซื้อวัตถุดิบ
ในระหว่างปี 2549 บริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบจากบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยราคาที่ซื้อเป็นราคา
ตามประกาศ (Price List) ของสินค้าที่ผู้ขายวัตถุดิบขายตามปกติธุรกิจ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 11,411 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของต้นทุนขายรวมของ
บริษัท
• รายได้อื่น
ในปี 2549 บริษัทมีรายได้อื่น อันได้แก่ เงินปันผลรับ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร รายได้ค่า
ฝึกอบรม และสัมมนา และรายได้จากค่าเช่าจากบริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง จำนวน 92 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.07 ของรายได้รวมของบริษัท
• ค่าเช่าและบริการ
บริษัทมีรายการเช่าสินทรัพย์จากบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตาม
อัตราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานที่ผู้ให้เช่ากำหนด มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2549 มีจำนวน 684 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของ
บริษัท
• ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ
ในปี 2549 บริษัทมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ ตามสัญญาจ้างบริการทางเทคนิค
วิชาการอาหารสัตว์ที่ทำกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของต้นทุนขายรวมของบริษัท
• ค่าเบี้ยประกัน
บริษัทมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าเบี้ยประกันโดยจ่ายให้บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัท และบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดย
อัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตรามาตรฐานที่ผู้รับประกันกำหนด มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารรวมของบริษัท
• ค่าใช้จ่ายอื่น
ในปี 2549 บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่น อันได้แก่ ค่าตอบแทนการใช้ระบบงานให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 26
ล้านบาท
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• รายการอื่นๆ
ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2548 บริษัทย่อยสองแห่ง (VFP และ CPY) ได้เข้าซื้อที่ดินในราคารวม
ประมาณ 22 ล้านบาท จากบริษัท เครือเจียไต๋ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ บริษัทย่อยอีก
แห่งหนึ่ง (BFM) ได้ขายที่ดินในราคาประมาณ 3 ล้านบาท ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานดาเอ็นเตอร์ไพร์ซ
ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างไตรมาสทีส่ ามของปี 2548 บริษทั ได้เข้าซือ้ ทีด่ นิ และอาคารพาณิชย์ในราคารวมประมาณ 4 ล้านบาท
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (CPFI) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) (CP7-11)
จากบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน จำนวน 120 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ
5 บาท เป็นเงินรวม 600 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (CPF FOOD) ได้เข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร
และสินค้าคงเหลือ ในมูลค่าราคาซื้อรวมทั้งสิ้น 991 ล้านบาท จากบริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์)
จำกัด (CPIF) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นอกจากนี้ ในไตรมาสทีส่ ข่ี องปี 2549
CPIF ได้จ่ายเงินจำนวน 149 ล้านบาท เพื่อสำรองเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายให้แก่พนักงานที่ได้โอนให้
CPF FOOD เนื่องจากการขายกิจการดังกล่าว โดย CPF FOOD บันทึกรายการดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ในไตรมาสเดียวกัน บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง (BFM) ได้เข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจการเลี้ยงสุกร
อันประกอบด้วยที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์ในมูลค่าราคาซื้อรวมประมาณ 147 ล้านบาท
จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
ในระหว่างปี 2549 บริษัทได้เข้าซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ
ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (SFE) ในราคาตามบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 83 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (CPM) ได้เข้าทำสัญญา Share Sale and Purchase
Agreement เพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Lotus-CPF (PRC) Investment Company Limited
(Lotus-CPF) ให้แก่ Union Growth Investment Limited (Union Growth) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในมูลค่า
รวม 31 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินประมาณ 1,185 ล้านบาท โดย Union Growth ได้ชำระเงินงวดแรกให้
แก่ CPM ตามที่ระบุไว้ในสัญญา จำนวน 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 (Closing
Date) และส่วนที่เหลืออีก 27.9 ล้านเหรียญสหรัฐ จะแบ่งชำระเป็นเงิน 8 งวดๆ ละ 2,325,000 เหรียญสหรัฐ
ในเดือนเมษายนและตุลาคม 2550 และงวดละ 3,875,000 เหรียญสหรัฐในเดือนเมษายนและตุลาคมของ
ทุกปีในระหว่างปี 2551-2553 พร้อมกับดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ LIBOR บวก 2.0 ต่อปี ซึง่ คิดจากยอดทีค่ งค้าง
ทั้งนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าว CPM ต้องโอนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดให้กับ Union Growth ในวันที่ได้รับ
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ชำระเงินค่าหุ้นงวดแรก ซึ่งกลุ่มบริษัทถือเป็นวันที่จำหน่ายเงินลงทุน และเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา Union Growth ได้นำใบนำหุ้นของ Lotus-CPF ตามจำนวนที่ซื้อไปดังกล่าวมาจำนำไว้กับ CPM
ภายใต้สัญญา Share Charge ระหว่าง CPM และ Union Growth
ในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2549 กลุ่มบริษัทได้หยุดรับรู้ส่วนได้เสียของเงินลงทุนใน Lotus-CPF ณ วันที่
จำหน่ายเงินลงทุน เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่ได้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของ LotusCPF โดยความเสี่ยงและผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวได้โอนให้แก่ Union Growth แล้วนับตั้งแต่วันที่
จำหน่ายเงินลงทุนเป็นต้นไป ในการนี้ กลุ่มบริษัทได้บันทึกการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว โดย
บันทึกรายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 399 ล้านบาท เป็น “กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
รอการรับรู้เป็นรายได้” ซึ่งแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบดุลรวม และแสดงเป็นยอดสุทธิ
ในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย (CPM) ในงบดุลเฉพาะบริษัท เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าผลตอบแทน
จากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทจะได้รับมีลักษณะเป็นการทยอยรับชำระภายในระยะเวลาค่อนข้าง
ยาว ทั้งนี้ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนจนกว่ากลุ่มบริษัทจะได้ชำระ
เงินครบถ้วนแล้ว
ทั้งนี้ CPM และ Uninon Growth ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ไนทั้งสองสัญญาดังกล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2549 บริษัทได้เข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจการทำ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อันประกอบด้วย สินทรัพย์ถาวรและสินค้าคงเหลือ ในมูลค่าราคาซื้อรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 83 ล้านบาท จากบริษัท ที.เอส.วัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมแห่งหนึ่งของบริษัท
ในไตรมาสที่สี่ ของปี 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (SFM) ได้เข้าซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารปลา
ซึ่งประกอบด้วย เครื่องบดอาหาร และเครื่องอัดเม็ดอาหารจาก Charoen Pokphand Jaya Farm (M) Sdn.Bhd.
(CP JAYA) ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันในมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 1.29 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 13 ล้านบาท
สัญญาบริการด้านเทคนิควิชาการ
บริษทั และบริษทั ย่อยบางแห่งได้วา่ จ้างบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
แห่งหนึ่งให้ทำการค้นคว้าและพัฒนาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ โดยบริษัทและบริษัทย่อย
ตกลงที่จะจ่ายบริการให้กับ CPG ซึ่งคำนวณจากปริมาณการผลิตอาหารสัตว์แต่ละประเภทในอัตราที่ระบุไว้
ในสัญญา โดยมีคา่ บริการขัน้ ต่ำเท่ากับ 100,000-1,200,000 บาทต่อเดือน สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาสิน้ สุด
ในปี 2550
นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการด้านการผลิต
อาหารสัตว์กับ CPG โดยการตอบแทนที่จ่ายให้กับ CPG จะคำนวณจากยอดขายอาหารสัตว์ของบริษัทย่อย
ในอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาสิ้นสุดในปี 2559
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สัญญาเช่าและบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาเช่าอาคารสำนักงานพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและสัญญา
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการต่างๆ กับบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด บริษัท ซี.พี. พลาซ่า จำกัด และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันบางแห่งเป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี และสัญญาเช่ายานพาหนะกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันบางแห่ง
เป็นเวลา 3 ปี โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในปี 2549 รวมจำนวนประมาณ 684 ล้านบาท (2548: 576
ล้านบาท) อัตราค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดังกล่าวมีอัตราที่ไม่แตกต่างจากอัตราที่คิดกับบริษัทที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของการเช่าและการให้บริการที่คล้ายคลึงกัน บริษัทและ
บริษัทย่อยมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าอาคารดังกล่าว โดยบอกกล่าวผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าก่อนอายุสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 4 เดือน นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดิน ฟาร์มและ
อาคาร/สิ่งปลูกสร้างกับบริษัทย่อยเก้าแห่งเป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยบริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาโดยไม่ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเช่าต่อปีมีจำนวนรวมประมาณ 83 ล้านบาท
สัญญาว่าจ้าง
บริษทั และบริษทั ย่อยมีสญ
ั ญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร สิง่ ปลูกสร้างและอืน่ ๆ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันบางแห่ง
โดยในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินตามสัญญาดังกล่าวเป็นเงินรวมประมาณ 533 ล้านบาท
(2548: 292 ล้านบาท)
สัญญาอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายการค้า
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญากับบริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (STAR) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้าของ STAR โดยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ STAR ในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขาย
สินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดในปี 2550 และในปี 2549 ค่า
ตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 32 ล้านบาท (2548: 18 ล้านบาท)
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2549 กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญากับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า CP โดยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำกัด ในอัตราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินค้าแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งกลุ่ม
บริษัทได้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยในปี 2549 ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 8
ล้านบาท
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¢

