เดินหนาพัฒนา
สูการเปนครัวของโลก
ไมหยุดคิด ไมหยุดยั้ง
นำหนาในการพัฒนามาตรฐานอาหารของคนไทย
สูคุณภาพระดับโลก พรอมสรางสรรคสิ่งใหมๆ
เพื่อการเปนครัวของคุณ และของผูบริโภคทั่วทุกมุมโลก
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ขอมูลทั่วไปของซีพ�เอฟ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
ที่อยูเว็บไซต
ประเภทธุรกิจ
สถานะทางกฎหมาย
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุนที่จำหนายแลว
จำนวนหุนทุนที่ซื้อคืน
จำนวนหุนภายหลังหักหุนทุนซื้อคืน
มูลคาหุนที่ตราไว (Par Value)
จำนวนบริษัทยอย
ชื่อยอในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชื่อยอหุนกูที่จดทะเบียนในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2638-2139
http://www.cpfworldwide.com
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทั้งในประเทศ และตางประเทศ
บริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย
0107537000246
8,206.66 ลานบาท
7,519.94 ลานหุน เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
471.00 ลานหุน
7,048.94 ลานหุน
1.00 บาทตอหุน
127 บริษัท (รายละเอียดโดยสรุป แสดงไวภายใตหัวขอ “ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน” หนา 138-150)
CPF
สำหรับหุนสามัญ
CPF12OA สำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2
CPF138A สำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2
CPF13NA สำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1
CPF14NA สำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2
CPF15NA สำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3
CPF155A สำหรับหุนกูครั้งที่ 2/2552
CPF155B สำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2553
CPF14NB สำหรับหุนกูครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1
CPF17NA สำหรับหุนกูครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2
CPF188A สำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1
CPF218A สำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
CPF418A สำหรับหุนกูครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3
CPF41DA สำหรับหุนกูครั้งที่ 2/2554

(รายละเอียดของหุนกูโดยสรุป สามารถดูไดที่ www.cpfworldwide.com หัวขอ นักลงทุนสัมพันธ และรายละเอียดมูลคาหุนกูคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงไวภายใตหัวขอ ”คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท” หนา 71)

คำจำกัดความ: “บริษัท” หรือ “กลุมซีพีเอฟ” ที่กลาวในรายงานประจำปนี้ หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” และบริษัทยอย (บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุนทั้งทางตรง
และทางออมมากกวารอยละ 50 ของทุนชำระแลวของบริษัทนั้นและบริษัทที่ซีพีเอฟมีอำนาจควบคุม)
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สารบัญ
ภาพรวมบร�ษัทโดยสรุป
สารถึงผูถือหุน
พัฒนาการที่สำคัญของบร�ษัท
รางวัลแหงความสำเร็จของบร�ษัท
ภาพรวมการดำเนินธุรกิจโดยสรุป
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม
ปจจัยความเสี่ยง
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทตอรายงานทางการเง�น
คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเง�นของบร�ษัท
การจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
แนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สูความยั่งยืน
นโยบายการจายเง�นปนผล
ขอมูลสรุปเกี่ยวกับหุนสามัญของบร�ษัท
ผูถือหุน
ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บร�ษัทมีการลงทุน
บุคคลอางอิง
ติดตอบร�ษัท
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23
43
59
63
64
75
103
117
133
134
136
138
151
153
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ภาพรวมบร�ษัทโดยสรุป
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) (หรือ “ซีพีเอฟ”) ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ซึ่ง
ประกอบดวย การผลิตอาหารสัตว การเลีย้ งสัตว และการผลิตอาหาร ซึง่ ไดแก การผลิตสินคาเนือ้ สัตวกง่ึ ปรุงสุก
และปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานภายใตตรา รวมถึงการดำเนินธุรกิจคาปลีกอาหาร
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟมีการลงทุนประกอบธุรกิจใน 10 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไดแก ประเทศไทย
ตุรกี รัสเซีย ลาว ไตหวัน อังกฤษ มาเลเซีย อินเดีย จีน และฟลปิ ปนส รวมทัง้ มีการสงออกผลิตภัณฑสนิ คาเนือ้ สัตว
และอาหารกึง่ ปรุงสุกและปรุงสุก รวมทัง้ อาหารพรอมรับประทานภายใตตรา ไปจำหนายตางประเทศมากกวา
20 ประเทศทั่วโลก
การดำเนินธุรกิจจำแนกออกเปน 2 สวนหลัก คือ 1) กิจการประเทศไทย (Thailand Operations) ซึ่งเปน
การประกอบกิจการในประเทศไทยเพื่อจำหนายในประเทศ และเพื่อสงออกไปจำหนายในประเทศตางๆ และ
2) กิจการตางประเทศ (Overseas Operations) ซึ่งเปนการประกอบกิจการโดยบริษั ทยอยในตางประเทศใน
9 ประเทศ ไดแก ตุรกี รัสเซีย ลาว ไตหวัน อังกฤษ มาเลเซีย อินเดีย จีน และฟลิปปนส โดยในป 2554
รายไดจากกิจการประเทศไทยคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 75 ของรายไดจากการขายรวม ในขณะที่รายไดจาก
กิจการตางประเทศคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 25 ของรายไดจากการขายรวม
บริษัทไดจำแนกธุรกิจตามประเภทของสินคาออกเปน 3 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว (Feed) 2) ธุรกิจ
การเลี้ยงสัตว (Farm) ไดแก การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา และการแปรรูปเนื้อสัตวพื้นฐาน และ
3) ธุรกิจอาหาร (Food) ไดแก การผลิตสินคาเนื้อสัตวกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
พรอมรับประทาน
ธุรกิจของบริษั ทแบงออกเปน 2 สายธุรกิจหลัก คือ 1) สายธุรกิจสัตวบก (Livestock Business Line) มี
ผลิตภัณฑหลักในกลุมของไกเนื้อ ไกไข สุกร และเปด และ 2) สายธุรกิจสัตวน้ำ (Aquatic Business Line) มี
ผลิตภัณฑหลักในกลุมของกุงและปลา ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจนี้มีการดำเนินงานในลักษณะครบวงจร
รายไดจากการขายรวมของบริษัทสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามงบการเงินรวมมีจำนวน 206,099
ลานบาท โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 15,837 ลานบาท (หรือเทากับ 2.38 บาทตอหุน) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนรวมทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 1.20 บาท
โดยเงินปนผลดังกลาว ซีพีเอฟไดมีการจายครั้งแรกเปนเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนแลวในอัตราหุนละ
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0.60 บาท เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2554 คงเหลือเปนเงินปนผลจายครัง้ ทีส่ องซึง่ จะจายเปนเงินปนผลประจำป 2554
ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอการจายเงินปนผลประจำปดังกลาวตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ซีพเี อฟนำหุน สามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมือ่ เดือนธันวาคม 2530 และไดแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจำกัด ในเดือนมกราคม 2537 โดยไดเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว จากเดิมมูลคา
หุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท เมื่อเดือนกันยายน 2544
เมื่อวัน ที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟไดอนุมัติให Charoen Pokphand Foods
(Malaysia) Sdn. Bhd. (“CPFM”) ซึ่งเปนบริษั ทยอยที่ซีพีเอฟถือหุนทางออมในสัดสวนรอยละ 99.99
เขาซื้อหุนทั้งหมดของ Makin Jernih Sdn. Bhd. (“MJSB”) รวมจำนวน 33 ลานหุน จาก MKH Berhad (“MKH”)
ซึง่ MJSB เปนบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจดานการลงทุนในหุน ของบริษัทอืน่ (Holding Company) ปจจ�บนั มีการลงทุน
ในสัดสวนรอยละ 100 ของหุนที่ออกและชำระแลวในบริษั ท 3 แหง ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษั ทในประเทศ
มาเลเซีย ประกอบดวย 1) Chau Yang Farming Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจดานการทำฟารมเลี้ยงสุกรขุน
2) Tip Top Meat Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจโรงชำแหละสุกร และ 3) AA Meat Shop Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจ
รานคาปลีกจำหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของในประเทศมาเลเซีย โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวไดเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ไดอนุมัติการเขาซื้อหุน C.P.
Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) ซึ่งมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮอ งกงภายใตชอ่ื ยอ 00043.HK
เปนจำนวนรวมรอยละ 74.18 ซึง่ การดำเนินธุรกิจของ CPP แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ ธุรกิจในประเทศจีน
ซึง่ มีธรุ กิจอาหารสัตวเปนธุรกิจหลัก และธุรกิจในประเทศเวียดนามซึง่ ประกอบดวย ธุรกิจผลิตและจำหนายอาหารสัตว
ธุรกิจเพาะพันธุสัตว และทำฟารมสัตวบกและสัตวน้ำ และธุรกิจแปรรูป และผลิตผลิตภัณฑเนือ้ สัตวและอาหาร
ทัง้ นี้ การซือ้ ขายดังกลาวไดเสร็จสมบูรณในวันที่ 8 มีนาคม 2555
ปจจ�บัน ซีพีเอฟมีหุนสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใตชื่อยอ “CPF” โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟมีทุนชำระแลว 7,519,937,826 บาท เปนหุนสามัญทั้งจำนวน และมีมูลคาหุนสามัญ
CPF (กอนหักหุน ทุนซือ้ คืนเพือ่ การบริหารทางการเงิน) ตามราคาตลาด ณ วันดังกลาวประมาณ 248,158 ลานบาท
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โครงสรางธุรกิจ
โครงสรางการดำเนินงานของบร�ษัทในกลุม
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

กลุมบร�ษัทซีพ�เอฟ (Consolidated)
กิจการประเทศไทย

จำหนายในประเทศ

สงออก

กิจการตางประเทศ

บร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย

ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย

เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม

บมจ. ซีพ� ออลล
บจ. นว 84

อาหารสัตว

ผลิตผลจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว

ผลิตผลจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว

อาหาร

อาหาร

Charoen Pokphand
Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.
ไตหวัน

จีน

(ฟารมสัตวน้ำ)

บจ. รอส บร�สเดอร สยาม

ตุรกี

บจ. อลิอันซ ซี.พ�. ประกันภัย

ฟ�ลิปปนส

บจ. อารเบอร เอเคอรส ประเทศไทย

มาเลเซีย
รัสเซีย
ลาว
อินเดีย
อังกฤษ

C.P. Aquaculture (India) Pte Ltd.
C.P. Vietnam Corp.
C.P. Cambodia Co., Ltd.
Charoen Pokphand Holdings
(Malaysia) Sdn. Bhd.
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โครงสรางธุรกิจ
โครงสรางการดำเนินงานของบร�ษัทในกลุม
ภายหลังการเขาซื้อหุน CPP เสร็จสมบูรณ
(ณ วันที่ 8 มีนาคม 2555)

กิจการประเทศไทย

จำหนายในประเทศ

สงออก

กลุมบร�ษัทซีพ�เอฟ (Consolidated)
กิจการตางประเทศ

บร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย

ไมใชบร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย

เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม

บมจ. ซีพ� ออลล
บจ. นว 84

อาหารสัตว

ผลิตผลจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว

ผลิตผลจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว

อาหาร

อาหาร

จีน

Charoen Pokphand
Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.
ไตหวัน

(ฟารมสัตวน้ำ)

บจ. รอส บร�สเดอร สยาม

ตุรกี

บจ. อลิอันซ ซี.พ�. ประกันภัย

C.P. Pokphand Co., Ltd.

ฟ�ลิปปนส

บจ. อารเบอร เอเคอรส ประเทศไทย

จีน (อาหารสัตว)
เว�ยดนาม

มาเลเซีย
รัสเซีย
ลาว
อินเดีย
อังกฤษ

C.P. Aquaculture (India) Pte Ltd.
C.P. Cambodia Co., Ltd.
Charoen Pokphand Holdings
(Malaysia) Sdn. Bhd.

แคนาดา

ไอรแลนด

สว�เดน
ฟ�นแลนด
เดนมารก
อังกฤษ
เนเธอรแลนด
เยอรมนี
เบลเยี่ยม

เอสโตเนีย
รัสเซีย

ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมร�กา

เม็กซิโก

สเปน

อิตาลี

กร�ซ

เกาหลีใต

ตุรกี
ไซปรัส
เลบานอน
บาหเรน
ซาอุดิอาระเบีย

ญี่ปุน

จีน

คูเวต
ปากีสถาน
กาตาร
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ไตหวัน
อินเดีย
ศร�ลังกา

ฮองกง
ลาว
กัมพ�ชา
เว�ยดนาม

ฟ�ลิปปนส

มาเลเซีย

มาเร�ยนาไอสแลนด

สิงคโปร
อินโดนีเซีย

การขยายกิจการ
ไปทั่วโลก
กิจการตางประเทศ (บร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม)
ตัวแทนจำหนายของบร�ษัท
ประเทศปลายทางสำหรับการสงออกจากประเทศไทย

ร�ยูเนี่ยน
ออสเตรเลีย
แอฟร�กาใต
นิวซีแลนด
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ขอมูลทางการเง�นโดยสรุป
รายไดจากการขายแบงตามกิจการ (ลานบาท)

165,063

26%

19%
15%
66%

206,099
25%

165,063
20%
43%

14%
61%

14%
60%

ป 2552

ป 2553

ป 2554

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ

189,049
18%

206,099
19%
43%

43%

ป 2552

20,782

17,261

18,359

10.5%

9.7%

10.1%

ป 2552

ป 2553

ป 2554

38%

39%

37%

EBITDA1/ และ EBITDA Margin
EBITDA (ลานบาท)
EBITDA Margin

อาหารสัตว
ผลิตผลจากฟารมเลี้ยงสัตว
อาหาร

กิจการประเทศไทย - จำหนายในประเทศ
กิจการประเทศไทย - สงออก
กิจการตางประเทศ

189,049

รายไดจากการขายแบงตามประเภทของสินคา (ลานบาท)

ป 2553

ป 2554

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

หมายเหตุ: 1/ กำไรกอนดอกเบี้ยจาย คาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย รวมทั้งคาใชจายอื่น
และรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
อัตรากำไรสุทธิ

13,563

15,837

11.2%

11.1%

ป 2553

ป 2554

9.1%

10,190

6.2%

7.2%

7.7%

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2552

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กำไรสุทธิ/สินทรัพยรวมเฉลี่ย

20.3%

ป 2552

23.4%

24.9%

ป 2553

ป 2554

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน = กำไรสุทธิ/สวนของผูถือหุนเฉลี่ย

ขอมูลทางการเง�นโดยสรุป / 1 0

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอ EBITDA1/ (เทา)

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ2/ ตอสวนของผูถือหุน (เทา)

สินทรัพยรวม และหนี้สินรวม (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม

3.34
2.48

2.54

0.64

0.59

0.68

159,904
126,093

115,698

93,385
60,719
ป 2552

ป 2553

ป 2554

หมายเหตุ: 1/ กำไรกอนดอกเบี้ยจาย คาใชจายทางการเงิน ภาษีเงินได
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย รวมทั้งคาใชจายอื่น
และรายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดำเนินงาน

ป 2552

8.26

ป 2554

หมายเหตุ: 2/ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย-เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

9.16

ป 2553

ป 2553

2.38

1.05

2.04

ป 2554

ป 2552

ป 2553

ป 2554

เง�นปนผลตอหุน (บาท)

1.52

ป 2552

ป 2552

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

9.99

65,149

1.20

0.73

ป 2553

ป 2554

ป 2552

ป 2553

ป 2554

สารถึงผูถือหุน

นายธนินท เจียรวนนท
ประธานกรรมการบริษัท

นายอดิเรก ศร�ประทักษ
กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร

สารถึงผูถือหุน / 1 2

ในป 2554 ทีผ่ า นมา จากสถานการณเศรษฐกิจของโลกยังคงมีความผันผวน
ประกอบกับสถานการณอุทกภัยในประเทศไทย ไดสรางความเดือดรอน
และสงผลกระทบกับภาคธุรกิจและธุรกรรมการคาทั่วโลกหลายสวน แตดวยการที่บร�ษัท
เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ไดกำหนดเปนนโยบายหลักในการดำเนินงานที่ให
ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ การบร�หารการลงทุนอยางรอบคอบ และ
การใหความสำคัญกับการบร�หารความเสี่ยงของแตละสวนงาน จึงทำใหผลการดำเนินงาน
ของบร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) หร�อ “ซีพ�เอฟ” ในป 2554 ไดประสบ
ความสำเร็จโดยมียอดขายรวมจำนวน 206,099 ลานบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 15,837
ลานบาท เพ�่มข�้นจากปที่ผานมารอยละ 9 และรอยละ 17 ตามลำดับ

จากผลการดำเนินงานดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดมมี ติอนุมตั ใิ หจา ยเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลการดำเนินงานหกเดือนแรกของป 2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 จำนวน
0.60 บาทตอหุน และไดมีมติอนุมัติใหเสนอการจายเงินปนผลประจำป 2554 จากผล
การดำเนินงานหกเดือนหลังของป 2554 จำนวน 0.60 บาทตอหุน ตอผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555
ซึ่งรวมเปนการจายเงินปนผลทั้งสิ้น 1.20 บาทตอหุน หรือคิดเปนรอยละ 70 ของกำไร
สุทธิประจำป 2554 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)
สำหรับป 2555 นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเขาถือหุน รอยละ 74.18 ใน C.P. Pokphand Co., Ltd.
(“CPP”) เสร็จสมบูรณในไตรมาส 1 ป 2555 ตามมติที่อนุมัติโดยผูถือหุนรายยอยของ
บริษั ทฯ ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
ทีผ่ า นมา CPP เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮอ งกง มีการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและดำเนินธุรกิจเกษตรครบวงจรในประเทศเวียดนาม
การเขาซื้อกิจการ CPP เปนไปตามแผนงานของบริษั ทฯ ที่ตองการขยายตลาดไปยัง
ประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผลของการเขาซื้อกิจการครั้งนี้ บริษัทฯ
คาดวาจะทำใหยอดขายของบริษั ทฯ ในป 2555 นี้มีการเติบโตอยางนอยรอยละ 50
โดยจะมีสัดสวนยอดขายจากกิจการในตางประเทศเพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 50 ของ
ยอดขายรวม จากรอยละ 25 ในป 2554 ทีผ่ า นมา ซึง่ มีผลใหบริษัทฯ ไดกา วขึน้ เปนบริษัทเกษตร
อุตสาหกรรมชัน้ นำในเขตเอเซียแปซิฟก ทีม่ กี ารดำเนินงานครอบคลุม 11 ประเทศทัว่ โลก

สำหรับแผนการดำเนินงานในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา โดยเฉพาะการผลิตและจำหนาย
สินคาอาหารพรอมรับประทานภายใตตราสินคา
บริษัทฯ ไดมีการจำหนายสินคา
ดังกลาวทั้งในประเทศไทยและไดมีการสงออกไปมากกวา 20 ประเทศทั่วโลก และยังคง
มุงมั่นสรางความเติบโตในธุรกิจนี้ เพื่อสรางสินคาอาหารคุณภาพของประเทศไทยใหเปน
ที่ยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก ตามวิสัยทัศน “ครัวของโลก” ที่ไดกำหนดเปนเปาหมาย
ไวอยางชัดเจน
จากอัตราการเจริญเติบโตขององคกรที่ ไดพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจ�บัน ก็ดวย
พันธกิจหลักทีส่ ำคัญ คือการสรางการเติบโตอยางยัง่ ยืน บริษัทฯ ไดกำหนดทิศทางกลยุทธ
องคกรหลัก 6 ประการ คือ 1) มุงสูความเปนบริษัทระดับโลก 2) เปนผูนำแหงคุณภาพ
และอาหารปลอดภัย 3) มุงขยายธุรกิจอาหารครบวงจร 4) สรรคสรางนวัตกรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 5) มุงเนนการพัฒนาบุคลากร และ 6) สรางความยั่งยืนดวยจิตสำนึก
รับผิดชอบตอสังคม
ดวยพันธกิจหลักดังกลาวขางตน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
และมีการควบคุมภายในที่ครอบคลุม ดวยการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ จะสงผลให
บริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันตามมาตรฐานสากล สงผลใหการดำเนินงานของ
บริษัทฯ อยูในระดับที่เปนที่พอใจแกผูถือหุนไดอยางตอเนื่องตลอดไป
ในนามของคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกร บริษัทฯ ขอขอบคุณ
ผูถือหุนทุกทานที่ไดใหความวางใจและใหการสนับสนุนบริษัทฯ อยางดียิ่งเสมอมา
ในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายธนินท เจียรวนนท