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟในปี 2549 ได้แก่ นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3460 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ค่าตอบแทนที่ซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2549 มี
รายละเอียดดังนี้
				
		
ซีพีเอฟ
บริษัทย่อย
16.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท
16.2 ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ

3,360,000 บาท
970,000 บาท

10,920,000 บาท
1,280,000 บาท

หมายเหตุ:  ค่าตอบแทนข้างต้นไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง
¢

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมีเพียงข้อพิพาททางกฎหมายจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ โดยไม่มีคดีที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่
กรณีที่เข้าลักษณะคดีที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่มีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549 บริษัทไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถ
คำนวณเป็นเงินได้ หรือคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
¢

แนวคิด

บริษัทตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้รับจากประเทศชาติและสังคม
จึงถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการทำงาน
ร่วมกับพนักงานและครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อจะพัฒนาคุณภาพสังคมที่ดีขึ้นโดยรวม
บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค กระบวนการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยสามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรรายย่อย ดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบและ
มาตรฐานการผลิตที่แตกต่างเหมาะสมกับผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า มีความรู้
ความชำนาญในสิง่ ทีต่ นรับผิดชอบ มีการทำงานร่วมกับลูกค้า ด้วยจุดประสงค์หลักในการทำให้อตุ สาหกรรม
คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทนั้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่อุทิศและทำประโยชน์กับชุมชนและองค์กรเพื่อ
สาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน อันรวมถึงกิจกรรมในด้านต่างๆ ดังนี้
¢

ด้านบุคลากร

บริษัทได้กำหนดเรื่อง “สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน” ให้เป็นนโยบายที่มีความสำคัญมาโดย
ตลอด เพื่อให้การบริหารจัดการในกรณีดังกล่าวได้ธำรงไว้ตามเจตนารมณ์ของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบาย
ไว้ดังนี้
1. การบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เพือ่ ให้เกิดสุขอนามัยที่ดี ลดการ
เจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติภัยต่างๆ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารทุกลำดับชั้น
2. การบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานให้ดำเนินการในเชิงรุก ทั้งนี้
เพื่อการป้องกัน (Preventive Action) มากกว่ามาตรการแก้ไข เยียวยา
3. ให้มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในโครงการสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ ดังนี้
3.1 จัดตั้งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานโดยตรง
3.2 รณรงค์การปลูกจิตสำนึกด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง
และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสถานที่ทำงาน
3.3 กำหนดให้สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหนึง่ ในเป้าหมายหลัก (Core Target)
เพื่อวัดผลสำเร็จของงานในแต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit)
3.4 กำหนดแนวทางและกระบวนการเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน ผ่านกรอบความคิด 3Es กล่าวคือ
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3.4.1 การให้การศึกษา สร้างความเข้าใจ (E: Education)
3.4.2 มาตรการดูแลให้อุปกรณ์เครื่องมือการปฏิบัติงานมีความพร้อมต่อการใช้งาน
(E: Effective Equipment)
3.4.3 การกำกับดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด (E: Enforcement)
4. จัดให้มรี ะบบสวัสดิการเพือ่ สนับสนุนแนวทางการป้องกัน (Prevention) และแนวทางเพือ่ การช่วยเหลือ
เยียวยา (Remedy) อย่างเป็นระบบเหมาะสม
5. ยึดมั่นโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานอย่างเคร่งครัด
¢

ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ

บริษัทมีเกษตรกรที่เปรียบเสมือนคู่ค้าที่เจริญเติบโตมาพร้อมๆ กัน บริษัทจึงมุ่งมั่นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่บริษัทมีความรู้ความชำนาญสู่เกษตรกร ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการพัฒนาเกษตรผสมผสาน โครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยไก่เนื้อ โครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย-สุกร เป็นต้น
¢

ด้านสุขภาพ

บริษทั มุง่ หวังทีจ่ ะมีสว่ นร่วมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการเสริมสร้างสุขภาพของผูบ้ ริโภคทัว่ ไปให้มโี ภชนาการ
ทีด่ ี รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกสรรอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพได้ อาทิ โครงการเลีย้ งไก่ไข่เพือ่ อาหาร
กลางวันนักเรียน และการสนับสนุนงานวิจัยไข้หวัดนก
¢

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการบริหารความปลอดภัยและชีวอนามัยอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมดูแลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ด้านน้ำ อากาศ กลิน่ และขยะ ตามมาตรฐานการผลิตทีด่ แี ละถูกต้องตามกฎระเบียบทีห่ น่วยงานราชการ
กำหนด ตลอดจนการมุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงการ
ช่วยเหลือฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ในบริเวณทีก่ จิ การของบริษทั ตัง้ อยู่ เพือ่ อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
ให้ยั่งยืน อาทิเช่น
• โครงการปลูกป่าชายเลนและป่าชุมชน
• โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
• การเข้าร่วมกิจกรรมสถานประกอบการที่มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของ
กระทรวงแรงงาน
• โครงการประหยัดพลังงาน
• โครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
• กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
• โครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
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¢

ด้านสาธารณะประโยชน์

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และ
ธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้น ในภาวะภัยพิบัติ บริษัทมีความสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ในราคาพิเศษ เพือ่ ลดทอนผลกระทบของชุมชนจากภาวะเศรษฐกิจ อาทิ การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ในระหว่างการประสบภัย การเข้าช่วยฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภายหลัง โครงการสานใจไทย
สู่ใจใต้ และการสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตและนักศึกษา
¢

ด้านวัฒนธรรมและการกีฬา

บริษทั สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาในรูปแบบต่างๆ ด้วยเชือ่ ว่าการเจริญงอกงามทางวัฒนธรรม
และการพัฒนาด้านการกีฬา จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ ความรู้รัก
สามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ อาทิ การสนับสนุนทีมฟุตบอลราชนาวีสโมสร
กองทัพเรือ การสนับสนุนการแข่งขันมวยไทย การสนับสนุนนักกรีฑาทีมชาติ เป็นต้น
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ประวัตคิ วามเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญที่กล่าวถึงในส่วนนี้ เป็นพัฒนาการที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
และการลงทุนของบริษัทที่สำคัญโดยสรุป
พ.ศ. 2521
¢ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในนาม “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด” 

เพื่อผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย
พ.ศ. 2530

¢

เริ่มดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ประเภทสัตว์บก โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจ
ในลักษณะครบวงจรมากขึ้น 

¢  จดทะเบียนหุน
้ สามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    ภายใต้ชื่อย่อว่า “CPF” 

พ.ศ. 2531

¢

พ.ศ. 2537

¢

พ.ศ. 2541

¢

พ.ศ. 2542

¢

¢
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เริม่ ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ ด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารกุง้     

การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และการแปรรูปกุ้งเพื่อการส่งออก 
แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)”
เข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทมหาชนที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ในประเทศไทย เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของซีพีเอฟ  
เข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 9 แห่ง ซึ่งภายใต้โครงสร้างใหม่จากการลงทุนในปี 

2541 และการลงทุนครั้งนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทซีพีเอฟมีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมไป
ทัว่ ทุกภาคของประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสัตว์บก และธุรกิจสัตว์นำ้
ซึง่ ทัง้ 2 ธุรกิจนีม้ กี ารดำเนินงานในลักษณะครบวงจร โดยเริม่ จากการสรรหาวัตถุดบิ
ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์ุสัตว์
การแปรรูปเนือ้ สัตว์ การเลีย้ งสัตว์ และการผลิตสินค้าอาหารจากเนือ้ สัตว์
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทซีพีเอฟที่ประสงค์ที่จะผลิตอาหารที่มี
คุณภาพสู่ตลาดทั่วโลก จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
(มหาชน)” 