ประธานกรรมการบริษัท

นายอดิเรก ศร�ประทักษ

กรรมการผูจ ดั การใหญ
และประธานคณะผูบ ริหาร
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พัฒนาการที่สำคัญของบร�ษัท
2521

2542

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม
“บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จำกัด”
เพื่อผลิตและจำหนายอาหารสัตว
ในเขตภาคใตของประเทศไทย

เขาซื้อหุนสามัญของบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของเครือเจริญโภคภัณฑ
จำนวน 9 แหง สงผลใหกลุมบริษัทซีพีเอฟ
มีการดำเนินธุรกิจสัตวบก และสัตวน้ำแบบครบวงจร
ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของประเทศ
เปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด
(มหาชน)” เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
กลุมบริษัทซีพีเอฟที่ตองการกาวขึ้นเปน
“ครัวของโลก” (Kitchen of the World)
เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูตลาดทั่วโลก

2530
นำหุนสามัญเขาเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ภายใตชื่อยอวา “CPF”

2547
ลงทุนในประเทศตุรกี
ซึ่งปจจ�บันดำเนินธุรกิจผลิต
และจำหนายอาหารสัตวบก
และธุรกิจไกครบวงจร

2548

2553

ซื้อธุรกิจหาดาว เพื่อเปนชองทางหนึ่ง
ในการขยายธุรกิจตอเนื่องไปสูธุรกิจอาหาร

ปรับยายหมวดธุรกิจของซีพีเอฟ
จากหมวด “ธุรกิจการเกษตร
(Agribusiness)” เปนหมวด
“ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage)”

เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน Charoen Pokphand
(India) Private Limited “CP India”
ซึ่งปจจ�บันดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตว และเลี้ยงสัตวในประเทศอินเดีย
จาก 19.0% เปน 71.2%

2550

2554

ลงทุนในประเทศฟลิปปนส
ซึ่งปจจ�บันดำเนินธุรกิจ
เพาะฟกลูกกุง

ลงทุนในประเทศกัมพูชา
ซึ่งปจจ�บันดำเนินธุรกิจผลิต
และจำหนายอาหารสัตว
เลี้ยงสัตว และผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว

ลงทุนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งปจจ�บัน
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายอาหารสัตวน้ำ
การเพาะเลี้ยงกุงครบวงจร และการแปรรูปกุง

เริ่มดำเนินธุรกิจราน
ซีพี ฟูดมารเก็ต ซึ่งเปนธุรกิจ
คาปลีกรูปแบบใหมในประเทศไทย

2521

2555

2537
แปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจำกัด

2541

2545

2549

2552

2555

เขาซื้อหุนสามัญในบริษัทมหาชนจำกัด
ที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ของเครือเจริญโภคภัณฑในประเทศไทย
จำนวน 3 แหง

ลงทุนในประเทศอังกฤษ
ซึ่งปจจ�บันดำเนินธุรกิจผลิต
ผลิตภัณฑอาหารแชเย็นจำหนาย
ในสหภาพยุโรป

ลงทุนในประเทศรัสเซีย ซึ่งปจจ�บันดำเนินธุรกิจ
ผลิตและจำหนายอาหารสัตวบก และเลี้ยงสัตวบก

ลงทุนในประเทศไตหวัน
ซึ่งปจจ�บันดำเนินธุรกิจผลิต
และจำหนายอาหารสัตว เลี้ยงสัตว
และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว

ลงทุนในประเทศมาเลเซีย
ซึ่งประกอบธุรกิจ ฟารมเลี้ยงสุกร
โรงชำแหละสุกร และธุรกิจรานคาปลีก
จำหนายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวของในประเทศมาเลเซีย

ลงทุนในประเทศจีน
ซึ่งปจจ�บันดำเนินธุรกิจผลิต
และจำหนายอาหารสัตว
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
และเพาะพันธุสัตวน้ำ

ลงทุนในประเทศลาว ซึ่งปจจ�บันดำเนินธุรกิจ
ผลิตและจำหนายอาหารสัตวบก และเลี้ยงสัตวบก
เริ่มผลิตและจำหนายอาหารพรอมรับประทาน
(Ready-to-Eat Products) ภายใตเครื่องหมายการคา
ออกจำหนายในประเทศไทยและตางประเทศ
เริ่มดำเนินธุรกิจซีพี เฟรชมารท
ซึ่งประกอบธุรกิจรานคาปลีกที่จำหนาย
ผลิตภัณฑอาหารสด อาหารปรุงสุกและอาหารพรอมรับประทาน

เขาซื้อหุน C.P. Pokphand Company Limited (“CPP”)
จำนวน 74.18% ซึ่ง CPP มีการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว
ในประเทศจีน และธุรกิจอาหารสัตว เพาะพันธุสัตว
ฟารมเลี้ยงสัตว และธุรกิจแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและอาหารในประเทศเวียดนาม
ควบบริษัทยอยซึ่งประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ในประเทศไทยจำนวน 10 บริษัทเปนบริษัทยอยใหม 1 บริษัท
คือ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“CPFTH”)
ซึ่งไดดำเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555
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รางวัลแหงความสำเร็จของบร�ษัท

รางวัล ASEAN Business Award (ABA Award) 2011 สาขาการเจริญเติบโตของธุรกิจยอดเยี่ยม
(Growth) ป 2554

รางวัลดานความเปนเลิศโดยรวมขององคกร (Overall)

รางวัล CEO ยอดเยี่ยม - SAA Awards for Listed Companies 2010 ในหมวดธุรกิจเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย ป 2553
ป 2553 • รางวัล CEO ยอดเยีย่ ม - SAA Awards for Listed Companies 2010 ในหมวด

ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย
• รางวัลบริษั ทยอดเยี่ยมของไทยอันดับ 2 ประจำป 2553 ในการประเมิน
The Asia’s 200 Most Admired Companies โดยการสำรวจของหนังสือพิมพ
The Wall Street Journal Asia

ป 2554 • รางวัล ASEAN Business Award (ABA Award) 2011 สาขาการเจริญเติบโต

ของธุรกิจยอดเยี่ยม (Growth) โดยซีพีเอฟเปนบริษัทธุรกิจขนาดใหญจาก
ประเทศไทย เพียงรายเดียวที่ ไดรับรางวัล ABA Award 2011 ในสาขา
ดังกลาว ในงาน ASEAN Business & Investment Summit (ASEAN-BIS)
ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• หนึง่ ใน 2000 บริษัททัว่ โลกทีม่ ขี นาดใหญและทรงอิทธิพลทีส่ ดุ จากการสำรวจ
โดย The Forbes Global 2000 ติดตอกันเปนปที่ 2 (ป 2553-2554)
• รางวัล IR ยอดเยีย่ ม - SAA Awards for Listed Companies 2011 ในหมวด
ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย
ติดตอกันเปนปที่ 2 (ป 2553-2554)

ป 2552

รางวัลบริษัทยอดเยีย่ มของไทยอันดับ 3 ประจำป 2552 โดยบริษัทไดรบั รางวัล
ตอเนื่อง 3 ป (ป 2550-2552) ในการประเมิน The Asia’s 200 Most
Admired Companies โดยการสำรวจของหนังสือพิมพ The Wall Street
Journal Asia

ป 2549

รางวัลบริษั ทยอดเยี่ยมของไทยอันดับ 2 ประจำป 2549 ในการประเมิน
The Asia’s 200 Most Admired Companies โดยการสำรวจของหนังสือพิมพ
The Wall Street Journal Asia
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รางวัล The Asia’s 200 Most Admired Companies
จากการสำรวจของหนังสือพิมพ The Wall Street Journal ป 2552

รางวัลดานนวัตกรรม (Innovation)

รางวัลผลิตภัณฑไสกรอกคุณภาพยอดเยี่ยม จากการแขงขันผลิตภัณฑไสกรอกนานาชาติ
(The International Sausage Quality Competitions) ประจำป 2553
โดย The German Butchers’ Association
ป 2551

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “ASHRAE Technology Award 2551 สาขา
The Industrial Facilities or Processes” จาก The American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไดรับคัดเลือกจากสถาบันสงเสริมความเปนเลิศเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหเปนตัวแทนประเทศไทย
เพียงบริษั ทเดียว ในการนำเสนอผลงานดานการเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ
ผานทางคลื่นวิทยุ (R.F.I.D. – Radio Frequency Identification)

รางวัลดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง� แวดลอม (CSR)

ป 2553 • รางวัลผลิตภัณฑไสกรอกคุณภาพยอดเยี่ยม จำนวน 4 เหรียญทอง จาก

ป 2554 • รางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ ในงาน

ป 2554

การแขงขันผลิตภัณฑไสกรอกนานาชาติ (The International Sausage
Quality Competitions) ประจำป 2553 ซึ่งจัดขึ้นโดย The German
Butchers’ Association ในงานแสดงสิ น ค า นานาชาติ ช ั ้ น นำสำหรั บ
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว ที่นครแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี
• รางวัลบริษั ทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย “Thailand’s Most
Innovative Company” ประจำป 2553 โดยบริษั ทไดรับรางวัลตอเนื่อง
2 ป (ป 2552-2553) จัดโดยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จ�ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ

วันคนพิการสากล ประจำป 2554 จากการสนับสนุนการสรางโอกาสแก
คนพิการดวยโครงการเลี้ยงไกไขเพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูพิการ
โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
• เกียรติบตั ร "จิตอาสาทำดี มีคนเห็น" ในโครงการสงตอความดี…ไมมวี นั หมด
โดยคณะกรรมการฝ า ยประชาสั ม พั น ธ การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
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เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม หรือ
CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ประจำป 2554

• เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคม หรือ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility,
Department of Industrial Works) ประจำป 2554 จำนวน 27 รางวัล
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
ประจำป 2554 โดยบริษัทไดรางวัลนี้ติดตอกัน 5 ปซอน (ป 2550-2554)
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• รางวัลประกาศเกียรติคุณใน ”โครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจาก
การทำงานใหเปนศูนย” หรือ “Zero Accident” จำนวน 73 รางวัล โดย
บริษัทไดรับรางวัลตอเนื่องตลอด 4 ป (ป 2551-2554) จากกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงงาน
• รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอม ประจำป 2554 โดยบริษัทไดรับรางวัลตอเนื่อง ตลอด 11 ป
(ป 2544-2554) จากกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน (Prime Minister Industry Award 2010) ประเภท
การบริหารความปลอดภัย และประเภทการจัดการพลังงาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัลเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทำงานดีเดน ประจำป 2554 โดยบริษัท
ไดรับรางวัลตอเนื่องตลอด 7 ป (ป 2548-2554) จากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ป 2553 • เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคม หรือ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility,
Department of Industrial Works : CSR-DIW) ประจำป 2553
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 9 รางวัล
• รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน (Prime Minister Industry Award 2010) ประเภท
การบริหารความปลอดภัย และประเภทการจัดการพลังงาน โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม
• รางวัล ASEAN Energy Awards ประจำป 2553 จากการประชุมรัฐมนตรี
พลังงานอาเซียน โดย ASEAN Centre for Energy
• รางวัลดีเดนดานพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน (Thailand
Energy Awards) ประจำป 2553 โดยบริษั ทไดรับรางวัลตอเนื่อง 3 ป
(ป 2551-2553) โดยกระทรวงพลังงาน
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รางวัล CNBC Asia Business Leaders Awards ดานความรับผิดชอบตอสังคม ป 2551
ป 2552

ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility,
Department of Industrial Works) หรือมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว า ด ว ยการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบของโรงงานอุ ต สาหกรรมต อ สั ง คม
ประจำป 2552 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ป 2551

คุณอดิเรก ศรีประทักษ กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร
ไดรับรางวัล CNBC Asia Business Leaders Awards ประจำป 2551
ดานความรับผิดชอบตอสังคม หรือ Corporate Social Responsibility
จากการเปนผูนำที่นำพาองคกรใหประสบความสำเร็จพรอมไปกับการกอให
เกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม

ป 2550

รางวัล ASEAN Energy Awards ประจำป 2550 จากการประชุมรัฐมนตรี
พลังงานอาเซียน โดย ASEAN Centre for Energy

ไดรับการรับรองมาตรฐาน CMMI ML5 (Capability Maturity Model Integration Maturity Level 5)
โดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แหงมหาวิทยาลัย คารเนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา
ป 2554

รางวัลดานระบบการบร�หารจัดการ (Management)
ป 2554 • บริษัท ซีพเี อฟ ไอที เซ็นเตอร จำกัด ไดรบั การรับรองมาตรฐาน CMMI ML5

(Capability Maturity Model Integration Maturity Level 5) โดยสถาบัน
Software Engineering Institute (SEI) แหงมหาวิทยาลัย คารเนกี เมลลอน
สหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนมาตรฐานระดับสูงสุดในการปรับปรุงคุณภาพซอฟตแวร
ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร จำกัด ถือเปนบริษัท
รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และเปนรายที่ 18 ของโลกที่ ไดรับ
การรับรองนี้
• บริษัท ซีพเี อฟ ไอที เซ็นเตอร จำกัด ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO27001:
2005 ดาน IT Security หรือมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
จาก BSI (British Standard Institute)
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รางวัลดีเดนมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ประจำป 2554 รวม 2 รางวัล
จากสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

• รางวัลดีเดนมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 2 รางวัล ไดแก
ประเภทหองปฏิบัติการคุณภาพการทดสอบทางจ�ลชีววิทยา โดยโรงงาน
แปรรูปเนื้อไกมีนบุรี และประเภทสถานที่จำหนายสินคาเกษตรและอาหาร
คุณภาพภายใตเครือ่ งหมาย Q โดยรานซีพเี ฟรชมารท จากสำนักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
• การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของซีพีเอฟไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
Global G.A.P หรือมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
(Global Good Agricultural Practice) จากกลุมผูคาปลีกในสหภาพยุโรป
• รางวั ล การบริ ห ารสู  ค วามเป น เลิ ศ (Thailand Quality Class-TQC)
ประจำป 2554 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ ตอเนื่องกัน 3 ป (ป 2552-2554)
ป 2553 • โรงงานแปรรูปเนื้อไกสระบุรี ไดรับการรับรองมาตรฐาน GS1 Global
Traceability Conformance Seal เปนรายแรกของประเทศไทย จาก
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยมาตรฐาน GS1
Global Traceability Standard นีเ้ ปนมาตรฐานดานการตรวจสอบยอนกลับ
ในระดับโลก

รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) ประจำป 2554
จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

• รางวัล อย. Quality Award ประจำป 2553 ประเภทสถานประกอบการ
ดานอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ป 2552 • รางวัล 5ส ระดับประเทศ ประจำป 2552 (Thailand 5S Award 2009) จาก

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
• รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ประจำป 2552
ดานความเปนเลิศการพัฒนาการบริหารจัดการองคกร หรือ Corporate
Improvement Excellence จากสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
รวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ป 2551

รางวัลอุตสาหกรรมดีเดน (Prime Minister Industry Award) ประเภท
การบริหารความปลอดภัย จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป 2551

รางวัลแหงความสำเร็จของบร�ษัท / 2 0

รางวัล Grand Doctor of International Academy of Social Sciences
และรางวัล Hero of Labor of the New Russia จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมระหวางประเทศของรัสเซีย ป 2554

รางวัลดานการจัดการทรัพยากรบุคคล
(Human Resources)
ป 2553

รางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลผูทรงคุณคา (PMAT HR Award 2010)
จากผลงานการบริหารบุคลากรในองคกรขนาดใหญไดอยางโดดเดนและ
เปนที่ประจักษ จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย

ป 2552 • รางวัลนักทรัพยากรมนุษยดเี ดนแหงประเทศไทย ประเภทผูบ ริหารสูงสุดของ

องคกร (CEO) และประเภทผูเ ชีย่ วชาญดานทรัพยากรมนุษย (HR Professional)
ประจำป 2552 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• รางวัลผูน ำดานทรัพยากรบุคคลดีเดนระดับโลก (HR Leadership Award –
Global HR Excellence Awards) ประจำป 2552 จากการประชุม World
HRD Congress ประเทศอินเดีย

รางวัล New Product Development Award 2553 (for Chicken Temptation)
จาก Subway แฟรนไชสแซนวิชชั้นนำที่ใหญที่สุดในโลก

รางวัลดานสงเสร�มการพัฒนาสังคม
ป 2554

รางวัล Grand Doctor of International Academy of Social Sciences
และรางวัล Hero of Labor of the New Russia จากสถาบันศิลปวัฒนธรรม
ระหวางประเทศของรัสเซีย (The First United Presidium of International
Academy of Social Sciences, International Academy of Arts Patronage
and International) จากการมีสวนสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสังคม
รัสเซีย

รางวัลดานคุณภาพสินคาและบร�การของกิจการ
ในตางประเทศ
ประเทศอังกฤษ
ป 2553 • รางวัล New Product Development Award 2553 (for Chicken Temptation)

จาก Subway แฟรนไชสแซนวิชชั้นนำที่ใหญที่สุดในโลก
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• รางวัล New Supplier of the year 2553 จาก Subway แฟรนไชสแซนวิช
ชั้นนำที่ใหญที่สุดในโลก
ป 2549
รางวัล Supplier of the Year ประจำป 2549 จาก KFC UK
ประเทศฝรั่งเศส

รางวัล Saveur De L’annee (Taste of the Year) หรือรางวัลอาหารทีม่ รี สชาติ
โดดเดนประจำป จากประเทศฝรั่งเศส ตอเนื่อง 3 ปซอน (ป 2551-2553)

ป 2551

ประเทศเดนมารก

รางวัลอาหารพรอมทานยอดเยีย่ ม RTE Meal Award 2552 ประเทศเดนมารก

ป 2552

ประเทศญี่ปุน

รางวัล The Best Supplier Award 2553 ในกลุม ผลิตภัณฑไกและกุง แปรรูป
และผลิตภัณฑกุงสดแชแข็ง จัดโดย Seven & i Holdings

ป 2553

ประเทศฮองกง

รางวัลแบรนดยอดนิยม (Favorite Brand) ประเภท Outstanding Award
in Perishable Food Category สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ข ไ ก ส ดซี พ ี จาก
การประกวด 10 แบรนดสุดยอดในใจผูบริโภคฮองกง ของหาง Wellcome
Superstore ซุปเปอรมาเก็ตชั้น นำในประเทศฮองกง นับเปนแบรนด
ตางชาติแบรนดแรกที่ ไดรับรางวัล แบรนดสุดยอดในใจผูบริโภคที่ฮองกง
ภายในระยะเวลาสั้นที่สุด คือ เพียง 3 ปนับจากที่เริ่มวางขาย

ป 2553

ประเทศตุรกี
ป 2554 • รางวัลและใบประกาศนียบัตร “EU Quality Awards 2011” หรือ รางวัล

คุณภาพยอดเยี่ยมแหงสหภาพยุโรป จาก World Consumer Academy
จากการทีซ่ พี เี อฟตุรกีมกี ระบวนการผลิตสินคาและการใหบริการเปนไปตาม
มาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนด
• รางวัลคุณภาพยอดเยีย่ ม ประจำป 2554 (Consumer Quality Award 2011)
สำหรับผลิตภัณฑเนื้อไก CP ในประเทศตุรกี จากผลสำรวจโดย Consumer
Academy ใหเปนแบรนดที่มีคุณภาพและความนาเชื่อถือประจำป 2554

รางวั
ล Consumer Quality Award 2553 (in chicken meat sector) จากการประชุมสุดยอด
23rd International Consumer Summit ที่ประเทศตุรกี

• ผลิตภัณฑเนื้อไกซีพี ของซีพีเอฟ ประเทศตุรกี ไดรับ 2 รางวัลยอดเยี่ยม
ประจำป 2554 คือรางวัลแบรนดยอดเยี่ยม (The Best C. Meat Brand of
2011) และรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม (Consumer Quality Reward 2011)
ป 2553 • รางวัลแบรนดยอดนิยม (The Most Preferred Chicken Meat Brand)

จากผลการสำรวจความนิยมของผูบริโภค จัดทำโดย Animal Magazine
รวมกับสมาคมผูบริโภคตุรกี
• รางวัล Consumer Quality Award 2553 (in chicken meat sector) จาก
การประชุมสุดยอด 23rd International Consumer Summit ทีป่ ระเทศตุรกี
• รางวัล EU Quality Award 2553 สำหรับผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมและ
คุณภาพระดับสูง จากการประชุมสุดยอด EU Quality Summit ที่ประเทศ
เบลเยี่ยม
• รางวัลแบรนดยอดเยี่ยม จากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและกิจการ
ชนบทในประเทศตุรกี รวมกับนิตยสาร Ekonomize ประจำป 2553
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รางวัลการออกแบบและกอสรางยอดเยีย่ ม หรือ Eagle Award ครัง้ ที่ 21 ประจำป 2553
จาก Associated Builders and Contractors, Inc. (ABC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ป 2552

รางวัลแบรนดยอดเยี่ยม The Best C. Meat Brand of 2552 (in white
meat sector) จากการประชุมสุดยอด 1st Food Safety Summit ที่
ประเทศตุรกี

ไดรบั ใบรับรองระบบมาตรฐานบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Feed Safety Management system)
ISO 22000:2005, GMP และ HACCP จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. ในป 2553
ป 2553

ประเทศเว�ยดนาม
ป 2554

ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตวบก บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอรปอเรชัน่ ไดรบั
รางวัลชนะเลิศ “โรงงานผูผลิตอาหารสัตวยอดเยี่ยม – อุตสาหกรรม
อาหารสัตวและปศุสตั วประเทศเวียดนามป 2011 ครัง้ ที่ 3 (The 3rd Vietnam
Feed & Livestock Industry Award 2011-Best Feed Miller)” ในงาน
นิทรรศการแสดงสินคาอุปกรณเครื่องจักร และสัมมนาดานการเกษตร
เพาะเลี้ยงปศุสัตวและสัตวน้ำ (Vietstock Expo & Forum 2011)

โรงงานอาหารสัตว ซี.พี.บิน่ เยือง บริษัท ซี.พี.เวียดนามไลฟสตอก คอรปอเรชัน่
ไดรบั รางวัลการออกแบบและกอสรางยอดเยีย่ ม หรือ Eagle Award ครัง้ ที่ 21
ประจำป 2553 ในสาขาการออกแบบกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมดาน
ระบบการจัดการผลิต สภาพสิง่ แวดลอมและอนุรกั ษพลังงาน จาก Associated
Builders and Contractors, Inc. (ABC) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศมาเลเซีย
ป 2553

โรงงานผลิตอาหารสัตวน้ำ ไดรับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานบริหาร
ความปลอดภัยของอาหาร (Feed Safety Management system) ISO
22000:2005, GMP และ HACCP จากบริษั ท SGS (Thailand) Ltd.
นับเปนโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ำรายแรกของประเทศมาเลเซีย ที่ ไดรับ
การรับรองระบบมาตรฐานดังกลาว
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ภาพรวมการดำเนินธุรกิจโดยสรุป
กิจการประเทศไทยกระบวนการผลิตครบวงจร (สัตวปก)
การผลิตและจำหนายอาหารสัตว

อาหารสัตว

การเพาะพันธุสัตว

พันธุสัตว

การเลี้ยงสัตว

สัตวมีชีว�ต

การเลี้ยงสัตว

การแปรรูปเนื้อสัตว

เนื้อสัตว

ธุรกิจคาปลีก

การเพ�่มมูลคา

ผลิตภัณฑอาหาร
ปรุงสุกและ
พรอมรับประทาน

การสราง
ตราสินคา
และการตลาด

ซีพ�สูตลาดโลก

ซีพ� เฟรชมารท
ธุรกิจหาดาว
ซีพ� ฟูดมารเก็ต
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กิจการประเทศไทยกระบวนการผลิตครบวงจร (สุกร)
การผลิตและจำหนายอาหารสัตว

อาหารสัตว

การเพาะพันธุสัตว

พันธุสัตว

การเลี้ยงสัตว

สัตวมีชีว�ต

การเลี้ยงสัตว

การแปรรูปเนื้อสัตว

เนื้อสัตว

ธุรกิจคาปลีก

การเพ�่มมูลคา

ผลิตภัณฑอาหาร
ปรุงสุกและ
พรอมรับประทาน

การสราง
ตราสินคา
และการตลาด

ซีพ�สูตลาดโลก

ซีพ� เฟรชมารท
ธุรกิจหาดาว
ซีพ� ฟูดมารเก็ต
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กิจการประเทศไทยกระบวนการผลิตครบวงจร (สัตวน้ำ)
การผลิตและจำหนายอาหารสัตว

อาหารสัตว

การเพาะพันธุสัตว

พันธุสัตว

การเลี้ยงสัตว

สัตวมีชีว�ต

การเลี้ยงสัตว

การแปรรูปเนื้อสัตว

เนื้อสัตว

ธุรกิจคาปลีก

การเพ�่มมูลคา

ผลิตภัณฑอาหาร
ปรุงสุกและ
พรอมรับประทาน

การสราง
ตราสินคา
และการตลาด

ซีพ�สูตลาดโลก

ซีพ� เฟรชมารท
ธุรกิจหาดาว
ซีพ� ฟูดมารเก็ต

ผลิตภัณฑหลักยอดนิยม ตรา

ผลิตภัณฑอาหารสด

ผลิตภัณฑ ไสกรอก CP

ผลิตภัณฑพรอมรับประทาน

ผลิตภัณฑอาหารสด

ผลิตภัณฑแปรรูป

ผลิตภัณฑแปรรูปไก

ผลิตภัณฑที่จำหนายตางประเทศ

ผลิตภัณฑแปรรูป

ผลิตภัณฑแปรรูปกุง

กิจการประเทศไทย
บริษัทไดจำแนกธุรกิจตามประเภทของสินคาออกเปน 3 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว (Feed) 2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว (Farm) ไดแก การเพาะพันธุสัตว
การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา และการแปรรูปเนื้อสัตวพื้นฐาน และ 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ไดแก การผลิตสินคาเนื้อสัตวกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ
อาหารพรอมรับประทาน
ธุรกิจของบริษั ทแบงออกเปน 2 สายธุรกิจหลัก คือ 1) สายธุรกิจสัตวบก (Livestock Business Line) มีผลิตภัณฑหลักในกลุมของไกเนื้อ ไกไข สุกร และเปด และ
2) สายธุรกิจสัตวน้ำ (Aquatic Business Line) โดยมีผลิตภัณฑหลักในกลุมของกุง และปลา โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจพอสังเขป ดังนี้
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1. ธุรกิจอาหารสัตว (FEED)
สายธุรกิจสัตวบก

บริษัทเปนผูน ำในการผลิตและจำหนายอาหารสัตวบกในประเทศไทย มีการผลิตอาหารสัตว
ทั้งในรูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด มีโรงงานผลิตครอบคลุมทุก
ภาคของประเทศไทย จำหนายอาหารสัตวใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวผานตัวแทนจำหนาย
อาหารสัตวที่มีอยูมากกวา 600 รายทั่วประเทศ และจำหนายโดยตรงใหแกฟารมเลี้ยง
สัตวขนาดใหญ โดยบริษัทใหความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพดานการผลิต
ใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล เพื่อใหไดสินคาอาหารสัตวที่มีคุณภาพ มีอัตรา
แลกเนื้อที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตวซึ่งจะชวยใหเกษตรกรมีตนทุนการเลี้ยงที่ต่ำลง
ดานกระบวนการผลิต บริษัทนำเอาพืชผลทางการเกษตรหลักไดแก ขาวโพด และกากถัว่ เหลือง
มาผลิตอาหารสัตวแบบเม็ด ดวยสูตรอาหารตามโภชนาการที่สัตวแตละประเภท และ
แตละอายุตองการ โดยควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนดวยคอมพิวเตอรเพื่อใหไดอาหาร
สัตวทม่ี คี ณ
ุ ภาพสม่ำเสมอและไดมาตรฐานตามทีก่ ำหนด และจัดจำหนายภายใตตราสินคา
ซีพี ไฮโปรไวท ไฮโกร สตารฟด โนโว เซฟฟด เอราวัณ ฮอกโทนัล ซี.เอฟ. แอน-ไว-โปร
และกำหนดราคาขายโดยพิจารณาจากตนทุนการผลิตในแตละชวงเวลา และจะสอดคลอง
กับราคาขายควบคุมที่ประกาศโดยกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
บริษั ทมีหนวยงานกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ ใชในการผลิตอาหารสัตวทั้งสัตวบกและ
สัตวน้ำ ดวยนโยบายที่ ใหความสำคัญวาตองเปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับ

โภชนาการทีต่ อ งการ และใหพจิ ารณาจัดซือ้ วัตถุดบิ จากในประเทศเปนลำดับแรก โดยเฉพาะ
ในบริเวณทองทีท่ โ่ี รงงานอาหารสัตวตง้ั อยู เพือ่ เปนการสนับสนุนเกษตรกรภายในทองถิน่
และประหยัดในเรื่องตนทุนการขนสง และหากปริมาณที่จัดซื้อในประเทศไมเพียงพอตอ
ความตองการใชในการผลิต ไมวาจากปริมาณผลผลิตไมเพียงพอ หรือคุณภาพไมได
ตามมาตรฐาน จึงจะมีการนำเขาจากตางประเทศ โดยในป 2554 ซีพีเอฟและบริษัทยอย
ในประเทศไทยมีการซือ้ วัตถุดบิ ที่ใชในการผลิตอาหารสัตวคดิ เปนสัดสวนรอยละ 29 ของ
ตนทุนขายรวม ในขณะที่มูลคาวัตถุดิบที่นำเขาจากตางประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 33
ของตนทุนวัตถุดิบที่ซื้อสำหรับใชในการผลิตอาหารสัตว
ในปทผ่ี า นมา บริษัทไดดำเนินกลยุทธดา นการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการ
ทำงานเพือ่ ใหมตี น ทุนการผลิตทีแ่ ขงขันไดในอุตสาหกรรม พรอมทัง้ ดำเนินกลยุทธการตลาด
ดวยการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการใหดีเสมออยางตอเนื่อง
พร อ มไปกั บ การให ค วามสำคั ญ ด า นการบริ ก ารหลั ง การขายและส ง เสริ ม การขาย
โดยเฉพาะการใหความรูดานวิชาการทั้งแกตัวแทนจำหนายอาหารสัตวและเกษตรกร
ผูเ ลีย้ งสัตวโดยตรง ทัง้ ในรูปของการจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดตัง้ ศูนยบริการวิชาการ
ที่มีนักวิชาการคอยใหคำปรึกษาและแนะนำแกเกษตรกร ตลอดจนดำเนินการเผยแพร
ขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวที่ไดมาตรฐานสากลในรูปของสิ่งพิมพและทางอินเตอรเน็ต
อยางสม่ำเสมอ

33 / รายงานประจำป 2554

สายธุรกิจสัตวน้ำ

บริษัทเปนผูนำและผูบุกเบิกในการผลิตและจำหนายอาหารสัตวน้ำ ซึ่งมีผลิตภัณฑหลัก
ที่สำคัญ ไดแก อาหารกุง และอาหารปลา โดยมีการผลิตอาหารสำเร็จรูปทั้งชนิดผงและ
ชนิดเม็ด จำหนายผานตัวแทนจำหนายที่มีอยูในพื้นที่เลี้ยงกุงทั่วประเทศ และบางสวน
จำหนายโดยตรงใหแกเกษตรกร ในการผลิตอาหารสัตวน้ำนั้น บริษัทนำเอาวัตถุดิบจาก
พืชผลทางการเกษตร ไดแก กากถั่วเหลือง ปลาปน และแปงสาลี เปนตน มาผลิต
โดยมีการควบคุมสูตรอาหารและการผลิตทุกขั้นตอนดวยคอมพิวเตอรเพื่อใหไดอาหาร
สัตวนำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสม่ำเสมอและไดมาตรฐานตามทีก่ ำหนด โดยบริษัทไดจำหนายอาหารกุง
ภายใตตราสินคา ซีพี สตารฟด มารีน ไฮเกรด โนโว เอราวัณ เทอรโบ ดีฟอรค
และเซฟฟด เปนตน
จากการทีบ่ ริษัทเปนผูน ำในธุรกิจสัตวนำ้ และผลิตภัณฑเปนทีร่ จู กั แพรหลายในกลุม ลูกคา
ของบริษั ท ดังนั้น กลยุทธทางการตลาดที่สำคัญ คือ การรักษามาตรฐานคุณ ภาพ
ของผลิตภัณฑและการใหบริการใหดีอยางตอเนื่อง โดยไดมีการตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอันรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใชใน
การผลิต บริษั ทไดมีการใหความรูดานวิชาการทั้งแกตัวแทนจำหนายอาหารสัตวและ
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวโดยตรง ทั้งในรูปแบบของการจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดตั้ง
ศูนยบริการวิชาการที่มีนักวิชาการคอยใหคำปรึกษาและแนะนำแกเกษตรกร ตลอดจน
การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวในรูปของสิ่งพิมพตางๆ ซึ่งเปนการชวยให
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวน้ำนั้นมีความยั่งยืน

2. ธุรกิจการเลี้ยงสัตว (FARM)
สายธุรกิจสัตวบก

ผลิตภัณฑภายใตธุรกิจการเลี้ยงสัตว ประกอบดวย พันธุสัตว สัตวมีชีวิต ไขสด และ
เนื้อสัตวแปรรูปพื้นฐาน ดังมีรายละเอียดดังนี้
• พันธุสัตว

บริษัทเปนผูน ำในการวิจยั และพัฒนาปรับปรุงสายพันธุส ตั วตามธรรมชาติ เพือ่ ใหไดมาซึง่
พันธุสัตวที่มีคุณภาพ แข็งแรง และเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในประเทศ มีการผลิต
ลูกไกพอแมพันธุ ลูกเปดพอแมพันธุ สุกรพอแมพันธุ ลูกไกเนื้อ ลูกไกไข ไกรุนไข
ลูกเปดเนื้อ ลูกเปดไข และลูกสุกร โดยเริ่มตั้งแตการนำเขาพันธุสัตวมาจากตางประเทศ

เพือ่ นำมาเพาะพันธุแ ละเลีย้ งตอเปนสัตวเพือ่ การคาในฟารมของบริษัท หรือขายออกใหักบั
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและตัวแทนจำหนายในประเทศไทย
ฟารมพันธุส ตั วของบริษัทกระจายอยูในหลายจังหวัดทัว่ ประเทศไทย โดยมีระบบการจัดการ
เลี้ยงสัตวในรูปของระบบโรงเรือนปดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่ง
เปนระบบการเลี้ยงที่ทันสมัยมีระบบการใหอาหารและน้ำอัตโนมัติ มีระบบการระบาย
อากาศเพื่อทำใหอากาศในโรงเรือนอยู ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยงตลอดเวลา
รวมถึงมาตรการและระบบการควบคุมและปองกันพาหะนำโรคเขาสูฟารม โดยทั้งหมดนี้
มีการควบคุมฟารมดวยระบบคอมพิวเตอรตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
ราคาพันธุส ตั วนน้ั ขึน้ อยูก บั ความตองการใชและปริมาณผลผลิตทีม่ จี ำหนายในประเทศไทย
และคุณภาพของผลิตภัณฑ นโยบายดานการขายจึงใหความสำคัญกับการบริการหลัง
การขาย โดยมีสำนักงานสาขาตั้งกระจายอยูทั่วประเทศ สำหรับเปนศูนยกลางเผยแพร
เทคนิคการเลีย้ งสัตวใหแกเกษตรกร พรอมกับชวยในเรือ่ งของการจัดการดานการตลาด
และการจัดจำหนาย
วัตถุดิบที่ ใชในการเพาะพันธุสัตวบกเริ่มตั้งแตการนำเขาพันธุมาจากตางประเทศ เพื่อ
นำมาเพาะพอแมพนั ธุ และเลีย้ งตอในฟารมของบริษัท เพือ่ จำหนายลูกสัตวใหแกเกษตรกร
เพื่อนำไปเลี้ยง
ตารางแสดงวัตถุดิบสำคัญที่ใชในการเพาะพันธุสัตว
วัตถุดิบที่สำคัญ
แหลงที่มา
ปูยาพันธุไกเนื้อ
นำเขาจากทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย
ปูยาพันธุไกไข
นำเขาจากทวีปยุโรป
พอแมพันธุไกเนื้อ
ไดจากฟารมของบริษัท และฟารมของบริษัทรวมในประเทศ
พอแมพันธุไกไข
นำเขาจากทวีปยุโรป
สุกรพันธุแท
นำเขาจากทวีปอเมริกา และทวีปยุโรป
ยาสัตว
ซื้อจากบริษัทในประเทศ
อาหารสัตว
บริษัทผลิตเองทั้งหมด
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• สัตวมีชีว�ต ไขสด และเนื้อสัตวแปรรูปพ�้นฐาน