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

พ.ศ. 2543

¢

พ.ศ. 2544

¢
¢

พ.ศ. 2545

¢

¢

เปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นการจ่ายปันผลปีละ 4 ครัง้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ Aqua Beauty, Inc. เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

อาหารทะเลในประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 6 บริษัท โดยซีพีเอฟถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 99.99 ดังนี้
1) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. เพือ่ ดำเนินธุรกิจสัตว์นำ้ ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
2) C.P. Food Product (Shanghai) Co., Ltd. เพือ่ ดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3) CPF Europe S.A. เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์
แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป
4) บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
แก่กลุ่มบริษัทซีพีเอฟเป็นหลัก
5) บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมให้แก่
พนักงานของกลุ่มบริษัทซีพีเอฟเป็นหลัก
เข้าร่วมลงทุนใน CP FOODS (UK) Limited เดิมชื่อ Fusion Foods Limited กับ
นักธุรกิจชาวอังกฤษ เพื่อดำเนินธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อ
สัตว์แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในสหราชอาณาจักร โดยซีพีเอฟถือหุ้น
ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 52.00 
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พ.ศ. 2546

¢

¢

¢

¢

พ.ศ. 2547

96

¢

จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 4 บริษัท โดยซีพีเอฟถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ดังนี้
1) CP WEST,Inc เดิมชื่อ Aqua-Agri Foods International, Inc.) เพื่อนำเข้าและจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา
2) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่งและ
ค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย
3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย
4) C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร
สัตว์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นโดยการเข้าซื้อหุ้นในหุ้นสามัญของบริษัท จันทบุรีฟาร์มเพาะ  

เลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย จากเดิมร้อยละ
18.00 เป็นร้อยละ 99.99
เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ โดยการเข้าซือ้ หุน้ ใน C.P. Aquaculture (India) Private Limited 

ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสั ต ว์ น ้ ำ และฟาร์ ม เพาะพั น ธ์ ุ ส ั ต ว์ น ้ ำ
ในประเทศอินเดีย จากเดิมร้อยละ 19.20 เป็นร้อยละ 31.70
เข้าร่วมลงทุนกับ Aviagen, Inc. จัดตัง้ บริษทั รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด เพือ่ ดำเนิน 

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายลูกไก่พอ่ แม่พนั ธ์เุ นือ้ ในประเทศไทย โดยซีพเี อฟถือหุน้ ทางอ้อม
ในสัดส่วนร้อยละ 49.99
เข้าลงทุนโดยบริษทั ย่อยเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญในสัดส่วนร้อยละ 84.49 ของ C.P. Standart 

Gida Sanayi ve Ticaret A.S. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ และไก่ครบ
วงจร ในประเทศตุรกี 

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
¢

¢

พ.ศ. 2548

¢

¢

จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
1) CPF Tokyo Company Limited เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า
ประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปในประเทศญี่ปุ่น โดย
ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.99
2) เข้าร่วมลงทุนกับ Shrimp Improvement Systems, L.L.C. จัดตั้งบริษัท พัฒนา
พันธ์ุกุ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเพาะฟักลูกกุ้งในประเทศไทย โดย
ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00
ที ่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ซี พ ี เ อฟ ครั ้ ง ที ่ 1/2547 มี ม ติ ร ั บ โอนกิ จ การแปรรู ป 

สัตว์น้ำ จากบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด บริษัท
กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด และบริษัท แกลง จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างการดำเนิน
ธุรกิจสายสัตว์น้ำ ซึ่งประกอบด้วย การผลิตอาหารสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และการแปรรูปให้เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทเดียว ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่
1 ปี 2548
จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
1) Calibre Nature (M) Sdn. Bhd. เพือ่ การลงทุนในธุรกิจสายสัตว์นำ้ ในประเทศมาเลเซีย
ซึง่ รวมถึง การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแปรรูป
สัตว์น้ำโดยซีพีเอฟถือหุ้นร้อยละ 100.00 
2) บริษัท ซีพี-โยเนะคิว จำกัด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดย
ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.50
3) CPF Denmark A/S เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าของกลุ่มบริษัท และแหล่งอื่นๆ เพื่อ
นำไปจัดจำหน่ายในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย และยุโรป โดยซีพีเอฟถือหุ้น
ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 52.00
เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Charoen Pokphand (India) Private Limited (CP India) 

โดยบริษัทย่อยเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น CP India เพิ่มจากร้อยละ 19.00 เป็น
ร้อยละ 71.20 ทำให้ CP India มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของซีพีเอฟ
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¢

¢

¢

¢

พ.ศ. 2549

¢

¢

¢
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รวมกิจการของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจอาหารครบวงจรในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยผูโ้ อน ได้แก่ บริษทั ฟาร์มกรุงเทพ จำกัด บริษทั ซี.พี.อุตสาหกรรมอาหารส่งออก
จำกัด และบริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และผู้รับโอนกิจการได้แก่ บริษัท
ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“MAKRO”) 

เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น MAKRO ลดลงจากร้อยละ 8.30 คงเหลือร้อยละ1.01
เข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (“SFM”) โดยบริษทั ย่อย 

เป็นผลให้ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมใน SFM ร้อยละ 100.00
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2548 มีมติให้บริษัทย่อยของซีพีเอฟ 