ผลิตภัณฑในธุรกิจนี้รวมถึง ไกมีชีวิต ไขไก เปดมีชีวิต ไขเปด สุกรเนื้อมีชีวิต และเนื้อสัตวแปรรูปพื้นฐาน
ซึ่งบริษั ทจำหนายสูผูบริโภคผานตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ จำหนายในทองถิ่น จำหนายใหผูคาสงและ
ผูคาปลีก รวมทั้งจำหนายใหกับโรงงานแปรรูปอาหารของกลุมบริษัทเองและโรงงานแปรรูปอาหารอื่นๆ ใน
ประเทศไทย โดยราคาจำหนายของสินคาในกลุมนี้ผันแปรไปตามปริมาณความตองการและปริมาณผลผลิต
ที่ออกมาสูตลาด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
บริษั ทดำเนินการดานฟารมเลี้ยงสัตว ดวยการใหความสำคัญดานการวิจัยและพัฒนาวิธีเลี้ยงใหทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพการเลีย้ งในประเทศ และมีระบบควบคุมปองกันโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำใหสตั วเติบโตเร็ว
อัตราแลกเนื้อดี ผลผลิตสูงและประหยัดตนทุน ในปจจ�บันบริษัทไดใชระบบปดปรับอากาศ (Evaporative
Cooling System) ในการเลีย้ งสัตวปก และสุกร ซึง่ เปนระบบทีเ่ ลีย้ งสัตวในโรงเรือนปด มีระบบการใหอาหาร
และน้ำอัตโนมัติ และควบคุมการเลี้ยงดวยระบบคอมพิวเตอร
นอกเหนือจากการทำฟารมเลี้ยงสัตวเองแลวนั้น บริษัทยังมีโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกร
ทั้งการเลี้ยงสุกรเนื้อและไกเนื้อ โดยบริษั ทจะดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีพื้นที่เลี้ยงสัตวและอุปกรณ
การเลี้ยงของตนเอง ซึ่งหากผานการคัดเลือก บริษัทจะใหการสนับสนุนดานพันธุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว
รวมทัง้ ใหความรูด า นวิธกี ารเลีย้ งสัตวแกเกษตรกร โดยเกษตรกรจะไดรบั คาตอบแทนตามปริมาณสัตวทเ่ี ลีย้ งได
สำเร็จตามมาตรฐานของบริษัท ซึ่งเกษตรกรที่เขารวมโครงการของบริษัทสวนใหญใชระบบปดปรับอากาศ
(Evaporative Cooling System) ในการเลี้ยงเชนเดียวกับบริษัท
นอกจากนั้น บริษั ทเปนบริษั ทแรกนอกสหภาพยุโรปที่ ไดรับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว (Animal
Welfare Standard) สำหรับการผลิตไกเพื่อการสงออก ซึ่งมาตรฐานดังกลาวนับเปนมาตรฐานการผลิต
ทีม่ กี ฎระเบียบเขมงวดทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมการเลีย้ งสัตวในปจจ�บนั กลาวคือ ผูผ ลิตจะตองดำเนินการทุกขัน้ ตอน
ทีค่ ำนึงถึงความสุขของไกตลอดระยะเวลาการเลีย้ ง เปนตนวาไกทเ่ี ลีย้ งจะตองมีอสิ ระจากความหิวและกระหาย
(มีระบบการเลี้ยงที่ใหอาหารและน้ำพอเพียง) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดลอม โรงเรือนมีลักษณะ
เหมาะสมกวางขวาง) มีอิสระจากความเจ็บปวดบาดเจ็บหรือเปนโรค (มีระบบการปองกันโรคที่ดี การจับไก
ในแตละครั้งเปนไปอยางนุมนวล) มีอิสระในการเปนอยูอยางธรรมชาติ (การใชอุปกรณอยางเหมาะสม
พื้นที่การเลี้ยงที่สอดคลองกับธรรมชาติของสัตว) มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ดวยสภาวะการเลี้ยงดู
ที่ไมทำใหเกิดความทุกขทรมานทางจิตใจ เชน ระหวางการจับไกกอนการเขาโรงเชือด)
ในการแปรรูป พืน้ ฐานบริษัทนำผลผลิตจากฟารมเลีย้ งสัตว ไดแก ไกเนือ้ เปดเนือ้ และสุกรเนือ้ สงไปโรงงาน
แปรรูปเพื่อตัดแตงเนื้อสัตว โดยแยกชิ้นสวนและตัดแตงชิ้นสวนตามที่ตลาดตองการ แลวนำไปบรรจ�และ
แชเย็นหรือแชแข็งเพื่อจำหนายเปนผลิตภัณฑ เนื้อสัตวแชเย็นแชแข็ง ใหแกผูคาสง ผูคาปลีกในประเทศ
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และสงออกผานผูน ำเขาในตางประเทศ โดยราคานัน้ ผันแปรไปตามปริมาณความตองการ
และปริมาณ ผลผลิตที่มีจำหนายในประเทศไทยและตลาดโลกหรือเปนราคาที่ตกลงกัน
สำหรับสินคาทีผ่ ลิตตามคำสัง่ ซือ้ ของลูกคา
สายธุรกิจสัตวน้ำ

ผลิตภัณฑในธุรกิจนี้เปนผลิตภัณฑที่ ไดจากฟารมเพาะพันธุสัตวน้ำและฟารมเลี้ยงกุง
โดยผลิตภัณฑหลักในธุรกิจนี้มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
• ลูกกุง ลูกปลา

ลูกกุงคุณภาพเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งสำหรับการเลี้ยงกุงใหประสบความสำเร็จ
บริษัทจึงไดใหความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุลูกกุงคุณภาพ ที่มีความ
ตานทานโรคสูง เหมาะสมกับสภาวะการเลี้ยงในแตละประเทศ โดยสวนใหญเปนกุง
สายพันธุกุงขาว และบางสวนเปนสายพันธุกุงกุลาดำ
บริษั ทไดมีการพัฒนาพันธุปลาเพื่อจำหนายลูกปลาใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลา อันรวมถึง
พันธุปลาทับทิม ซึ่งเปนปลาที่มีสายพันธุมาจากปลานิล
ฟารมเพาะพันธุก งุ และปลาของบริษัท มีระบบการจัดการทีด่ ี ใชเทคนิคการเลีย้ งทีท่ นั สมัย
มีระบบควบคุมและปองกันโรคทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำใหมผี ลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนทีต่ อ งการ
ของตลาด โดยราคาขึน้ อยูก บั ความตองการใชและปริมาณผลผลิตทีม่ จี ำหนายในประเทศไทย
และคุณภาพของผลิตภัณฑ
• กุงสด กุงสดแชแข็ง

บริษัทไดมีการเลี้ยงกุงเพื่อปอนใหกับโรงงานแปรรูปของบริษัท โดยใชลูกกุงจากฟารม
เพาะพันธุลูกกุงและอาหารกุงของบริษัทเองในการเลี้ยง ซึ่งการจัดการฟารมเลี้ยงกุงนั้น
บริษัทใชวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อหาวิธีปองกันโรคระบาดของกุง เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และเนนการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีชีวภาพ (Probiotic Farming) ที่หลีกเลี่ยง
การใชยาและสารเคมี
บริษั ทมีการสงออกกุงสดแชแข็งอันเปนผลผลิตจากโรงงานแปรรูป ไปยังตางประเทศ
ผานทางผูนำเขาในประเทศตางๆ โดยราคานั้นผันแปรไปตามปริมาณความตองการและ
ปริมาณผลผลิตที่มีจำหนาย หรือเปนราคาที่ตกลงกันสำหรับสินคาที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ
ของลูกคา

3. ธุรกิจอาหาร (FOOD)
สายธุรกิจสัตวบก

บริ ษ ั ทได น ำผลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ ไ ด จ ากการแปรรู ป ไปเพิ ่ ม มู ล ค า เป น สิ น ค า อาหารปรุ ง สุ ก
และผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน โดยนำไปผสมเครื่องปรุงรส และทำใหสุก ผาน
ขบวนการตม นึ่ง ทอด อบ และยาง ตามความตองการของลูกคา จากนั้นจึงนำไปแชแข็ง
เพื่อจัดจำหนายใหแกผูคาสงและผูคาปลีก รานอาหารประเภทฟาสตฟูด (Fast Food)
และชองทางการจำหนายแบบใหม (Modern Trade) เชน รานสะดวกซือ้ ซุปเปอรมารเก็ต
และซุปเปอรเซ็นเตอร เปนตน สวนการสงออกเปนการขายผานผูนำเขาในตางประเทศ
โดยประเทศที่นำเขาหลักไดแก สหภาพยุโรป ญี่ปุน และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย และ
สำหรับตลาดตางประเทศนัน้ บริษัทไดมสี าขาและตัวแทนจำหนายในประเทศตางๆ เพือ่ ทีจ่ ะ
ไดใกลชดิ กับลูกคาและตลาดมากขึน้ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ ฮองกง จีน รัสเซีย อังกฤษ
เบลเยี่ยม เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส เดนมารก อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เปนตน
ผลิตภัณฑอาหารปรุงสุกที่จำหนายในประเทศและสงออก เชน ไกคาราเกะแชแข็ง
ไกหอ สาหราย ไกเทอริยากิ เปดยาง อกไกนง่ึ แชแข็ง ขาวแกงเขียวหวานไก บะหมีเ่ ปดพะโล
เตาหูไข ลูกชิ้น และไสกรอก เปนตน ซึ่งบริษัทไดมีการผลิตผลิตภัณฑอาหารภายใต
ตราสินคา ซีพี วีพอรค คิทเชนจอย ไทยไทย หาดาว บีเค บีเคพี และรวมถึง
การผลิตเพือ่ จำหนายภายใตตราสินคาของผูซ อ้ื ดวยเชนกัน โดยราคานัน้ เปนราคาทีต่ กลงกัน
กับลูกคาในแตละครั้ง หรือตามสัญญาซื้อขาย
บริษัทใหความสำคัญอยางยิง่ ในเรือ่ งของ “คุณภาพสินคา” สินคาทีผ่ ลิตตองมีความปลอดภัย
มีคุณคาทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ภายใตกระบวนการผลิตที่ ไดมาตรฐาน
และสามารถผลิตสินคาไดหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
และยังใหความสำคัญเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ การตรวจสอบที่สายการผลิตตางๆ
ในแตละขั้นตอน เปนการสรางความเชื่อมั่นถึงคุณภาพ รวมไปถึงการตรวจสอบยอนกลับ
ไปถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพของสินคา และ
การจัดการของบริษัทไดเปนอยางดี
บริษัทมีความมุง มัน่ ในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพสากลที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป อันรวมถึง Good Manufacturing
Practices (GMP) ซึ่งเปนรางวัลมาตรฐานขั้นตอนการผลิตที่ดี Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP) ซึ่งเปนระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มาตรฐาน
EST/TH, ISO 9002 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลของระบบการดำเนินงานและจัดการการผลิต
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มาตรฐาน British Retail Consortium Standard ซึ่งเปนมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม
อาหาร ซึง่ ครอบคลุมกระบวนการผลิตและการจัดการบุคคลากร มาตรฐาน OSHAS 18000
(Occupational Safety & Health Administration Management System)
ซึ่งเปน มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
มาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนมาตรฐานในเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และมาตรฐาน
ISO 18001 ซึง่ เปนมาตรฐานรับรองในเรือ่ งของความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน
สายธุรกิจสัตวน้ำ

ผลิตภัณฑหลักในธุรกิจอาหาร คือ กุงปรุงสุกหรือกึ่งปรุงสุก และผลิตภัณฑอาหาร
พรอมรับประทานในรูปสินคาแชแข็ง โดยจำหนายภายใตตราสินคาของลูกคาหรือตราสินคา
ในประเทศผานทางโมเดิรนเทรด รานสะดวกซื้อ ฟูดสเซอรวิส หรือ ซีพี เฟรชมารท
ซึ่งเปนชองทางจำหนายของบริษัทเอง และสงออกไปยังประเทศตางๆ ผานทางผูนำเขา
ในตางประเทศ
การพัฒนาผลิตภัณฑของบริษั ทในกระบวนการนี้ บริษั ทจะเนนการแปรสภาพกุงใหเปน
ผลิตภัณฑอาหารทั้งในรูปแบบของอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อ
ของลูกคา โดยนำไปผสมเครื่องปรุงรส และทำใหสุก โดยผานขบวนการตม นึ่ง ทอด อบ
ยาง และอื่นๆ เชน เกี๊ยวกุง กุงตมสุก เปนตน
ประเทศที่นำเขาหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และกลุมประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่ง
นอกเหนือจากการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลิตสินคาใหไดมาตรฐานแลว บริษัทยังให
ความสำคัญอยางมากในเรือ่ งความสะอาดและคุณภาพของสินคา สวนในเรือ่ งของราคานัน้
เปนราคาที่ตกลงกันกับลูกคาในแตละครั้งที่ทำสัญญาซื้อขาย

บริษัทไดมกี ารลงทุนในการขยายชองทางจัดจำหนายผลิตภัณฑของบริษัทผานจ�ดจำหนาย
ของบริษัท และรานคาปลีก โดยผลิตภัณฑหลักทีจ่ ดั จำหนายผานจ�ดจำหนายและรานคาปลีก
ของบริษั ท ไดแก ผลิตภัณฑในธุรกิจอาหารซึ่งเปนผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน
ในรูปสินคาแชเย็นและแชแข็งภายใตตราสินคา และบางสวนเปนผลิตภัณฑเนือ้ สัตวท่ี
ผานการตัดแยกชิ้นสวนหรือปรุงแตงตามที่ตลาดตองการและจำหนายเปนผลิตภัณฑเนื้อ
สัตวแชเย็นแชแข็ง จ�ดจำหนายของบริษัทสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ธุรกิจ
หาดาว รานคาปลีกซีพี เฟรชมารท และรานซีพี ฟูดมารเก็ต
ธุรกิจหาดาว บริษัทซื้อธุรกิจหาดาวในป 2548 เพื่อเปนหนึ่งในชองทางการขยายธุรกิจ
อาหาร บริษัทบริหารจัดการจ�ดจำหนายหาดาวโดยการดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส
ซึง่ เปนการเปดโอกาสใหผสู นใจทีต่ อ งการเปนเจาของซุม หาดาว เขามาเปนผูบ ริหารจัดการ
กิจการหาดาวไดมกี ารพัฒนาธุรกิจใหมๆ โดยการขยายประเภทผลิตภัณฑ ซึง่ มีรวมทัง้ หมด
5 ประเภทไดแก ซุมไกยาง ซุมไกทอด ซุมขาวมันไก ซุมบะหมี่เกี๊ยวกุง และซุมเรดดี้มีล
ในป 2554 บริษั ทมีจ�ดจำหนายรวมทั้งสิ้น 4,600 จ�ดทั่วประเทศไทยซึ่งแบงเปน
ซุมไกยางจำนวน 2,400 ซุม ซุมไกทอดจำนวน 1,300 ซุม ซุมขาวมันไกจำนวน 620 ซุม
ซุมบะหมี่เกี๊ยวกุงจำนวน 180 ซุม และซุมเรดดี้มีลจำนวน 100 ซุม
รานคาปลีกซีพี เฟรชมารท เปนรานคาปลีกทีจ่ ำหนายผลิตภัณฑ อาหารสด อาหารปรุงสุก
พรอมรับประทาน ภายใตมาตรฐานสินคาของแบรนดซีพี และแบรนดซีพี เฟรชมารท
ที่คัดสรรดานคุณภาพ บริษัทมีความมุงมั่นในการทำใหรานซีพี เฟรชมารทเปนศูนยรวม
สินคาอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี เสมือนกับการเปนตูเย็นของ
ชุมชนตางๆ ใกลบานเพื่อเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาในการเลือกซื้ออาหาร
บริษั ทไดมีการขยายกิจการอยางตอเนื่องเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ซีพี เฟรชมารท

ไกยางหาดาว
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และตางจังหวัดทั่วประเทศ ในป 2554 รานซีพี เฟรชมารท มีทั้งหมด 600 สาขา ซึ่ง
แบงเปนเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 250 สาขา และตางจังหวัด 350 สาขา ซึ่งกลุม
ลูกคาหลักๆ ของซีพี เฟรชมารท สามารถแบงออกเปน 4 กลุมใหญๆ
• กลุม แมบา น คือ กลุม คนทีเ่ ลือกสรรผลิตภัณฑทม่ี คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย
มั่นใจไดในคุณภาพใหแกคนที่รักในครอบครัว
• กลุม คนรุน ใหม คือ กลุม คนทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ทีเ่ รงรีบ เชน คนทีเ่ พิง่ เริม่ ทำงานใหมๆ นักศึกษา
ซึ่งจะคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพของสินคาเปนหลัก
• กลุมรานอาหาร คือ กลุมรานคาที่คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผูบริโภคที่
ตองการใชผลิตภัณฑอาหารสดและแปรรูปเพื่อเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
• กลุมรานคายอย (ตูเย็นชุมชน) คือ รานคาที่ตองการเปนตัวแทนจำหนายสินคาปรุงสุก
และสินคาพรอมรับประทานภายใตเครื่องหมายสินคาคุณภาพ
รานซีพี ฟูดมารเก็ต เปนธุรกิจคาปลีกรูปแบบใหมในประเทศไทย โดยบริษัทเปนเจาของ
และบริหารงานเองทั้งหมด ซีพี ฟูดมารเก็ตเปนรานคาปลีกสมัยใหมที่มีสีสันสะดุดตา
และสรางความสนุกในการจับจาย เปนการนำรานรูปแบบซุปเปอรมารเก็ต ผสมผสานกับ
รานสะดวกซือ้ เพือ่ ตอบสนองตอรูปแบบชีวติ คนเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลง เหมาะสำหรับผูบ ริโภค
ที่ตองการความสะดวกซื้อ สะดวกทาน ภายใตแนวความคิด “Total Meal Solution
Provider” หรือผูใหบริการอาหารครบ 5 หมู ที่ผูบริโภคสามารถหาอาหารทานได
ตั้งแตเชาจรดเย็น รานซีพี ฟูดมารเก็ตจำหนายผลิตภัณฑอาหารเปนหลัก และเริ่มดำเนิน
ธุรกิจรานซีพี ฟูดมารเก็ต สาขาแรกในป 2554

ซีพี ฟูดมารเก็ต

กิจการตางประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟไดมีการดำเนินการในตางประเทศผานบริษัทยอย
ในธุรกิจตางๆ ดังนี้

1. ธุรกิจไกครบวงจร ในประเทศตุรกี
ดำเนินการโดย C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (“CPS”) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ที่ซีพีเอฟถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในสัดสวนรอยละ 100 โดยมีการประกอบธุรกิจ
3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจการเลีย้ งสัตว และธุรกิจอาหาร ดังรายละเอียดดังนี้
1.1) ธุรกิจอาหารสัตว บริษั ทเปนหนึ่งในผูนำในการผลิตและจำหนายอาหารสัตวบก
ในประเทศ มีผลิตภัณฑหลักที่สำคัญ ไดแก อาหารไก โดยจำหนายภายใตตราสินคา ซีพี
และ ซีพี เยม (C.P. YEM)
1.2) ธุรกิจการเลีย้ งสัตว บริษัทประกอบธุรกิจฟารมเพาะพันธุส ตั ว ฟารมเลีย้ งสัตว และ
การแปรรูปเนือ้ สัตวพน้ื ฐาน โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก ลูกไกพอ แมพนั ธุเ นือ้ ลูกไกพอ แม
พันธุไข ลูกไกเนื้อ ลูกไกไข ไกมีชีวิต ไขไก และเนื้อสัตวแปรรูปพื้นฐาน ฟารมของบริษัท
ตั้งอยูทั่วประเทศตุรกี เชน ที่เมือง Durdurga นอกเหนือจากการทำฟารมเลี้ยงสัตวเอง
แลวนัน้ บริษัทไดมโี ครงการสงเสริมการเลีย้ งสัตวใหกบั เกษตรกรดานการเลีย้ งไกเนือ้ อีกดวย
1.3) ธุรกิจอาหาร บริษั ทไดนำผลิตภัณฑที่ ไดจากการแปรรูป ไปเพิ่มมูลคาเปนสินคา
อาหารกึ่งปรุงสุก อาหารปรุงสุก และผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน เชน นักเกตไก
เบอรเกอรไก เคริฟเต โดแนร และเคบับ ภายใตตรา เพือ่ จำหนายในประเทศและสงออก

นักเกตไก

เคบับ
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2. ธุรกิจสัตวน้ำ ในประเทศจีน

4. ธุรกิจสัตวน้ำ ในประเทศมาเลเซีย

ดำเนินการโดย C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. (“CPB”) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ที่ซีพีเอฟถือหุนทางตรงในสัดสวนรอยละ 100 โดยมีการประกอบธุรกิจอาหารสัตว C.P.
Aquaculture (Hainan) Co., Ltd. (“CPH”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ซีพีเอฟถือหุนทางตรงใน
สัดสวนรอยละ 100 โดยมีการประกอบธุรกิจฟารมเพาะพันธุส ตั วนำ้ และ C.P. Aquaculture
(Dongfang) Co., Ltd. (“CPD”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ซีพีเอฟถือหุนทางตรงในสัดสวน
รอยละ 100 ประกอบธุรกิจเพาะฟกลูกกุง