เข้าซื้อธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จาก บริษัท
ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม 2549
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2549 มีมติให้บริษัทย่อยของซีพีเอฟขาย
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ LOTUS-CPF (PRC) Investment Co., Ltd. ทั้งหมดออกไป ซึ่ง
การขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2549
จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม่จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
1) Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC. เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์
และเลี้ยงสัตว์ในประเทศรัสเซีย โดยซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 
2) C.P. Laos Company Limited เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมใน
สัดส่วนร้อยละ 99.61 
เข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. (“AA”) โดยบริษทั ย่อย 

เป็นผลให้ซีพีเอฟถือหุ้นทางอ้อมใน AA ร้อยละ 100.00

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

วันสำคัญในรอบปี 2549
วันที่
28 เมษายน
25 พฤษภาคม
8 มิถุนายน
1 กันยายน
7 ธันวาคม

รายการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 จากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2548
จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1 ปี 2549 จำนวน
0.05 บาทต่อหุ้น
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2549 จำนวน
0.07 บาทต่อหุ้น
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2549 จำนวน
0.05 บาทต่อหุ้น 
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ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
ซีพีเอฟให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปีจะจ่ายเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของซีพีเอฟในรอบ 6 เดือน ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากผลการ
ดำเนินงานครึง่ ปีหลังของปีจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี โดยเงินปันผลทีจ่ า่ ยรวมทัง้ สิน้ จากผลการดำเนินงาน
ในแต่ละปีจะมีจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยูก่ บั ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน
และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
นอกจากนี้ ซีพเี อฟยังมีหน้าทีต่ ามข้อกำหนดและเงือ่ นไขของหุน้ กูบ้ ริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2550 และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 หุ้นกู้
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2551 และ
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553 และหุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 

1/2549 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554 นั้น ซึ่งห้าม
มิให้ซีพีเอฟจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในรอบปีบัญชีนั้น ตลอด
อายุของหุ้นกู้ และหากซีพีเอฟไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับ
หุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ ห้ามมิให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น
สำหรับบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น แต่ละบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ
50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
อืน่ ๆ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหุ้นสามัญของซีพีเอฟ
¢

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
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: หุ้นละ 1 บาท
: 8,206,664,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
: 7,519,937,826 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
¢

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของทุนที่ชำระแล้ว

มกราคม 2521
มีนาคม 2530
พฤษภาคม 2530
มิถุนายน 2530
สิงหาคม 2530
กรกฎาคม 2531
มิถุนายน 2532
พฤศจิกายน 2541

ทุนที่เพิ่มขึ้น
ทุนชำระแล้ว 		
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(หุ้น)
25
70
100
100
300
600
385

5
30
100
200
300
600
1,200
1,585

500,000
3,000,000
10,000,000
20,000,000
30,000,000
60,000,000
120,000,000
158,529,451

พฤษภาคม 2542

159

1,744

174,380,941

ธันวาคม 2542

174

1,918

191,818,767

1,902
0.09855

3,820
3,820

382,028,584
382,038,439

กันยายน 2544

-

3,820

3,820,384,390

มกราคม 2545

0.15

3,820

3,820,536,390

เมษายน 2545

73

3,893

3,893,613,330

กรกฎาคม 2545

481

4,374

4,374,439,231

กรกฎาคม 2543
กรกฎาคม 2544

รายละเอียด
จดทะเบียนก่อตั้งเริ่มแรก
เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร
จำกัด (มหาชน) บริษทั กรุงเทพโปรดิว๊ ส จำกัด
(มหาชน) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน
จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นของ
บริษัททั้งสามแทนการชำระเป็นเงิน
เพิม่ ขึน้ จากการจ่ายหุน้ ปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2541
เพิ่มขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงาน
ในปี 2542
เพิม่ ขึน้ จากการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W1 จำนวน 3 ครั้ง
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2543 ถึง 
กรกฎาคม 2544 
เพิม่ ขึน้ จากเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของ
หุ้นสามัญจาก 10 บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W1
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W1
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W1

101

ตุลาคม 2545

ทุนที่เพิ่มขึ้น
ทุนชำระแล้ว 		
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(หุ้น)
475

4,849

4,849,590,421

มกราคม 2546

859

5,708

5,708,162,731

เมษายน 2546

0.009

5,708

5,708,171,806

กรกฎาคม 2546

6

5,714

5,714,071,566

ตุลาคม 2546

4

5,718

5,718,532,611

มกราคม 2547

9

5,727

5,727,546,606

กรกฎาคม 2547

0.002

5,727

5,727,549,116

ตุลาคม 2547

0.013

5,727

5,727,562,476

มกราคม 2548

0.058

5,728

5,727,852,576

เมษายน 2548

3

5,731

5,730,976,886

กรกฎาคม 2548

512

6,243

6,243,420,081

สิงหาคม 2548

1,277

7,520

7,519,937,826
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รายละเอียด
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้ง
สุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W 
และการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ CPF-W2
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2 
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2 
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2 
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2 
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2 
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2 
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2
เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ CPF-W2

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ Depositary Receipts สำหรับหุ้นสามัญ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
Underlying Share Ratio
จำนวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
นายทะเบียน

: Over the Counter (OTC), United States Exchange
: 1 Depositary Receipt : 4 หุ้นสามัญ
: 452,825 หน่วย
: The Bank of New York

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หุ้นสามัญของซีพีเอฟที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“Thai NVDR”) มี
จำนวน 367,986,767 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว โดยผู้ลงทุนใน
ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depositary Receipt หรือ NVDR)
ซึ่งออกโดย Thai NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ เสมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท
เว้นแต่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นจะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่นับรวมหุ้นที่ถือโดย Thai NVDR
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญของซีพีเอฟที่ถือโดย Thai NVDR ได้ที่ www.set.or.th/nvdr

ผู้ถือหุ้น

(ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549)
		 ประเภท 		
1.
2.
3.
4.

บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ
นิติบุคคล
สัญชาติไทย
นิติบุคคล
สัญชาติต่างประเทศ
รวม			

จำนวนผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

15,802
105
301
135
16,343

18.32%
0.30%
52.11%
29.27%
100.00%

1,377,952,382
22,480,209
3,918,648,417
2,200,856,818
7,519,937,826
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¢

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
¢

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
MELLON BANK, N.A.
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA,
ALBOUYS NOMINEES LIMITED
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED

จำนวนหุน้ 		 สัดส่วนการถือหุน้
2,982,201,995
   405,308,119
   187,741,756
   185,607,300
   168,542,627
   161,643,700
   157,713,700
   149,597,400
   115,284,100
   109,199,411

(ร้อยละ)
39.66
5.39
2.50
2.47
2.24
2.15
2.10
1.99
1.53
1.45

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟ
เกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ
คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นของซีพีเอฟเกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อบังคับเรื่องการ
โอนหุ้นได้ โดยการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซีพีเอฟเป็นผู้ออกและเสนอขาย
(รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิ
ต่างๆ ตามวรรคนี้) แต่ทั้งนี้การถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในวรรคแรก
แล้ว จำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของซีพีเอฟในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมีสิทธิิถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้กับกรณี
การโอนหุ้นจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นใหม่ โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ
หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามวรรคนี้
(รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิ
ต่างๆ ตามวรรคนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่ง
มิใช่คนต่างด้าว
ทั้งนี้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมีจำนวน
ประมาณร้อยละ 29.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทย่อยที่ซีพีเอฟมีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนเกินกว่า
ร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 46 บริษัท แบ่งตามประเภท
ธุรกิจได้ดังนี้
¢

ธุรกิจสัตว์บกในประเทศไทย (เรียงลำดับตัวอักษร)

1 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ และธุรกิจ
ไก่เนื้อครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2631-0989
ทุนจดทะเบียน
600,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.44
2 บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร
จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2675-9879
หมายเลขโทรสาร
0-2675-9811
ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.90

4 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2675-9897
หมายเลขโทรสาร
0-2675-9811
ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.61
5 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2675-9879
หมายเลขโทรสาร
0-2675-9811
ทุนจดทะเบียน
166,650,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

6 บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
3 บริษัท กรุงเทพฯ อาหารสัตว์ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-1234
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
หมายเลขโทรสาร
0-2641-1979
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน
2,800,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2675-9859
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
หมายเลขโทรสาร
0-2675-9813
ร้อยละ 99.99
ทุนจดทะเบียน
666,600,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
 สัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
7 บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
ประเภทธุรกิจ
เลี้ยงสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7728-2229
หมายเลขโทรสาร
0-7728-2230
ทุนจดทะเบียน
33,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
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8 บริษัท ซี.พี.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด*
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสำเร็จรูปและร้านอาหาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2919-5971
หมายเลขโทรสาร
0-2919-5979
ทุนจดทะเบียน
228,200,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

13 บริษัท ฟาร์มกรุงเทพ จำกัด*
ประเภทธุรกิจ
เลี้ยงสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-1234
หมายเลขโทรสาร
0-2641-1979
ทุนจดทะเบียน
42,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

9 บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2638-2749
ทุนจดทะเบียน
1,850,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

14 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร
สำเร็จรูป และร้านฟาสต์ฟู้ดส์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2673-1095
หมายเลขโทรสาร
0-2673-1546
ทุนจดทะเบียน
80,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

10 บริษัท ซี.พี. ฟู้ด โซลูชั่นส์ จำกัด* (เดิมชื่อ “บริษัท ซี.พี.
อุตสาหกรรมอาหารส่งออก จำกัด”)
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2989-4506
หมายเลขโทรสาร
0-2989-4074
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
11 บริษัท ซีพี–โยเนะคิว จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3859-3046
หมายเลขโทรสาร
0-3859-3587
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 80.50
12 บริษัท บี.พี.อาหารสัตว์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สระบุรี ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3637-1885
หมายเลขโทรสาร
0-3637-6578
ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
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15 บริษัท ราชบุรีอาหารสัตว์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ราชบุรี ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3236-8181-9
หมายเลขโทรสาร
0-3236-8062
ทุนจดทะเบียน
470,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
16 บริษัท วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
สำเร็จรูปที่แปรรูปมาจากเนื้อสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2663-4293
หมายเลขโทรสาร
0-2663-4115
ทุนจดทะเบียน
330,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
17 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
สำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2673-1095
หมายเลขโทรสาร
0-2673-1546
ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
* 	ในปี 2548 ได้โอนกิจการให้กับบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด
¢

ธุรกิจสัตว์น้ำใประเทศไทย
(เรียงลำดับตัวอักษร)

18 บริษัท กรุงเทพเพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด**
ประเภทธุรกิจ
เพาะเลี้ยงกุ้ง และแปรรูปกุ้ง 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-1191
หมายเลขโทรสาร
0-7439-2957
ทุนจดทะเบียน
180,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.89
19 บริษัท แกลง จำกัด**	
ประเภทธุรกิจ
แปรรูปกุ้ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2631-0776
ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
20 บริษัท จันทบุรีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำกัด**		
ประเภทธุรกิจ
เพาะเลี้ยงกุ้ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2638-2147
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