ดำเนินการโดย Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. (“SFM”) และ Asia Aquaculture (M)
Sdn. Bhd. (“AA”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ซีพีเอฟถือหุนทางออมในสัดสวนรอยละ 100 ผาน
Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd. โดยมี ก ารประกอบธุ ร กิ จ
3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจการเลีย้ งสัตว และธุรกิจอาหาร ดังรายละเอียดดังนี้
4.1) ธุรกิจอาหารสัตว บริษัทเปนหนึ่งในผูนำในการผลิตและจำหนายอาหารสัตวน้ำใน
ประเทศ มีผลิตภัณฑหลักที่สำคัญ ไดแก อาหารกุงและอาหารปลา โดยจำหนายภายใต
ตราสินคา สตารฟด (STARFEED) โนโว (NOVO) และ BLANCA
4.2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว บริษัทดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุงครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต
การเพาะพันธุกุง ฟารมกุง และการแปรรูปขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก ลูกกุง
กุง และกุงแชแข็ง โดยฟารมของบริษัทตั้งอยูที่ฝง Peninsular และ East Malaysia
4.3) ธุรกิจอาหาร บริษัทดำเนินการแปรรูปกุง เปนสินคาอาหารปรุงสุก เชน กุง ตมแชแข็ง
และจัดจำหนายเพื่อจำหนายในประเทศและสงออก

3. ธุรกิจสัตวบกและสัตวน้ำ ในประเทศอินเดีย
ดำเนินการโดย Charoen Pokphand (India) Private Limited (“CP INDIA”)
ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ซีพีเอฟถือหุนทางออมในสัดสวนรอยละ 100 โดยมีการประกอบธุรกิจ
2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจอาหารสัตว และธุรกิจการเลี้ยงสัตว ดังรายละเอียดดังนี้
3.1) ธุรกิจอาหารสัตว บริษัทเปนหนึง่ ในผูน ำในการผลิตและจำหนายอาหารสัตวบกและ
สัตวน้ำในประเทศ มีผลิตภัณฑหลักที่สำคัญ ไดแก อาหารไก และอาหารกุง โดยจำหนาย
ภายใตตราสินคา ซีพี (CP) สตารฟด (STARFEED) นาซา (NASA) โนโว (NOVO),
BINTANG, เอราวัณ (ERAWAN) และ BLANCA
3.2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว บริษัทประกอบธุรกิจฟารมเพาะพันธุสัตว และฟารมเลี้ยงสัตว
ผลิตภัณฑหลัก ไดแก ลูกไกพอแมพันธุเนื้อ ลูกไกเนื้อ และไกมีชีวิต โดยฟารมเลี้ยงสัตว
ของบริษัทตั้งอยูกระจายตามพื้นที่ในรัฐ Tamil Nadu, Karnataka, Andra Pradesh,
Maharashtra, West Bengal, Punjab และ Haryana

5. ธุรกิจโรงงานผลิตสินคาอาหารแชเย็น ในประเทศอังกฤษ
ดำเนินการโดย CP Foods (UK) Limited (“CPF UK”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ซีพีเอฟ ถือหุน
ทางออมในสัดสวนรอยละ 52 โดยมีการประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑอาหารแชเย็น
จำหนายในสหภาพยุโรป

Aromatic Crispy Duck with Pancakes

King Prawn Wonton Soup with Noodles
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6. ธุรกิจสัตวบก ในประเทศรัสเซีย

8. ธุรกิจสัตวบกและธุรกิจสัตวน้ำ ในประเทศฟ�ลิปปนส

ดำเนินการโดย Charoen Pokphand Foods (Overseas), LLC. (“CPF OVERSEAS”)
ซึง่ เปนบริษัทยอยทีซ่ พี เี อฟถือหุน ทัง้ ทางตรงและทางออมในสัดสวนรอยละ 99.99 ประกอบ
ธุรกิจอาหารสัตว และธุรกิจการเลี้ยงสัตว และ CPF AGRO LLC. ซึ่งเปนบริษัทที่ซีพีเอฟ
ถือหุนทางออมในสัดสวนรอยละ 99.99 ประกอบธุรกิจการเลี้ยงสัตว ดังรายละเอียดดังนี้
6.1) ธุรกิจอาหารสัตว บริษัทเปนผูผ ลิตและจำหนายอาหารสัตวบกในประเทศ มีผลิตภัณฑ
หลักที่สำคัญ ไดแก อาหารไก อาหารสุกร และอาหารวัว โดยจำหนายอาหารสุกร
ภายใตตรา ซีพี ไฮโกร (CP HI-GRO) อาหารไก ภายใตตรา HYPROVITE และอาหารวัว
ภายใตตรา ซีพี (CP)
6.2) ธุรกิจการเลีย้ งสัตว บริษัทประกอบธุรกิจฟารมเพาะพันธุส กุ ร และฟารมเลีย้ งสุกรขุน
เพื่อจำหนายในประเทศ โดยฟารมของบริษัทตั้งอยูที่ Moscow และ Kaluga ซึ่งปจจ�บัน
ฟารมเลี้ยงสุกรเปนของบริษัทเองทั้งหมด

ดำเนินการโดย Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation (“CPFP”) ซึ่ง
เปนบริษัทยอยทีซ่ พี เี อฟถือหุน ทางตรงในสัดสวนรอยละ 99.99 ประกอบธุรกิจอาหารสัตว
และธุรกิจการเลี้ยงสัตว ดังรายละเอียดดังนี้
8.1) ธุรกิจอาหารสัตว บริษัทเปนผูผ ลิตและจำหนายอาหารสัตวบกและสัตวนำ้ ในประเทศ
โดยมีผลิตภัณฑอาหารสัตวบกหลักทีส่ ำคัญ ไดแก อาหารไก และอาหารสุกร โดยจำหนาย
ภายใตตราสินคา ซีพี บริษัทไดเริ่มนำเขาอาหารกุงและอาหารปลาจากประเทศไทย เพื่อ
ขายใหลูกคาและใชสำหรับฟารมของบริษัท โดยจำหนายภายใตตราซีพี และ BLANCA
8.2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว บริษัทประกอบธุรกิจฟารมเพาะพันธุสัตว และฟารมเลี้ยงสัตว
โดยแบงออกเปน 2 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจสัตวบก และสายธุรกิจสัตวน้ำ ธุรกิจ
การเลี้ยงสัตวบกของบริษัท ไดแก ธุรกิจสุกร เพื่อจำหนายในประเทศ ธุรกิจการเลี้ยง
สัตวน้ำ ไดแก ธุรกิจฟารมเพาะฟกลูกกุง และฟารมเลี้ยงกุง

7. ธุรกิจสัตวบก ในประเทศลาว

9. ธุรกิจสัตวบก ในประเทศไตหวัน

ดำเนินการโดย C.P. Laos Co., Ltd. (“CP LAOS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ซีพีเอฟถือหุน
ทางออมในสัดสวนรอยละ 99.61 ประกอบธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจการเลี้ยงสัตว และ
ธุรกิจอาหาร ดังรายละเอียดดังนี้
7.1) ธุรกิจอาหารสัตว บริษัทเปนผูนำในการผลิตและจำหนายอาหารสัตวบกในประเทศ
มีผลิตภัณฑหลักที่สำคัญ ไดแก อาหารไก และอาหารสุกร โดยจำหนายภายใตตราสินคา
ซีพี ไฮโกร (CP HI-GRO) และฮ็อก
7.2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว บริษัทประกอบธุรกิจฟารมเพาะพันธุสัตว ฟารมเลี้ยงสัตวและ
การแปรรูปเนือ้ สัตวพน้ื ฐาน มีผลิตภัณฑหลัก ไดแก ลูกไกพอ แมพนั ธุเ นือ้ ลูกไกพอ แมพนั ธุไ ข
ลูกไกเนื้อ ลูกไกไข ลูกสุกร ไกมีชีวิต ไขไก สุกรขุน และเนื้อสัตวแปรรูปพืน้ ฐาน
โดยฟารมของบริษัทตัง้ อยูท เ่ี มืองไชทานี นครหลวงเวียงจันทน นอกเหนือจากการทำฟารม
เลี้ยงสัตวเองแลวนั้น บริษั ทไดมีโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกรดาน
การเลี้ยงไกเนื้อ สุกรเนื้อ ในเขตรัศมีรอบนครหลวงเวียงจันทน และสาขาตางจังหวัด
อีกดวย
7.3) ธุรกิจอาหาร บริษัทดำเนินการแปรรูปเนือ้ สัตวเปนสินคาอาหารกึง่ ปรุงสุก อาหารปรุงสุก
และผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน เชน ไกยา งหาดาว และไกทอดหาดาว เพือ่ จำหนาย
ในประเทศภายใตตรา
และหาดาว

ดำเนินการโดย Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (“CPE”) ซึ่งเปน
บริษัทยอยที่ซีพีเอฟถือหุนทางออมในสัดสวนรอยละ 32.41 และเปนบริษัทที่มีหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไตหวันภายใตชื่อยอ “1215” CPE ประกอบ
ธุรกิจอาหารสัตว ธุรกิจการเลี้ยงสัตว และธุรกิจอาหาร ดังรายละเอียดดังนี้
9.1) ธุรกิจอาหารสัตว บริษั ทเปนหนึ่งในผูนำในการผลิตและจำหนายอาหารสัตวบก
ในประเทศ โดยมีผลิตภัณฑหลักที่สำคัญ ไดแก อาหารสุกร อาหารไก โดยจำหนาย
ภายใตตราสินคา ซีพี
9.2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว บริษัทประกอบธุรกิจฟารมเพาะพันธุสัตว ฟารมเลี้ยงสัตว และ
การแปรรูปพื้นฐาน โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก ลูกสุกร ไกมีชีวิต สุกรขุน และเนื้อสัตว
แปรรูปพื้นฐาน โดยฟารมของบริษั ทตั้งอยูที่ หวังเจี่ยง และกวนเมี้ยว นอกเหนือจาก
การทำฟารมเลีย้ งสัตวเองแลวนัน้ บริษัทไดมโี ครงการสงเสริมการเลีย้ งสัตวใหกบั เกษตรกร
ดานการเลี้ยงหมูขุน และไกเนื้ออีกดวย
9.3) ธุรกิจอาหาร บริษัทดำเนินการแปรรูปเนื้อสัตวเปนสินคาอาหารกึ่งปรุงสุก อาหาร
ปรุงสุก และผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน เชน Boston Roasted Chicken Wing,
Chicken Fried Stick, Cheese Chicken Finger, Chicken Nugget, Chicken Soup
With Ginseng, Chicken Soup With Angelica, Chicken Soup With Chinese
Caterpilla Fungus เปนตน ซึ่งบริษัทไดมีการผลิตอาหารภายใตตรา เพื่อจำหนาย
ในประเทศ
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สิทธิประโยชนทางภาษี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟและบริษัทยอยไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่สำคัญจากการลงทุน ดังนี้

กิจการประเทศไทย
บริษัท/กิจการ
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
โรงงานอาหารสัตวน้ำ
ฟารมเพาะฟกลูกกุง
ฟารมเพาะฟกลูกกุง
โรงงานอาหารแปรรูป
ฟารมไกพันธุ
โรงงานอาหารสัตว
ฟารมไกกระทง โรงงานชำแหละไก
และโรงงานแปรสภาพขนไก
โรงงานอาหารแปรรูปสัตวน้ำ
โรงงานอาหารแปรรูปสัตวน้ำ
ฟารมเพาะฟกลูกกุง
โรงงานอาหารสัตวน้ำ
โรงงานอาหารสัตวน้ำ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑเนย
โรงงานอาหารแปรรูปสัตวน้ำ
โรงงานอาหารแปรรูปสัตวน้ำ
โรงงานอาหารสัตวน้ำ
โรงงานอาหารสัตวน้ำ

จังหวัด

สิทธิประโยชนหลัก

ปที่เริ่มตน-ปที่สิ้นสุด

สมุทรสาคร
ตราด
ชุมพร
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได

2547-2555
2547-2555
2547-2555
2547-2555
2548-2555
2548-2556

นครราชสีมา
สมุทรสาคร
ระยอง
พังงา
สงขลา
สระบุรี
นครราชสีมา
สุราษฎรธานี
ระยอง
สงขลา
ชลบุรี

ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได (8 ป)
ยกเวนภาษีเงินได (8 ป)
ยกเวนภาษีเงินได (8 ป)
ยกเวนภาษีเงินได (8 ป)

2547-2555
2548-2556
2548-2556
2549-2557
2549-2557
2551-2559
2552-2560
2554-2562
ยังไมเริ่มมีรายได
ยังไมเริ่มมีรายได
ยังไมเริ่มมีรายได
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บริษัท/กิจการ
บมจ. กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร
ฟารมสุกร
ฟารมสุกร
ฟารมไกรุน
ฟารมสุกร
โรงงานแปรรูปไข
ฟารมสุกร
ฟารมสุกร
บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส
โรงงานอาหารแปรรูป
โรงงานอาหารแปรรูป
กิจการผลิตไฟฟา ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
บจ. ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร
โรงงานอาหารแปรรูป
กิจการผลิตไฟฟา ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
โรงงานอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปแชแข็ง
บจ. อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด
โรงงานอาหารสัตวเลี้ยง
บจ. ซีพีเอฟ พรีเมียมฟูดส
โรงงานอาหารแปรรูป
บจ. กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร
ฟารมสุกร
ฟารมสุกร
บจ. บี.พี. ผลิตภัณฑอาหาร
ฟารมสุกร
ฟารมสุกร
ฟารมสุกร

จังหวัด

สิทธิประโยชนหลัก

ปที่เริ่มตน-ปที่สิ้นสุด

กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี, สระแกว, ชลบุรี
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
นครนายก
สุพรรณบุรี
ปราจีนบุรี

ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได

2547-2555
2548-2556
2550-2558
2549-2557
2553-2561
2553-2561
2554-2562

สระบุรี
สระบุรี
สระบุรี

ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได (8 ป)

2547-2555
2550-2558
ยังไมเริ่มมีรายได

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได (8 ป)
ยกเวนภาษีเงินได

2549-2557
ยังไมเริ่มมีรายได
2554-2557

สระบุรี

ยกเวนภาษีเงินได

2547-2555

ฉะเชิงเทรา

ยกเวนภาษีเงินได

2549-2557

ประจวบคีรีขันธ
ชัยภูมิ

ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได

2549-2557
2553-2561

ระยอง
พิษณุโลก, ปราจีนบุรี
สระแกว, ปราจีนบุรี

ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได

2550-2558
2551-2559
2552-2560

สิทธิประโยชนทางภาษี / 4 2

กิจการตางประเทศ
บริษัท/กิจการ
C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.
โรงงานอาหารสัตวน้ำ
C.P. Laos Co., Ltd.
โรงงานอาหารสัตว
C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
ฟารมไกปูยาพันธุ
โรงงานอาหารแปรรูป
ฟารมไกไข
ฟารมไกพันธุ
Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation
ฟารมสุกร
โรงงานอาหารสัตวน้ำ

ประเทศ

สิทธิประโยชนหลัก

ปที่เริ่มตน-ปที่สิ้นสุด

จีน

ลดหยอนภาษีเงินไดรอยละ 50

2553-2555

ลาว

ลดหยอนภาษีเงินไดรอยละ 50

2555-2557

ตุรกี
ตุรกี
ตุรกี
ตุรกี

ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได
ยกเวนภาษีเงินได

2552-2555
2552-2555
2553-2555
2553-2555

ฟลิปปนส
ฟลิปปนส

ยกเวนภาษีเงินได (4 ป)
ยกเวนภาษีเงินได (4 ป)

ยังไมเริ่มมีรายได
ยังไมเริ่มมีรายได
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม
ธุรกิจอาหารแปรรูปของไทยกับ
ตลาดโลก

สหภาพยุโรป

กลุมสหภาพยุโรปมีปญหาในเรื่อง ”หนี้สาธารณะ” ที่คุกคามเศรษฐกิจภายในยุโรป และ
เศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่องตลอดปที่ผานมา และมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นในป 2555
โดยคาดวาจะลุกลามสูภ าคธนาคารพาณิชยและภาคการเงินอืน่ ๆ จนกระทัง่ ตองไดรบั การ
ชวยเหลือทางการเงินจาก IMF สหภาพยุโรปและธนาคารกลางของประเทศหลักทั่วโลก
โดยปญหาจะรุนแรงมากในประเทศไดแก กรีซ อิตาลี ไอซแลนด โปรตุเกส สเปน
รวมทัง้ มีการคาดการณกนั วา ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ อาจทำใหสมาชิกบางประเทศอาจตอง
ออกจากกลุมยูโรโซน ซึ่งปจจ�บันมีอยูทั้งหมด 27 ประเทศได

ที่มา: สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร

1. ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยกับตลาดโลก
แนวโนมเศรษฐกิจโลก ป 2555

จากขอมูลของ World economic outlook, 2011 ชี้ใหเห็นถึงอัตราการเติบโตของโลก
และของประเทศตางๆ ที่สำคัญ ดังนี้
แนวโนมเศรษฐกิจโลกป 2555
GDP
โลก
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
สหภาพยุโรป
จีน
อินเดีย
อาเซียน-5

2553
5.1
3.0
4.0
1.8
10.3
10.1
6.9

2554
4.0
1.5
(0.5)
1.6
9.5
7.8
5.3

2555
4.0
1.8
2.3
1.1
9.0
7.5
5.6

ที่มา: World economic outlook, Sep, 2011

สรุปเศรษฐกิจในประเทศมหาอำนาจทีส่ ำคัญ 3 ประเทศ ไดแก สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา
จีน และไทย ดังนี้

สหรัฐอเมร�กา

สหรัฐอเมริกามีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยทั้งภาคการผลิต กำไรของบริษัทเอกชน
การใชจายภาคครัวเรือน หนี้สาธารณะที่อยูในระดับสูง อีกทั้งเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
ยังผูกพัน กับเศรษฐกิจยุโรปมากทั้งดานการสงออก การเงินและการลงทุน ทำใหเกิดผล
กระทบตอเศรษฐกิจยุโรปสูเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งมีความเปนไปไดวา สหรัฐอเมริกาตอง
แกปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจทำการกระตุนสภาพ
คลองทางการเงินผานการอัดฉีดจากภาครัฐ
จีน

ป 2555 จะเปนปทท่ี า ทายอีกปหนึง่ ของรัฐบาลจีน โดยคาดวาเศรษฐกิจจีนจะเติบโตในอัตรา
รอยละ 8.9 มีเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางมีคณ
ุ ภาพ ใชฐานความไดเปรียบ
ในการเปนตลาดที่ไดเปรียบดุลการคาเพื่อการสงออก พรอมทั้งการหันมาใหความสำคัญ
มากขึน้ กับการเพิม่ สัดสวนของการบริโภคภายในประเทศ โดยคาดวาผูบ ริโภคชาวจีนยังคงมี
กำลังซือ้ เพิม่ ขึน้ อีกมาก เมืองรองตางๆ ไดพฒ
ั นาเปนชุมชนเมืองขนาดใหญทำใหประชาชน
มีกำลังซื้อมากขึ้น แมวาอาจจะไม ขยายตัวในอัตราที่สูง ดังเชนในชวงทศวรรษที่ผานมา
นอกจากนี้ชนิดของสินคาจะมีความสลับซับซอน และความหลากหลายมากขึ้น
สำหรับนโยบายตางประเทศที่รัฐบาลจีน พยายามสานตอ คือ นโยบาย “บุกโลก”
(Go-Global Policy) ตลอดชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (2554-2558) ดวยการ
ผลักดันกิจการของจีนใหออกไปลงทุนในตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการมุงเนนไปยัง
อุตสาหกรรม อาหาร แรธรรมชาติ และพลังงาน เพื่อเปนกลไกในการรักษาเสถียรภาพ
ดานเศรษฐกิจ และสังคมของจีนในระยะยาว โดยใชกลยุทธ ใชยูนนานเปนศูนยกลาง
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หนึ่งของจีนในการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอาเซียน ทำใหเศรษฐกิจในชวง 4-5 ปนี้เติบโต
ประมาณ รอยละ 8-9 ตอป
ไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาทัง้ ป 2554 เศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวที่รอยละ 1.5 เทียบกับในป 2553 ที่ขยายตัวรอยละ 7.8 สำหรับการ
ประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2555 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.5-5.5 ปรับตัว
ดีขึ้นจากที่ ขยายตัวรอยละ 1.5 ในป 2554 โดยมีแรงกระตุนทั้งอุปสงคภายในประเทศ
และตางประเทศ
ผลผลิตอุตสาหกรรมตลอดทั้งป 2554 หดตัวติดลบรอยละ 7-8 และจากทิศทางดังกลาว
คาดวาจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมหรือจีดพี ขี องภาคอุตสาหกรรม (มูลคา ณ ราคาคงที)่
ตลอดทั้งป 2554 อยูในชวงหดตัวรอยละ 0.5 หรือขยายตัวไมเกินรอยละ 1.0
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2555

เศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับความทาทายหลายประการที่สำคัญ คือ (1) แรงขับเคลื่อนของ
เศรษฐกิจไทย (2) ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไทย ประเด็นแรก เศรษฐกิจไทยในป 2555 จะมีแรงขับเคลื่อนจากการเรง
การผลิตในหลายสาขา อุตสาหกรรม ประเด็นที่ 2 ความไมแนนอนของสถานการณ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และกลุมยูโรเพิ่มขึ้นมาก และอาจฉุดใหเศรษฐกิจโลกชะลอลง
มากกวาที่เคยคาดไว (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2552)

2. ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารโลก และไทย
มูลคาการสงออกอาหารของโลกในป 2554 คาดวาจะมีประมาณ 1.2 ลานเหรียญสหรัฐ
มีอตั ราการขยายตัวรอยละ 18 เมือ่ เทียบกับปกอ นหนา (จากขอมูล ของ Global Trade Atlas
อางถึงสวนงานวิจัยสถาบันอาหาร, 2555)

การคาอาหารโลก
2549

2550

2551

2552

2553 2554(est.)