21 บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด**
ประเภทธุรกิจ
แปรรูปกุ้ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2631-0776
ทุนจดทะเบียน
425,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
22 บริษัท ตราดเพาะเลี้ยงกุ้ง จำกัด**
ประเภทธุรกิจ
เพาะเลี้ยงกุ้ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศ ัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2638-2147
ทุนจดทะเบียน
36,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.91
23 บริษัท พัฒนาพันธ์ุกุ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ
เพาะฟักลูกกุ้ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2638-2147
ทุนจดทะเบียน
8,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญ 792,000 หุน้
และหุ้นบุริมสิทธิ์ 8,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 51.00 
24 บริษัท โภคภัณฑ์อะควอเท็ค จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ และ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชลบุรี ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3829-7493
หมายเลขโทรสาร
0-3829-7495
ทุนจดทะเบียน
400,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
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25 บริษัท สวีฟาร์มมิ่ง จำกัด**
ประเภทธุรกิจ
เพาะเลี้ยงกุ้ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2638-2147
ทุนจดทะเบียน
70,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.84

** ในปี 2548 ได้โอนกิจการให้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จำกัด (มหาชน)
¢

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศไทย
(เรียงลำดับตัวอักษร)

26 Aqua Beauty, Inc.
ประเภทธุรกิจ
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเล
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายเลขโทรศัพท์ 1-410-505-5017
หมายเลขโทรสาร
1-410-381-6868
ทุนจดทะเบียน
USD 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
USD 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
27 CPF Denmark A/S
ประเภทธุรกิจ
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อ
สัตว์แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศเดนมาร์ก 
หมายเลขโทรศัพท์ 45-7526-1330
หมายเลขโทรสาร
45-7526-1336
ทุนจดทะเบียน
EUR 200,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
EUR 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 52.00
28 CPF Europe S.A.
ประเภทธุรกิจ
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อ
สัตว์แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศเบลเยี่ยม 
หมายเลขโทรศัพท์ 32-2357-5387 
ทุนจดทะเบียน
EUR 6,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
EUR 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

108

29 CPF Tokyo Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อ
สัตว์แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น 
หมายเลขโทรศัพท์ 813-5401-2231
หมายเลขโทรสาร
813-5401-2236
ทุนจดทะเบียน
JPY 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
JPY 1,000 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
30 CP Foods (UK) Limited (เดิมชือ่ “Fusion Foods Limited”)
ประเภทธุรกิจ
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อ
สัตว์แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 44-1299-253131
ทุนจดทะเบียน
GBP 300,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
GBP 1 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 52.00
31 CP Foods West, Inc. (เดิมชื่อ “Aqua-Agri Foods
International, Inc.”)
ประเภทธุรกิจ
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายเลขโทรศัพท์ 1-562-256-7146
หมายเลขโทรสาร
1-562-256-7140
ทุนจดทะเบียน
USD 3,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
USD 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
¢

ธุรกิจอืน่ ๆ ในประเทศไทย (เรียงลำดับตัวอักษร)

32 บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านการฝึกอบรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2638-2139
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )
33 บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร
0-2638-2139
ทุนจดทะเบียน
250,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
¢

ธุรกิจในต่างประเทศ
(เรียงลำดับตามตัวอักษร)

34 Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ
เพาะเลี้ยงกุ้งและแปรรูปกุ้ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย
หมายเลขโทรศัพท์ 03-4021-3761-2
หมายเลขโทรสาร
03-4021-3832
ทุนจดทะเบียน
RM 22,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
RM 1 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
35 BKP Holdings Limited***
ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศบริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์
ทุนจดทะเบียน
USD 7,500,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
USD 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.44

*** อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท
36 C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.		
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำ และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมายเลขโทรศัพท์ 86-779-208-4362 
หมายเลขโทรสาร
86-779-208-3932
ทุนจดทะเบียน
USD 5,500,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
37 C.P. Aquaculture (Hainan) Co., Ltd.		
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ
ทีต่ ง้ั สำนักงานใหญ่ มณฑลฮายหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมายเลขโทรศัพท์ 86-898-6748-8578
ทุนจดทะเบียน
USD 3,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100.00

38 CP Food Product (Shanghai) Co., Ltd.	
ประเภทธุรกิจ
ร้านอาหารไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมายเลขโทรศัพท์ 86-21-5135-8888 
หมายเลขโทรสาร
86-21-5135-8888
ทุนจดทะเบียน
USD 3,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
39 C.P. Laos Co., Ltd.		
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
หมายเลขโทรศัพท์ 856-021-453508-10
หมายเลขโทรสาร
856-021-453507
ทุนจดทะเบียน
USD 3,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
USD 2.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.61
40 C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.	
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจไก่ครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศตุรกี
หมายเลขโทรศัพท์ 212-274-8536
หมายเลขโทรสาร
212-274-7995
ทุนจดทะเบียน
YTL 57,500,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
YTL 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 92.64
41 Calibre Nature (M) Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ
บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตสัตว์น้ำครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย
หมายเลขโทรศัพท์ 03-4021-3761-2
หมายเลขโทรสาร
03-4021-3832
ทุนจดทะเบียน
RM 120 ล้าน เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
RM 1 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
42 Charoen Pokphand (India) Private Limited
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์ และเลี้ยงสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศอินเดีย
หมายเลขโทรศัพท์ 9144 4470790
หมายเลขโทรสาร
9144 4917480
ทุนจดทะเบียน
RS 630 ล้าน เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
RS 10.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 71.20
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43 Charoen Pokphand (USA), Inc.	
ประเภทธุรกิจ
ไก่เนื้อครบวงจร (หยุดการประกอบกิจการ
เมื่อเดือนมีนาคม 2547)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายเลขโทรศัพท์ 1-410-505-5017
หมายเลขโทรสาร
1-410-381-6868
ทุนจดทะเบียน
USD 30,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
USD 1 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.97

¢

บริษทั ร่วม (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทร่วม ที่ซีพีเอฟมีการถือหุ้นทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20.00 ถึงร้อยละ 50.00
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 8
บริษัท ดังนี้

1 บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ร้านคอนวีเนียนสโตร์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า 7-Eleven 
ในประเทศไทย
44 Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์ และเลี้ยงสัตว์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2677-9000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รัสเซีย
หมายเลขโทรสาร
0-2631-1082
หมายเลขโทรศัพท์ 7-496-631-2233
ทุนจดทะเบียน
4,500,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
หมายเลขโทรสาร
7-496-631-1924
มูลค่าที่ตราไว้
1.00 บาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน
Ruble 220,000,000 เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
 สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 25.62
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
2 บริษัท นว 84 จำกัด	
45 CPF Investment Limited		
ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุน
99.93 ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสวนป่าใน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์
ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน
USD 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
มูลค่าที่ตราไว้
USD 1.00 ต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน
1,500,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สั
ด
ส่
ว
นการถื
อ
หุ
้
น
ร้
อยละ 25.00
46 Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ
3 บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุเนื้อ
หมายเลขโทรศัพท์ 03-4021-3761-2
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเลขโทรสาร
03-4021-3832
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2988-0700
ทุนจดทะเบียน
RM 100 ล้าน เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
หมายเลขโทรสาร
0-2988-0706
มูลค่าที่ตราไว้
RM 1.00 ต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน
70,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
มูลค่าที่ตราไว้
100 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 49.99
4 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-9000
ทุนจดทะเบียน
300,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 24.46
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5 บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธ์ุเนื้อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2988-0700
หมายเลขโทรสาร
0-2988-0706
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
100 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 49.99
6 C.P. Aquaculture (India) Private Limited
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง และทำฟาร์ม
เพาะเลี้ยงลูกกุ้งในประเทศอินเดีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศอินเดีย
หมายเลขโทรศัพท์ 9144-2491-7790
ทุนจดทะเบียน
Rs 250,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
Rs 10.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 31.70
7 C.P. Vietnam Livestock Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
เวียดนาม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศเวียดนาม
หมายเลขโทรศัพท์ 84-6183-6251
ทุนจดทะเบียน
USD 55,685,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
USD 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 40.00

¢

นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10.00
แต่ ไม่เกินร้อยละ 20.00 (เรียงลำดับตามตัว
อักษร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 นิติบุคคลที่ซีพีเอฟมีการถือหุ้นทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 แต่น้อยกว่า
ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น มี
จำนวนทั้งสิ้น 1บริษัท ดังนี้
1 Kinghill Limited
ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุน โดยมีการลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหาร
ศูนย์การค้า “Super Brand Mall” 
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
ทุนจดทะเบียน
USD 250,000,000 เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
USD 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 19.96

8 Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
100.00 ในบริษัทจำนวน 8 แห่ง ที่ดำเนิน
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ 
ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศมาเลเซีย
หมายเลขโทรศัพท์ 60-3317-63061
ทุนจดทะเบียน
RM 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 
มูลค่าที่ตราไว้
RM 1.00 ต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 49.64
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¢

นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ น้อยกว่าร้อยละ 10.00
(เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 นิติบุคคลที่ซีพีเอฟมีการถือหุ้นทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 6 บริษัท ดังนี้
1 บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน
1,950,000,000 บาท เป็นหุน้ สามัญทัง้ จำนวน
มูลค่าที่ตราไว้
10.00 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 6.58
2 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 6.49
3 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 3.03
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4 บริษัท วีรวมโชค จำกัด
ประเภทธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 9.00
5 บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกันชีวิต
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 3.47
6 Chia Tai (Jilin) Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ
กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
50.00 ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายอาหารสัตว์ และเลี้ยงสัตว์
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 9.99

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 4 9 บ ริ ษั ท เ จ ริ ญ โ ภ ค ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

บุคคลอ้างอิง
¢

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) ของซีพีเอฟ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2596-9000
หมายเลขโทรสาร 0-2832-4994-6

¢

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2550 หุน้ กูข้ องซีพเี อฟ ครัง้ ที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 หุน้ กูข้ องซีพเี อฟ
ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2551 และหุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่
2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-1982
หมายเลขโทรสาร 0-2470-1998

¢

นายทะเบียหุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 และหุ้นกู้ของ
ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554
ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-1477-8
หมายเลขโทรสาร 0-2626-4545-6

¢

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 และหุ้นกู้
ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงินและหลักทรัพย์บริการ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2626-7507, 0-2626-7591-2, 0-2626-7501
หมายเลขโทรสาร 02-626-7542-3
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¢

นายทะเบียน American Depository Receipts
The Bank of New York, Depositary Receipts Division
101 Barclay Street, 22nd Floor, New York, New York 10286
สำนักงานนิวยอร์ก  ติดต่อ Judy Kang หมายเลขโทรศัพท์ 1-212-815-4295
สำนักงานฮ่องกง ติดต่อ Eugenia Lee หมายเลขโทรศัพท์ 852-2840-9821             

¢

ผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟ
นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2677-2000, 0-2658-5000
หมายเลขโทรสาร 0-2677-2232

ติดต่อกับบริษัท
ที่อยู่เว็บไซต์
สํานักงานใหญ่

www.cpf.co.th
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 โซนเอ 
เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร 0-2638-2942

ข้อมูลทั่วไป

สํานักลงทุนสัมพันธ์ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 27 
เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-2935-6
หมายเลขโทรสาร 0-2638-2942
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ iroffice@cpf.co.th

สมัครงาน

สํานักสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-0400
หมายเลขโทรสาร 0-2641-0100
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ job@cpf.co.th
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