มูลคาการคาอาหาร
โลก (M$US)
687,209 840,990 1,028,227 910,176 974,984 1,150,481
อัตราการขยายตัว (%) 11.2
22.4
22.3
(11.5) 11.68
18

สวนแบงตลาดอาหารของไทยในตลาดการคาอาหารโลก (ภาพรวม)
2.97
2.27

2.38

2.41

2.55

2.62

ในชวง 5 ปที่ผานมา
สวนแบงตลาดสินคาอาหารไทยในตลาดโลก
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง

2549

2550

2551

2552

2553

2554(est.)

ที่มา: สวนวิจัยและขอมูล สถาบันอาหาร (ขอมูลเบื้องตนจาก Global Trade Atlas)

ทัง้ นี้ ประเทศเนเธอรแลนดเปนผูส ง ออกมากทีส่ ดุ ในโลก คิดเปนประมาณรอยละ 7.35 ของ
มูลคาการสงออกของโลก ในขณะที่ ไทยมีการสงออกอาหารในป 2554 มูลคา 963,000 ลานบาท
และคาดการณวาในป 2555 จะมีมูลคาประมาณ 971 พันลานบาท หรือประมาณ 32,100
ลานเหรียญสหรัฐ ซึง่ คิดเปนประมาณรอยละ 2.97 ของการสงออกของโลก ทัง้ นี้ ไทยนับเปน
ผูสงออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก โดยใน 5 ปที่ผานมา สวนแบงตลาดอาหารไทยใน
ตลาดโลก มีการเติบโตสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
มูลคาการบร�โภคอาหารของแตละประเทศ

ในกลุม ประเทศทีย่ ากจนจะบริโภคอาหาร เปนครึง่ หนึง่ ของการใชจา ยทัง้ หมด สวนประเทศที่
พัฒนาแลว จะมีการใชจายอาหารในสัดสวนเพียง 1 ใน 5 ของการใชจายทั้งหมดเทานั้น
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Budget shares for broad aggregates and conditional budget shares for food categories
Food
beverages,
Clothing &
House
Medical
& tobacco
footwear
Housing
furnishings
& health
Low-income
Middle-income
High-income

Low-income
Middle-income
High-income

0.485
0.311
0.204

0.061
0.055
0.051

0.135
0.183
0.187

0.052
0.056
0.060

0.045
0.059
0.089

Cereals

Meats

Fish

Dairy

0.233
0.124
0.086

0.134
0.172
0.118

0.063
0.035
0.041

0.078
0.099
0.066

Transport &
communications Recreation
0.031
0.061
0.095

Education

Other

Oils & fats

0.102
0.155
0.149
Fruits &
vegetables

Food other

0.034
0.054
0.033
0.087
0.031
0.134
Beverages &
tobacco

0.049
0.030
0.014

0.181
0.145
0.098

0.146
0.208
0.369

0.116
0.187
0.208

Source: 2005 International Comparison Program (ICP) data, World bank.

แนวโนมอาหารแปรรูป

มูลคาอาหารแปรรูป ในป 2554 คาดวาจะมีมูลคาตลาดตลอด supply chain ของอาหารแปรรูปจะอยูที่ประมาณ 2,100 พันลานเหรียญสหรัฐ (Euro monitor, 2011)

Global packaged Food Retail Value Sale by Major Category 2006 – 2011
2,500

US$ billion

2,000
1,500
1,000
500
0

2006
Others
SDC
Chilled

2007

2008
2009
S/S Snacks
Dried
Dairy

2010
2011
Frozen
Confectionery
Bakery
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ทัง้ นีเ้ มือ่ พิจารณาผูค รองตลาดดังกลาว พบวา สหรัฐอเมริกาเปนผูน ำตลาด โดยมีสดั สวนมาก
ถึงรอยละ 16 ของมูลคาตลาดโลก
Top 10 Packaged Food Markets by Retail Value 2011
Country
Retail Value
(US$ billion)
US
331.9
Japan
225.9
China
140.4
Brazil
115.8
Germany
100.9
UK
94.1
France
93.6
Russia
87.7
Italy
87.2
Mexico
63.2

Y-o-Y %
growth
1.0
(1.5)
9.3
5.9
(1.8)
0.7
0.8
2.2
0.8
3.3

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตทางการคา พบวาประเทศที่มีการเติบโตทาง
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมากที่สุด คือ อิหราน และโดยมีประเทศที่นาสนใจ ไดแก
อินเดีย จีน และอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเชิงปริมาณของการเติบโต
ดังกลาว สินคาไทยก็ยงั สามารถเติบโตอยูในอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

Top 10 Packaged Food Markets by % Retail Value Growth 2011
Country
Retail Value Y-o-Y %
(US$ billion) growth
Iran
24.1
18.9
Argentina
24.5
13.4
India
25.4
10.3
Vietnam
6.0
9.6
China
140.4
9.3
Algeria
8.7
7.8
Indonesia
22.2
7.2
Cameroon
0.7
6.5
Lithuania
1.9
6.1
Brazil
115.8
5.9
Top 10 Packaged Food Markets by % Retail Volume Growth 2011
Country
Retail Value Y-o-Y %
(’000 tonnes) growth
China
60,033
8.3
Vietnam
2,511
8.1
India
21,463
7.8
Indonesia
11,420
7.6
Pakistan
2,755
6.0
UAE
976
5.2
Thailand
3,314
5.1
Cameroon
516
4.8
Algeria
11,075
4.3
Peru
2,746
4.1
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Packaged Food Retail Sales Performance by Region 2010 – 2011
Asia Pacific
Western Europe Australasia
Eastern Europe
North America

0

1

2

3

Latin America

4

% retail value growth

5

6

MEA

7

8

Noted : Size of bubble denotes US$ retail value sales for 2011 at fixed 2011 exchange rates and prices.
Range of US$ 41.3 million to US$ 605.8 million.

3. ปจจัยภายนอกตางๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลง
ของโลก และผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหาร
3.1 จำนวนประชากรเพ�่มสูงข�้น

เนือ่ งจากสินคาอาหารเปนสินคาทีม่ คี วามจำเปนของผูบ ริโภคทุกคน ดังนัน้ จำนวนประชากร
จึงเปนปจจัยสำคัญทีแ่ สดงถึงโอกาสของปริมาณลูกคา จากตารางดานลาง แสดงใหเห็นวา
ในกลุม ประเทศ ทีพ่ ฒ
ั นาแลว จะมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของประชากรนอยลง เมือ่ เทียบกับประเทศ
ในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก โดยเฉพาะจีน และอินเดียที่มีจำนวนประชากรมากอยูแลว
โดยคิดเปนรอยละ 37 ของประชากรทั้งโลก

จำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น
ป
โลก
เอเชีย
2543
2548
2553
%
2588
2593
%

6,115
6,512
6,909
100
8,996
9,150
100

3,698
3,937
4,167
60
5,193
5,231
57

แอฟริกา

ยุโรป

819
921
1,033
15
1,887
1,998
22

727
729
733
11
700
691
8

ละติน อเมริกา โอเชียเนีย
อเมริกา เหนือ
521
319
31
557
335
34
589
352
36
9
2
1
726
440
50
729
448
51
8
4
1

ที่มา: UN 2008 estimates and medium variant projections

3.2 โครงสรางประชากรเปลี่ยนเปนผูสูงอายุ

แมวา ภาพรวมของจำนวนประชากรจะเพิม่ มากขึน้ แตอตั ราการขยายตัว จะมีอตั ราทีล่ ดลง
สวนอัตราการขยายตัวของจำนวนผูส งู อายุจะมีเพิม่ ขึน้ ไปจนถึงป ค.ศ. 2530 และคอยๆ ลดลง
โดยจากขอมูลของ World Population Ageing 1950-2050 Population Division, DESA,
United Nations พบวา ประชากรของทั้งโลกมีแนวโนมเปนสัดสวนของผูสูงอายุมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกลุม ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาต่ำ จะมีอตั ราการเติบโตของผูส งู อายุมากกวา
ประเทศที่พัฒนาแลว
Figure 9. Average annual growth rate of total population
and population aged 60 or over: world, 1950 – 2050

Percentage

% retail volume growth

นอกเหนือจากนั้น เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของสินคาแปรรูปในรายประเทศ พบวา
ในกลุม ประเทศ เอเชียแปซิฟก มีอตั ราการเติบโตสูงทีส่ ดุ ขณะที่ กลุม ประเทศตะวันออกกลาง
และแอฟริกา สูงที่สุดในเชิงมูลคา

3
2

Total
60+

1
0

1950-55

1975-80

2000-05

2025-30

2045-50

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม / 4 8

Figure 8. Population aged 60 or over:
world and development regions, 1950 – 2050
Millions

2,000

World
More developed regions
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1,200
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0
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2050

ที่มา: World Population Ageing 1950-2050 Population Division, DESA, United Nations

ดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร จึงทำใหทั้งโอกาส และขอจำกัด 2 ดาน ไดแก
1) โอกาสของการเพิ่มสายอาหารผูสูงอายุ
2) การปรับเปลี่ยนสายการผลิตตองคิดถึงจำนวนคนงานที่มีปริมาณลดลง
3.3 จำนวนประชากรที่ยากจนในบางพ�้นที่มากข�้น

ดังนัน้ จึงมีผลตอการวางยุทธศาสตรของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของแตละประเทศ
นัน้ ไดเชนกัน เชนแมวา ในบางประเทศจะมีจำนวนประชากรเพิม่ มากขึน้ ซึง่ แสดงถึงโอกาสของ
ความตองการอาหาร แตหากในประเทศนัน้ เปนประชากรทีย่ ากจน ดังนัน้ จึงทำใหมกี ำลังซือ้ ต่ำ
แตมกี ำลังแรงงานทีร่ าคาต่ำอยูม าก ดังนัน้ แทนทีจ่ ะเปนยุทธศาสตรทจ่ี ะผลิตอาหารและสงออก
ไปยังประเทศเหลานี้ นาจะใชยทุ ธศาสตรเพือ่ การไปลงทุนผลิตอาหารในประเทศนัน้ ซึง่ จะ
ทำใหตนทุนการผลิตต่ำ และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในประเทศที่
ยากจนนั้นไดดีขึ้น

จำนวนประชากรที่ยากจน
ประเทศ
โลก
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
จีน
เยอรมัน
เนเธอรแลนด
ไทย
อาเซียน

จำนวนประชากร
GDP
GDP ตอคน
(ลานคน) (พันลานเหรียญ) (เหรียญ)
ป ค.ศ. 2011 ป ค.ศ. 2010 ป ค.ศ. 2010
6,928
74,540
11,200
313
14,660
47,200
126
4,310
34,000
1,337
10,090
7,600
81
2,940
35,700
17
677
40,300
67
587
8,700
580
1,853

ที่มา: CIA Factbook

3.4 ความตองการของผูบร�โภคเปลี่ยนไป

สำหรับความตองการของผูบริโภคมีนัยสำคัญตออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารหลาย
ประเด็น จึงไดแบงการอธิบายออกเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
• ผูบริโภคใหความสำคัญกับ ภาวะโลกรอน
จากรูปดานลาง พบวา ความตองการของผูบ ริโภคเปลีย่ นไป โดยชี้ใหเห็นชัดวารอยละ 83
ของผูบริโภคตองการอาหารที่ผูประกอบการใหความใสใจตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด
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Less than one-fourth are willing to pay more for eco-friendly products
Global Online Consumers Q1 2011
22%
will pay more
for eco-friendly
products

76%
say raw materials
influence their decisions
on where to shop
and what to buy

83%
say it’s important
for companies to have
environmental programs

100%
Global online consumers
Source: Nielsen, Global Online Survey, Q1 2011. Percentages equal more than 100%
because respondents could choose all choices that apply.

ดังนั้นหากรัฐบาล และผูประกอบการไทยใหความสนใจในเรื่องดังกลาว จะเปนประโยชน
อยางยิง่ ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย และในความเปนจริง นับวาเปนการ
เพิ่มศักยภาพที่ไดทั้งการลดตนทุน ดวยการประหยัดคาใชจาย จากการไมตองกำจัดของ
เสียนัน้ ประหยัดตนทุนจากการนำของเสียมาใชใหม และไดรายไดจากการจำหนายสินคา
ในราคาทีส่ งู ขึน้ เพราะผูบ ริโภคยินดีจา ยให รวมทัง้ ภาพลักษณทด่ี ขี ององคกรทีเ่ ปนผูผ ลิตนัน้ ๆ
• ผูบริโภคตองการอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ และประเภทอาหารที่บริโภคมากขึ้น
และผูบริโภคจะคิดถึงโภชนาการที่ควรไดครบทุกหมู
• ผูบริโภคใหความสำคัญกับฉลาก ทำใหที่บรรจ�ภัณฑของอาหารหลายชนิด รวมทัง้ ราน
อาหาร หลายแหง มีการระบุโภชนาการที่ผูบริโภคจะไดรับมากขึ้น
• ผูบริโภคตองการอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น เชน กรณีของผูบริโภคญี่ปุน
ในความปลอดภัยนัน้ หากมีการออกแบบการจัดการใหงา ย จะทำใหไมเพียงแตผบู ริโภคตัดสินใจ
ซื้อไดงาย แตยังทำใหทั้งผูผลิต และผูบริโภคสามารถวางแผนการควบคุมความปลอดภัย
ของอาหารไดทง้ั Supply Chain จนถึงผูบ ริโภค จากตัวอยางของผูจ ดั จำหนายไกสดแหงหนึง่
ใชฉลากอัจริยะเตือนใหผูบริโภค ทราบคุณภาพความสดของสินคา

• ผูบริโภคตองการอาหารที่แปรรูปมากขึ้น
ผูบ ริโภคตองการความสะดวกสบาย จึงตองการอาหารแปรรูปมากขึน้ และในความสะดวก
สบายนัน้ ยังตองการการประหยัดทีม่ ากขึน้ รวมถึงยังตองการความรวดเร็ว และใชไดอยางมี
มูลคามากขึ้น เชน ไสกรอกและผัก ทานดวยกันไดเลยเมื่อกลับบาน
• ผูบริโภคตองการความสะดวกในการใชงานดวย
• ผูบริโภคตองการความสุขในการบริโภคดวย
• พฤติกรรมการจับจายซื้อสินคาอาหารของผูบริโภค
- เนนความคุมคาของเงินที่จายไป
- หลังวิกฤติเศรษฐกิจ ผูบริโภคนิยมสั่งซื้อผานอินเตอรเน็ตและบริการจัดสง
- ซื้อสินคาในหลายรายการจำนวนมาก
- ออกไปจับจายซื้อสินคาอาหารนอยลง
• พฤติกรรมการใหความสำคัญกับอาหารทองถิ่นมากขึ้น
3.5 ชองทางการจัดจำหนายเปลี่ยนไป

จากชองทางการจัดจำหนายตลาดสดในอดีต ปจจ�บนั มีชอ งทางการจัดจำหนายทีห่ ลากหลายขึน้
เชน Modern trade, Internet โดยเฉพาะกระแสใน Social network ผูประกอบการ
จึงควรพิจารณาในประโยชนในแงดังกลาว
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ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2554
และแนวโนมป 2555

ที่มา: สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดประมาณการอัตราการเติบโตของภาคเกษตรในป
2554 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 โดยในชวงครึ่งแรกของป 2554 ภาคเกษตรเติบโตได
ในระดับสูง เนือ่ งจากสภาพอากาศคอนขางเปนปกติ แตจากปญหาอุทกภัยทีเ่ ริม่ ตัง้ แตชว ง
ปลายเดือนกรกฎาคม 2554 ไดขยายเปนวงกวางครอบคลุมพืน้ ที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรางความเสียหายตอพืน้ ทีท่ างการเกษตร และผลผลิตสินคา
เกษตรหลายชนิด สงผลใหภาคเกษตรเริม่ หดตัวลงในไตรมาสที่ 3 และหดตัวอยางตอเนือ่ ง
มากขึ้นในไตรมาสที่ 4 สำหรับรายละเอียดในแตละสาขา มีดังนี้
1. สาขาพ�ช

ในป 2554 การผลิตสาขาพืชขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับป 2553 โดยในชวง
ตนปทผ่ี า นมาภาคใตตอ งเผชิญกับปญหาอุทกภัยซึง่ ไดสรางความเสียหายตอพืน้ ทีป่ ลูกยาง
พาราและปาลมน้ำมันบางสวน แตก็ไมสง ผลกระทบตอการผลิตในภาพรวมมากนัก อยางไร
ก็ตาม จากอิทธิพลของพายุหลายลูกในชวงตนไตรมาสที่ 3 ตอเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 4
กอใหเกิดปญหาน้ำทวมเปนวงกวางในพืน้ ทีท่ างการเกษตรเกือบทัง้ ประเทศ โดยเฉพาะพืน้ ที่
ภาคเหนือและพืน้ ทีร่ าบลุม แมนำ้ ภาคกลาง ซึง่ เปนแหลงเพาะปลูกขาวทีส่ ำคัญของประเทศ
สงผลใหผลผลิตขาวนาปลดลง นอกจากนี้ ผลผลิตถั่วเหลืองมีแนวโนมลดลงเล็กนอย
เนื่องจากเกษตรกรบางสวนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ ใหผลตอบแทนดีกวา สำหรับพืชที่
มีผลผลิตเพิ่มขึ้นไดแก ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง ออยโรงงาน
ยางพารา และปาลมน้ำมัน โดยเฉพาะผลผลิตมันสำปะหลัง และออยโรงงาน ที่เพิ่มขึ้น
ในระดับสูง ซึง่ เปนผลมาจากการดูแลเอาใจใสและบำรุงรักษาทีด่ ขี น้ึ ของเกษตรกร เพราะ
ราคาที่อยูในเกณฑดีสำหรับสถานการณดานราคา สินคาเกษตรสวนใหญมีราคาเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะปาลมน้ำมัน ยางแผนดิบชั้น 3 และขาวเปลือกเจานาป ที่ราคาอยูในระดับสูง
ตามความตองการและราคาในตลาดโลก กลาวโดยสรุปวา การผลิตสาขาพืชยังคงเติบโต
ไดดีจากอัตราการขยายตัวในระดับสูงในชวง 2 ไตรมาสแรกของป
2. สาขาปศุสัตว

การผลิตภาพรวมสาขาปศุสัตวป 2554 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 1.2 เมื่อเทียบกับป
ที่ผานมา โดยสถานการณปศุสัตวทั้งไกเนื้อ ไขไก และน้ำนมดิบ มีภาวะการผลิตที่ดีขึ้น

จากป 2553 กลาวคือ การผลิตไกเนือ้ มีระบบการผลิตทีด่ แี ละปลอดภัย ทำใหความสูญเสีย
จากปญหาโรคระบาดลดลงมีผลผลิตออกสูต ลาดสม่ำเสมอและเริม่ กลับเขาสูภ าวะปกติทง้ั
ในดานปริมาณและคุณภาพ ประกอบกับความตองการบริโภคไกเนือ้ ของตลาดในประเทศ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ทดแทนสุกรทีม่ ปี ริมาณลดลงและมีราคาสูงขึน้ นอกจากนี้ การสงออกเนือ้ ไก
และผลิตภัณฑไปยังตลาดหลัก อยางญีป่ นุ และสหภาพยุโรปซึง่ เปนตลาดสงออกทีม่ สี ดั สวน
รวมกันประมาณรอยละ 90.0 มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากปญหาโรคระบาดและสึนามิ
ในญีป่ นุ และการคาดการณดา นราคาของสหภาพยุโรป ดานการผลิตไขไกมกี ารขยายตัว
เพิม่ ขึน้ จากแมพนั ธุไ กไขรนุ ใหมท่ใี หผลผลิตไดมากขึน้ ประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตไขไก
ทีด่ ขี น้ึ จากการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุแ ละการเลีย้ ง สวนการผลิตสุกรหดตัวจาก
สถานการณโรคทางระบบสืบพันธุและระบบทางเดินหายใจ (Porcine Reproductive
and Respiratory Syndrome : PRRS) อยางไรก็ตาม สถานการณนำ้ ทวมใหญในชวงปลายป
ไดสงผลกระทบตอการผลิตปศุสัตวในบางพื้นที่ โดยเฉพาะการผลิตไขไกและสุกรใน
ภาคกลางตอนบน แตสาขาปศุสตั วโดยรวมแลวไดรบั ผลกระทบไมมากนัก สำหรับสาขาปศุสตั ว
โดยรวมไมไดรับผลกระทบจากปญหาน้ำทวมมากนัก สวนสถานการณดานราคาปศุสัตว
ยังคงเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปทผ่ี า นมา เนือ่ งจากตนทุนวัตถุดบิ อาหารสัตวทส่ี งู ขึน้ ประกอบกับ
ความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้น
3. สาขาประมง

การผลิตสาขาประมงในชวงป 2554 หดตัวลดลงรอยละ 2.6 เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณอทุ กภัยในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทยตัง้ แตชว งตนป โดยเฉพาะในแหลงผลิต
ประมงทะเลทีส่ ำคัญทางภาคใต และภายหลังอุทกภัยเกษตกรตองใชเวลาในการฟน ตัวอีก
ระยะหนึ่ง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนสงผลตอการเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดของสัตวน้ำ อีกทั้งยังมีอุปสรรคในเรื่องตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น สำหรับผลผลิต
ประมงทะเลที่สำคัญ คือ กุงทะเลที่ ไดจากการเพาะเลี้ยงซึ่งมีปริมาณผลผลิตตามใบ
เคลื่อนยายสัตวน้ำ (Movement Document: MD) ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน
2554 จำนวน 464.35 พันตัน ลดลงจาก 518.37 พันตัน ในป 2553 หรือลดลงรอยละ
10.4 อยางไรก็ตาม ราคากุงเพาะเลี้ยงไดปรับตัวสูงขึ้นเปนผลมาจากความตองการเพื่อ
การสงออกที่ยังคงมีอยางตอเนื่อง ประกอบกับผลผลิตกุงของโลกลดลง เพราะประเทศ
ผูผลิตที่สำคัญ เชน จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ประสบปญหาภัยธรรมชาติและ
โรคระบาด รวมทั้งเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาราคากุงตกต่ำ
สวนดานประมงน้ำจืด ผลผลิตโดยรวมลดลงจากป 2553 เล็กนอยจากปญหาอุทกภัย
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ซึ่งผลผลิตดานประมงน้ำจืดรอยละ 90.0 ใชบริโภคในประเทศ และรอยละ 10.0 เพื่อ
การสงออกโดยสินคาประมงน้ำจืดสงออกที่สำคัญ คือ ปลานิลและผลิตภัณฑ
ดานการสงออก สินคาประมงเกือบทุกชนิดมีปริมาณสงออกลดลง ยกเวนกุงปรุงแตง
ในขณะที่มูลคาสงออกเพิ่มขึ้นทุกสินคาเนื่องจากราคาสงออกสูงกวาในป 2553 เพราะ
ผลผลิตโลกลดลงในขณะที่ความตองการของตลาดยังมีอยางตอเนื่อง ประกอบกับ
สถานการณการผลิตของประเทศผูผลิตรายอื่นตางก็ประสบปญหาภัยธรรมชาติและโรค
ระบาดเชนกันทำใหไมสามารถสงออกไดตามปกติ
แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2555

คาดวาแนวโนมเศรษฐกิจการเกษตร ป 2555 จะขยายตัวตอเนือ่ งอยูในชวงรอยละ 4.5-5.5
ภายใตสภาพดินฟาอากาศที่เปนปกติ ไมมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ ภัยแลง
อุทกภัย รวมทั้งไมมีปญหาแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดตางๆ โดยสาขาพืชมีทิศทาง
เติบโตไดดี เนือ่ งจากราคาพืชสวนใหญปรับตัวสูงขึน้ จูงใจใหเกษตรกรขยายการผลิตมากขึน้
สำหรับสาขาปศุสัตวยังคงขยายตัวไดตอเนื่องจากการวางแผนการผลิตอยางเปนระบบ
และไดมาตรฐาน รวมทั้งราคาที่อยูในเกณฑดี สวนสาขาประมงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน
แตยังมีความออนไหวจากสภาพอากาศที่มีความผันผวน รวมถึงราคาน้ำมันและราคา
อาหารสัตวน้ำที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อาจสงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นดวย นอกจาก
นี้ยังมีความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก อัตรา
แลกเปลี่ยน และราคาน้ำมัน
1. สาขาพ�ช

สาขาพืช คาดวาจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในชวงรอยละ 6.3-7.3 เนือ่ งจากผลผลิตของพืชสำคัญ
สวนใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อาทิ ขาว ออยโรงงาน ยางพารา และปาลมน้ำมัน จากการ
ที่เกษตรกรขยายการผลิตตามทิศทางของราคาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงควบคุมการแพรระบาด
ของศัตรูพชื ทีดขี น้ึ สำหรับสถานการณดา นราคามีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ในเกือบทุกสินคา โดยเปน
ไปตามความตองการของตลาดตางประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. สาขาปศุสัตว

การผลิตสาขาปศุสัตวป 2555 คาดวาจะขยายตัวอยู ในชวงรอยละ 2.1-3.1 เนื่องจาก
เกษตรกรมีการปรับระบบการเลี้ยงที่ดีขึ้น ซึ่งจะลดปญหาโรคระบบสืบพันธุและระบบ
ทางเดินหายใจทีเ่ กิดขึน้ ในสกุกร มีการปรับปรุงมาตรฐานฟารม กระบวนการควบคุม และ

เฝาระวังโรคระบาดอยางตอเนือ่ ง ทัง้ นีก้ ารผลิตในสาขาปศุสตั วยงั มีความเสีย่ งจากปญหา
สภาพอากาศแปรปรวน โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่
ความตองการ บริโภคทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยความตองการของผูบริโภคในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแตไมมากนัก
เนื่องจากประชาชนยังมีภาระคาใชจายในการฟนฟูทรัพยสินที่เสียหายจากอุทกภัยใน
ป 2554 ขณะทีต่ ลาดตางประเทศโดยเฉพาะญีป่ นุ และสหภาพยุโรปซึง่ เปนตลาดหลักของ
ไกเนื้อยังมีแนวโนมการนำเขาเพิ่มขึ้น สำหรับราคาปศุสัตวโดยเฉลี่ยในป 2555 คาดวาจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งไกเนื้อ สุกร และน้ำนมดิบ จากความตองการบริโภค ขณะที่ราคาไขไก
มีแนวโนมลดลงจากปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น
3. สาขาประมง

การผลิตสาขาประมงป 2555 มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554 อยูในชวงรอยละ
0.6-1.6 เนื่องจากราคาผลผลิตในป 2554 อยูในเกณฑดี โดยเฉพาะกุงทะเลเพาะเลี้ยงที่
จะจูงใจใหเกษตรกรเพิม่ การดูแลและมีการวางแผนการผลิตทีด่ เี พือ่ ใหไดผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามความตองการของตลาด สวนประมงน้ำจืด หากสถานการณเปนปกติคาดวาผลผลิต
สัตวนำ้ จืดในป 2555 จะเพิม่ ขึน้ ตามการสนับสนุนสงเสริมของกรมประมงทีม่ อี ยางตอเนือ่ ง
สำหรับดานการสงออก คาดวาจะยังคงขยายตัวตามความตองการของตลาด โดยเฉพาะ
กุงทะเลซึ่งหากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนจะสงผลตอปริมาณผลผลิตกุงโดยรวมของโลก
ลดลง ทำใหระดับราคาอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตาม การสงออกสินคาประมงของไทย
ก็ยังตองเผชิญปญหาขอกีดกันทางการคาในเรื่องมาตรฐานการผลิต
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร
สาขา
2554
2555
ภาคเกษตร
2.2 4.5-5.5
พืช
3.8 6.3-7.3
ปศุสัตว
1.2 2.1-3.1
ประมง
(2.6) 0.6-1.6
ที่มา: ประมาณการโดยสำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ผลผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญ (ปปฎิทิน)
สินคา

หนวย: ลานตัน

2553

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลานตัน)
ถั่วเหลือง (ลานตัน)
ไกเนื้อ (ลานตัว)
สุกรมีชีวิต (ลานตัว)
ไขไก (รอยฟอง)
กุงเพาะเลี้ยง * (พันตัน)

2554**

4.48
0.17
970.94
12.10
9,786.86
518.37

การเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
7.18
(11.08)
4.92
(1.73)
0.67
(10.42)

4.81
0.15
1,018.74
11.89
9,852.67
464.35

60
45.9

50

52.2

30
20
10
0

1.6

2.8

เนื้อไกสดแชเย็น
แชแข็ง

0.1

0

45

เนื้อไกสดแชเย็น
แชแข็ง

1
เนื้อไกแปรรูป

0.2

เนื้อไกแปรรูป สุกรแชเย็นแชแข็ง

1.7

2.0

ผลิตภัณฑสุกร

กุงสดแชเย็น
แชแข็ง

3

สุกรแชเย็นแชแข็ง

8

185

2553
2554

140

171 179

9

ผลิตภัณฑสุกร

กุงสดแชเย็น
แชแข็ง

กุงปรุงแตง

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

กุงปรุงแตง

บาท/กก.

129.0
110.0

100
80
42.8 46.8

40
223

44.0

40

60

200

53.8

ราคาที่เกษตรกรขายไดของสินคาเกษตรที่สำคัญ

2553
2554

363 381

29

48.6 47.7

120

ปริมาณการสงออกสินคาเกษตรที่สำคัญ
400

2553
2554

พันลานบาท

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
* คณะทำงานเฝาระวังติดตามขอมูลทางเศรษฐกิจรายสินคาดานการประมง กรมประมง
หมายเหตุ: ขอมูลพืชและปศุสัตว ณ เดือนธันวาคม 2554
ขอมูลกุงเพาะเลี้ยง ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤศจิกายน
** ขอมูลพยากรณ

พันตัน

มูลคาการสงออกสินคาเกษตรที่สำคัญ

20
0

8.0

7.6

ขาวโพด*

60.0 65.5
26.5 30.1

14.0 15.3
ถั่วเหลือง**

ไกรุนพันธเนื้อ

สุกร***

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: * ขาวโพดเลี้ยงสัตวความชื้นไมเกิน 14%
** ถั่วเหลืองชนิดคละ
*** สุกรน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป
**** ไขไกสดคละ (บาท/สิบฟอง)
***** กุงขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ไขไก****

กุงขาวแวนนาไม*****

5 3 / รายงานประจำป 2554

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของประเทศที่บร�ษัทเขาไปลงทุน
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตุรกี
เศรษฐกิจของประเทศตุรกีมกี ารขยายตัวอยางตอเนือ่ ง โดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ในป 2553 ขยายตัวรอยละ 9.0 และคาดวาในป 2554 จะขยายตัวประมาณรอยละ 7.0
วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรปสงผลกระทบตอประเทศตุรกีบางแตไมถึงขั้นรุนแรง เนื่อง
จากภาคการธนาคารของประเทศมีความแข็งแกรงจากการปรับตัวจากวิกฤติการณทาง
การเงินในป 2544
ภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตร ป 2554 ของประเทศตุรกี

ในป 2554 ประเทศตุรกีมีปริมาณการผลิตเนื้อไกรวม 1,620,283 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
ป 2553 ซึ่งมีปริมาณการผลิตเนื้อไก 1,444,059 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 และ
มีจำนวนไกเขาโรงชำแหละทั้งหมด 964 ลานตัว เพิ่มขึ้นจากป 2553 ซึ่งมีจำนวนไก
เขาโรงชำหละทั้งหมด 844 ลานตัว หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.2
(ที่มา: TUIK, TMO, CBRT, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and
Ministry of Agriculture and Rural Affairs.)

ราคาที่เกษตรกรขายไดของสินคาเกษตร
วัตถุดิบ
ขาวโพด (ตุรกีลีรา/ตัน)
ถั่วเหลือง (ตุรกีลีรา/ตัน)
ไกเนื้อ (ตุรกีลีรา/กก.)

ทั้งป
476
777
2.10

อัตราการ
2553
2554
เปลีย่ นแปลง
ม.ค.-พย. ม.ค.-พ.ย. (รอยละ)
472
622
31.8
770
847
10.0
2.15
2.24
4.3

ที่มา: Turkstat, The summary of agricultural statistics publication

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย
ในป 2554 ประเทศอินเดียมีการเติบโตในอัตราทีช่ ะลอตัวลงจากปกอ นเล็กนอย โดยมีอตั รา
การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศอยูที่รอยละ 8.2 เทียบกับป 2553 ที่มี
อัตราเจริญเติบโตรอยละ 8.8 และในป 2555 คาดวาจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยเปน
รอยละ 8.3 โดยมีอัตราเงินเฟอเฉลี่ยอยูที่รอยละ 9.5 ซึ่งยังอยูในอัตราที่คอนขางสูง
เศรษฐกิจของอินเดียขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
และนั ก ลงทุ น ต า งชาติ ก ำลั ง สนใจที ่ จ ะเข า มาลงทุ น ในอิ น เดี ย กั น เป น จำนวนมาก
อยางไรก็ตาม ในชวงปลายป 2554 ปญหาเศรษฐกิจยุโรปทำใหคาเงินรูปออนคาลงมาก
โดยคาเงินรูปออนคาลงจากตอนตนปเฉลี่ย 44-45 รูปตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ มาอยูที่
51-55 รูปตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554
(ที่มา: ธนาคารเพื่อการนำเขาและสงออกอินเดีย (Export Import Bank of India))

ภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตรป 2554 ของประเทศอินเดีย
สาขาพ�ช

กลุมพืชที่เปนธัญญาหาร เชน ขาว ขาวสาลี ออย ขาวโพด มีราคาปรับขึ้นสูงพอสมควร
เนือ่ งจากภาครัฐไดเขามาประกันราคาขัน้ ต่ำ ประกอบกับปริมาณฝนทีต่ กลงมาอยางตอเนือ่ ง
และไมมีภัยธรรมชาติรุนแรงในปนี้ทำใหปริมาณผลผลิตที่ไดสูงขึ้นกวาปกอน
สาขาปศุสัตว

ในป 2554 ปริมาณการผลิตสาขาปศุสตั วเพิม่ ขึน้ มากพอสมควร เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมา เนื่องจากในป 2553 ราคาปรับเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 10 ทำใหมีการลงทุน
ในสาขาปศุสัตว (ไกเนื้อและไกไข) เพิ่มขึ้นในป 2554 แตเนื่องจากปริมาณความตองการ
ไมไดสงู ขึน้ ตามมากนัก สงผลใหราคาปรับตัวลงคอนขางมากเมือ่ เทียบกับปกอ น คาดการณ
วาในป 2555 ปริมาณสัตวจะปรับเพิ่มขึ้นไมมากนัก อาจจะเพิ่มตามความตองการของ
ตลาดที่มีเทานั้น
สาขาประมง

การเพาะเลี้ยงกุงในชวงป 2554 ขยายตัวขึ้นคอนขางดี โดยมีผลผลิตรวม 145,600 ตัน
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 39 จากพื้นที่เลี้ยงกุงประมาณ 140,200 เฮคแตร
สำหรับการสงออกกุง ของอินเดียปนม้ี ปี ริมาณ 150,661 ตัน มีมลู คา 1,257 ลานดอลลารสหรัฐฯ
มากกวาปที่แลวที่มีการสงออกกุงปริมาณ 130,553 ตัน มูลคา 883 ลานดอลลารสหรัฐฯ
หรือมีปริมาณการสงออกที่เพิ่มขึ้นรอยละ 15 มีมูลคาเพิ่มขึ้น รอยละ 42
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ราคาที่เกษตรกรขายไดของสินคาเกษตร
สินคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ความชื้นไมเกิน 14% (รูป/กก.)
ถั่วเหลืองชนิดคละ
(รูป/กก.)
ไกพันธุเนื้อ (รูป/กก.)
ลูกไกเนื้อ (รูป/ตัว)
กุงกุลาดำ
ขนาด 30 ตัว/กก. (รูป/กก.)
กุงขาวแวนนาไม
ขนาด 30 ตัว/กก. (รูป/กก.)

ภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตรป 2554 ของประเทศมาเลเซีย

ป 2553
ป 2554 อัตราการ
เปลีย่ นแปลง
ทั้งป
ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. (รอยละ)

ในการประกาศนโยบายเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจมวลรวมผานทาง Economic Transformation
Program และ 12 Nation Key Economic Areas นั้น ภาคการเกษตรเปนหนึ่งในจำนวน
12 สาขาเปาหมายเศรษฐกิจแหงชาติที่จะตองไดรับการพัฒนา โดยมีการกำหนดนโยบาย
สำหรับการพัฒนาการผลิตในกลุมผลิตภัณฑหลักๆ เปนดังนี้

10.1

9.82

12.3

25.25

19.25
55.1
26.1

19.25
56.9
25.8

20.01
51.7
17.3

3.95
(9.2)
(32.9)

370

350

340

(2.8)

รัฐบาลมุงเนนไปที่การทำฟารมเลี้ยงสัตวในลักษณะของ Biotechnology Farming และ
สงเสริมใหมกี ารลงทุนทางดานนีจ้ ากนักธุรกิจตางชาติ โดยใหความสำคัญกับการทำฟารม
เลี้ยงสัตวขนาดใหญที่มีการรักษาสิ่งแวดลอม

373

360

330

(8.3)

สาขาผลิตภัณฑสัตวน้ำและการประมง

ที่มา: ธนาคารเพื่อการนำเขาและสงออกอินเดีย (Export Import Bank of India)

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย
ในป 2554 ประเทศมาเลเซียมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศอยูท่ี
รอยละ 4.8 และมีอตั ราเงินเฟออยูท ร่ี อ ยละ 3.2 และในป 2555 คาดวาจะมีอตั ราการเติบโต
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และอัตราเงินเฟอ อยูที่รอยละ 3.2 และ รอยละ 3.3
ตามลำดับ (ที่มา: กรมสถิติ ประเทศมาเลเซีย (Department of Statistics Malaysia))
โดยในป 2554 รัฐบาลมาเลเซียไดประกาศนโยบาย 4 ประสาน ไดแก One Malaysia,
Government Transformation Program, Economic Transformation Program และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 – 11 โดยมีเปาหมายที่จะมุงสูความเปนประเทศที่พัฒนา
แลวภายในป 2563 ในแผนงานดังกลาว ไดกำหนดการเจริญเติบโตของรายไดประชาชาติ
ไวที่รอยละ 6 ตอป และปรับรายไดเฉลี่ยของประชากร ใหเปน 12,139 ดอลลารสหรัฐฯ
ตอหัวภายในป 2558 หรือ 15,000 ดอลลารสหรัฐภายในป 2563
(ที่มา: กรมสถิติ ประเทศมาเลเซีย (Department of Statistics Malaysia))

กลุมผลิตภัณฑอาหาร

กำหนดนโยบายใหมีการพัฒนาธุรกิจสงออกผลิตภัณฑอาหารใหมีความแข็งแกรงขึ้น
โดยมุงเนนไปที่ธุรกิจขนาดเล็ก
สาขาปศุสัตว

สาขาผลิตภัณฑสตั วนำ้ เปนสาขาที่ไดรบั การสนับสนุนมากทีส่ ดุ โดยมุง เนนการสงเสริมใน
สวนของ Premium Products เพื่อการสงออกทั้งผลิตภัณฑกุงและปลา โดยเนนสายพันธุ
กุงและปลาประเภทหลักๆ เชน กุงขาวแวนนาไม ปลานิล ปลากะพง และปลาเกา
(ที่มา: Performance Management & Delivery Unit (Pemandu) – http://www.pemandu.gov.my)

ราคาที่เกษตรกรขายไดของสินคาเกษตร
สินคา
กุงขาวแวนนาไม
ขนาด 70 ตัว/กก.

หนวย: ริงกิต/กก.

อัตราการ
2553
2554
เปลีย่ นแปลง
ทั้งป
ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. (รอยละ)
11.0

12.0

ที่มา: กรมสถิติ ประเทศมาเลเซีย (Department of Statistics Malaysia)

14.5

20.8
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ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไตหวัน

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศฟ�ลิปปนส
ป 2554 รัฐบาลฟลิปปนสตั้งเปาหมายการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
รอยละ 5.31 แตสิ้นไตรมาสที่ 3 ของป 2554 เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพียงรอยละ 3.2
จึงคาดวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2554 ทั้งปจะเปนรอยละ 3.6 และอัตรา
เงินเฟอรอยละ 4.82 ทั้งนี้อัตราการวางงาน ณ เดือนตุลาคม 25543 เทากับรอยละ 6.4
ภาคบริการ มีสัดสวนตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมากที่สุดรอยละ 54.8 รอง
ลงมา ไดแก ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 31.4 และภาคเกษตรกรรม (เกษตรกรรมและปาไม)
รอยละ 13.7

ผลจากการชลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก สืบเนื่องจากการเกิดแผนดินไหวในประเทศ
ญีป่ นุ วิกฤตทางการเงินในกลุม ประเทศยุโรป และการถูกปรับลดอันดับเครดิตของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สงผลใหประเทศไตหวันปรับประมาณการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศจากตนปทป่ี ระมาณกันวาจะเติบโตรอยละ 5.0 ลดลงเหลือรอยละ 4.51 สำหรับ
อัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 5.21 ในป 2553 มาอยูที่รอยละ 4.42 ในป 2554

ราคาที่เกษตรกรขายไดของสินคาเกษตร

ภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตรป 2554 ของประเทศไตหวัน

สินคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ความชื้นไมเกิน 14%
ไกเนื้อ
สุกรน้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป
กุงกุลาดำ ขนาด 30 ตัว/กก.
กุงขาวแวนนาไม
ขนาด 61-70 ตัว/กก.

หนวย: เปโซ/กก.

อัตราการ
2553
2554
เปลีย่ นแปลง
ทั้งป
ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. (รอยละ)
13.60
69.66
107.31
305

10.93
55.22
99.20
315

14.2
74.90
104.9
330

29.92
35.64
5.75
4.76

210

220

230

4.55

ที่มา: ฝายการตลาด CPF Philippines
หมายเหตุ: 1สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมะนิลา http://www.thaiembassymnl.ph
2
Citigroup Global Markets, 6 December 2011
3
National Statistics Office, Philippines. http://www.census.gov.ph

(ที่มา: Directorate-General of Budget, Accounting and Statistic; Executive, Yuan, R.O.C.
(ประเทศไตหวัน))

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก ทำใหผลผลิตทางการเกษตรไมได
ตามที่ประมาณการไว ในขณะที่ปริมาณความตองการกลับเพิ่มขึ้น สงผลใหในป 2554
ราคาขาวโพดและถั่วเหลืองเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2554 ราคาขาวโพดถัวเฉลี่ยอยูที่
10.9 ดอลลารไตหวันใหมตอ กิโลกรัม เพิม่ ขึน้ จากป 2553 ซึง่ ราคาอยูท ่ี 8.58 ดอลลารไตหวัน
ใหมตอกิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.04 แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไมดีขึ้น
สงผลใหภาระตนทุนวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ไมสามารถสะทอนในราคาขายไดอยางมีประสิทธิผล
ทำใหผลประกอบการธุรกิจอาหารไมดีเทาที่ควร
ผลจากการเปดเสรีนำเขาเนื้อสัตว คาดวาในป 2554 ประเทศไตหวันจะนำเขาเนื้อไก
ประมาณ 100,000 ตัน (ประมาณรอยละ 25 ของตลาดเนื้อไกขาว) เพิ่มขึ้นรอยละ 5-10
จากปกอน และนำเขาเนื้อหมูประมาณ 80,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8 จากปกอน ผลจาก
ราคาอาหารสัตวที่เพิ่มขึ้น สงผลใหราคาไกเนื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณเนื้อไกนำเขา
มีมากขึน้ แตการบริโภคไมเพิม่ ขึน้ ทำใหตน ทุนชำแหละไมสามารถสะทอนในราคาเนือ้ ไก
ชำแหละไดหมด ทำใหผลประกอบการของโรงชำแหละไมดีเทาที่ควร
สำหรับธุรกิจอาหารแปรรูป เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคไดเปลี่ยนแปลงไป ทำให
อาหารพรอมรับประทานและอาหารขาวกลองไดรับความนิยมและเติบโตอยางตอเนื่อง
ประกอบกับการเปดเสรีนำเขาเนื้อสัตว ทำใหสามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหธุรกิจอาหารแปรรูปมีอนาคตที่สดใส สำหรับป 2554 ธุรกิจอาหาร
แปรรูปเติบโตที่รอยละ 3.0 เปรียบเทียบกับรอยละ 2.1 ในป 2553

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนม / 5 6

ราคาที่เกษตรกรขายไดของสินคาเกษตร
สินคา
ไกเนื้อเปนขนาด 1.75-1.95 กก. *
สุกรน้ำหนัก 100 กก. **

หนวย: ดอลลารไตหวันใหม/กก.

2553

2554

41.8
69.3

44.85
71.1

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
7.3
2.6

ที่มา: * Poultry Association of the Republic of China
** National Animal Industry Foundation

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย
ป 2554 คาดวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศรัสเซียขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา
รอยละ 4.8/1 ขณะที่อัตราเงินเฟอลดลงเหลือรอยละ 7.5/2
ที่มา: /1 IMF: World Economic Outlook April 2011
/2
IMF: Report Publication August 2011

ภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตรของป 2554-2555 ของประเทศรัสเซีย

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2554-2555 คาดวายังขยายตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากราคาขาวสาลี
และขาวบารเลยมแี นวโนมทีจ่ ะปรับตัวอยูในเกณทดี และในสวนของราคาเนือ้ สัตว คาดวา
จะยังคงปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากความตองการบริโภคเนื้อสัตวภายในประเทศ
ที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด กอปรกับมาตรการควบคุมการนำเขาผลิตภัณฑเนื้อสัตว
จากตางประเทศอยางเขมงวด ทำใหความตองการบริโภคเนื้อสัตวภายในประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น สงผลใหราคาเนื้อสัตวมีการปรับตัวขึ้นอยางตอเนื่อง
สาขาพ�ช

ในป 2554 มีผลผลิตเมล็ดธัญพืชรวมทัง้ สิน้ 97.5 ลานตัน (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554)
เพิ่มขึ้นจากป 2553 ในอัตรารอยละ 50 โดยมีธัญพืชหลัก ไดแก ขาวสาลี ขาวบารเลย
ขาวโพด ขาวไรท และขาวโอต ซึ่งประเทศรัสเซียสามารถผลิตเมล็ดธัญพืชไดพียงพอ
สำหรับการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก
สาขาปศุสัตว

ในป 2554 มีปริมาณการผลิตเนื้อสัตวทุกชนิดรวมกันประมาณ 5.3 ลานตัน ปริมาณ
การผลิตไกเนื้อเพิ่มขึ้นเปน 2.52 ลานตัน จาก 2.31 ลานตัน ในป 2553 หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 9.10 ในสวนของโรงฆาสัตว ทั้งสัตวปกและปศุสัตวอื่นๆ ตั้งแตเดือนมกราคมกรกฎาคม 2554 โดยน้ำหนักสัตวมีชีวิต มีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับชวง
ระยะเวลาเดียวกันของป 2553
สำหรับป 2555 การผลิตภายในประเทศจะยังคงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบาย
ของภาครัฐที่พยายามจะลดปริมาณการนำเขาเนื้อสัตวจากตางประเทศ เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรภายในประเทศตามโครงการแหงชาติ โดยการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ำใหแก
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว โดยคาดวาป 2555 จะมีปริมาณการผลิตไกเนื้อ 2.75 ลานตัน หรือ
เพิม่ ขึน้ รอยละ 9.13 ปริมาณการผลิตสุกรจะเพิม่ ขึน้ เปน 17.545 ลานตัว จาก 17.2 ลานตัว
ในป 2554 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2
ปร�มาณการนำเขาเนื้อไกและเนื้อหมู

ในป 2554 ประเทศรัสเซียนำเขาเนื้อไก 390,000 ตัน และเนื้อหมู 930,000 ตัน สวนใน
ป 2555 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 นายกรัฐมนตรี วลาดิเมียร ปูติน ไดกำหนด
โควตานำเขาเนื้อสัตวดังนี้ เนื้อไกแชแข็ง 250,000 ตัน เนื้อไกที่ตบแตงแลว 80,000 ตัน
เนื้อหมูแชแข็ง 320,000 ตัน และเนื้อหมูที่ตบแตงแลว 30,000 ตัน เนื่องจากประเทศ
รัสเซียไมสามารถผลิตเนื้อสัตวไดเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ
(ที่มา: Russia‘s State Statistical Service และ USDA Foreign Agricultural Service)

ราคาที่เกษตรกรขายไดของสินคาเกษตร
สินคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ความชื้นไมเกิน 14%*
กากถั่วเหลือง โปรตีน 47%**
ขาวสาลี
ความชื้นไมเกิน 14%**
ขาวบาเลย
ความชื้นไมเกิน 14%**
สุกรมีชีวิต*

หนวย: รูเบิ้ล/กก.

2553
2554 การเปลี่ยนแปลง
ทั้งป ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. (รอยละ)

5.9
22.7

5.5
22.4

9.4
22.2

70.5
(0.8)

4.8

4.0

6.8

70.9

4.6
66.0

3.5
66.0

7.9
74.5

123.4
12.9

ที่มา: * กระทรวงเกษตรรัสเซีย (http://www.mcx.ru)
** http://www.agro-bursha.ru

มั่นคงมั่นใจ พรอมสำหรับ
ทุกสถานการณ์
เตรียมพรอม วางแผน
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยมาตรการตางๆ ทั้งรับและรุก
กับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ในประเทศและตางประเทศ
ทั้งภาวะทางเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม
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ปจจัยความเสี่ยง
ถึงแมวา สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไทยเริม่ มีการฟน ตัวดีขน้ึ ในครึง่ ปแรกของป 2554
แตการเกิดอุทกภัยอยางรุนแรงในชวงปลายป รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไดรับผล
กระทบจากปญหาหนีส้ าธารณะในกลุม สหภาพยุโรปทัง้ ในทางตรงและทางออม อาจมีผล
ตอการดำเนินงานใหบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายของบริษัทได บริษัทตระหนักถึงการ
เปลีย่ นแปลงตางๆ ดังกลาว จึงไดมกี ารติดตามสถานการณและปจจัยเสีย่ งตางๆ อยางใกลชดิ
และตอเนื่อง รวมทั้งไดทำการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาวเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงตางๆ เหลานั้น
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษัท บริษัทไดดำเนินตามกรอบการบริหารความเสีย่ ง
ของ COSO ERM Framework โดยบริษัทไดมกี ารจัดตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับปจจัยเสีย่ งตางๆของบริษัท ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเหลานั้น เพื่อใหระดับความเสี่ยงเหลานั้นอยู ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได (Risk Appetite) และไดกำหนดใหทุกหนวยงานในบริษั ทในฐานะเจาของ
ความเสีย่ ง (Risk Owner) มีหนาที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ ยูใน
ความรับผิดชอบของตนเอง ปจจัยเสี่ยงหลักที่บริษัทพิจารณาวาถาบริษัทไมมีการบริหาร
จัดการที่ดีจะสงผลกระทบตอบริษัท สามารถสรุปพอสังเขปดังนี้

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
1.1 ความแปรปรวนของสภาวะแวดลอม และภูมิอากาศ

ปจจ�บันสภาวะภูมิอากาศทั่วโลกมีความแปรปรวน ซึ่งเปนผลจากปรากฎการณ เอลนีโญ
(El Nino) และลานีญา (La Nina) ทำใหเกิดภัยพิบัติทั้งจากสภาวะน้ำทวม หรือ
ปรากฎการณภาวะแหงแลง นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหลานี้ ไดทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นและเกิดขึ้น บอยครั้งกวาในอดีต ทำใหมีผลกระทบตอระบบนิเวศนและเกิด
ความเสียหายตอการเกษตรทัง้ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและการเลีย้ งสัตว การผลิต
การขนสง ตลอดจนราคาสินคาและการบริโภค ในฐานะที่บริษัทเปนทั้งผูผลิตสินคาทาง
การเกษตรและอาหาร ซึง่ ตองใชสนิ คาทางการเกษตรเปนวัตถุดบิ ในการผลิต การแปรปรวน
ของภูมอิ ากาศ และสภาวะแวดลอมจึงเปนความเสีย่ งสำคัญทีเ่ กิดจากปจจัยภายนอกทีบ่ ริษัท
ไมสามารถหลีกเลีย่ งและขจัดออกไปได ดังนัน้ บริษัทตองมีการติดตามอยางใกลชดิ เพือ่ ให
สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดทันเวลา อันจะทำใหความเสียหายตางๆ ลดลง
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บริษัทไดมีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยทำการสำรวจ
พื้นที่ในการจัดตั้งฟารม โรงงาน ใหอยูในบริเวณที่เหมาะสม ออกแบบฟารมใหมีระบบ
การเลีย้ งทีท่ นั สมัยเพือ่ ลดปญหาในการเลีย้ ง ถาเกิดสภาวะอากาศแปรปรวน มีคณะกรรมการ
บริหารงานภายใตสภาวะวิกฤติ (Crisis Management Team) เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการในกรณีทเ่ี กิดสภาวะวิกฤติได จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ติ า งๆ เพือ่ ให
สามารถปรับตัวและเตรียมการไดอยางทันเวลา เพือ่ ลดความเสียหายของบริษัทและพนักงาน
ทีเ่ กิดขึน้ จากภัยธรรมชาติ นอกจากนัน้ ยังทำการติดตามขอมูลสภาวะภูมอิ ากาศอยางใกลชดิ
และตอเนือ่ ง เพือ่ ใหมขี อ มูลในการคาดการณผลผลิตทางการเกษตรทัว่ โลกที่ใกลเคียงความจริง
1.2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบร�โภค

การเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคม โครงสรางประชากร สภาวะเศรษฐกิจ และลักษณะทาง
ภูมิศาสตร ยอมสงผลกระทบตอพฤติกรรมในการบริโภคสินคาใหมีการเปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโ ภคดังกลาวยอมสงผลกระทบตอการพัฒนา
ผลิตภัณฑและการบริการของบริษั ท ซึ่งจะมีผลตอการเติบโตของบริษั ทในฐานะผูผลิต
อาหารรายสำคัญที่มีการจัดจำหนายทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลก
การบร�หารความเสี่ยง

บริษัทไดทำการศึกษาและติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหบริษัทสามารถปรับปรุงการวางแผน
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ และการตลาด เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโภค
ไดอยางเหมาะสม
1.3 การลงทุนและการดำเนินงานในตางประเทศ

บริษั ทไดมีการขยายการดำเนินงานไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยมีการศึกษาและ
วิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบในการลงทุนแตละครั้ง โดยในป 2554 บริษั ทมีรายได
จากกิจการตางประเทศคิดเปนรอยละ 25 ของรายไดจากยอดขายรวม (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมของเงินลงทุนในตางประเทศของบริษัท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10
เงินลงทุนในบริษัทยอย สำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554) การขยายการดำเนินงาน
ไปยังตางประเทศเพือ่ เปนการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ และยังเปนการกระจายความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากการกระจ�กตัวการลงทุน อยางไรก็ตาม การลงทุนในตางประเทศ ทำใหบริษั ทอาจ
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ไดรบั ผลกระทบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงตางๆ ของแตละประเทศทีบ่ ริษัทเขาไปลงทุนที่
สำคัญไดแก ดานกฎหมาย ดานการเมือง เศรษฐกิจ ดานแรงงาน รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน ผลกระทบจากสิ่งตางๆ ที่บริษัทไม
สามารถควบคุมไดเหลานี้ อาจสงผลใหผลการดำเนินงานในแตละประเทศไมเปนไปตาม
เปาหมายที่บริษัทกำหนดไว
การบร�หารความเสี่ยง

บริษทั ไดมกี ารกำหนดนโยบายการลงทุนในแตละประเทศไวอยางชัดเจน และทำการศึกษา
ความเปนไปไดของการลงทุนในแตละประเทศอยางละเอียดรอบคอบกอนที่จะเขาไปทำ
การลงทุนในประเทศนัน้ ๆ ทำการติดตามดูแลการดำเนินงานอยางใกลชดิ โดยการแตงตัง้
ตัวแทนกรรมการผูจ ดั การ และผูบ ริหารทางการเงินเขาไปดูแลการดำเนินงานในแตละประเทศ
บริษทั ไดมกี ารติดตามผลกระทบจากปจจัยตางๆ ตามทีก่ ลาวขางตนอยางสม่ำเสมอ นอกจากนัน้
บริษทั ยังมีหนวยงานทีค่ อยติดตามเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ
ทางการคาของแตละประเทศ เพือ่ ใหขอ มูลขาวสารแกผบู ริหารในแตละประเทศ รวมทัง้ ได
มีการจัดประชุมผูบ ริหารในตางประเทศทีป่ ระเทศไทยอยางนอยทุก 6 เดือน เพือ่ พิจารณา
ผลการดำเนินงาน และพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพือ่ ใหผลการดำเนินงานในแตละ
ประเทศเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว

2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน
2.1 ความปลอดภัย และคุณภาพของสินคา

บริษัทมีชื่อเสียงในฐานะผูผลิตอาหารชั้นนำ ความสด สะอาด และความปลอดภัยของ
สินคาเนื้อสัตวและอาหารที่บริษั ทผลิต เปนสวนสำคัญในการสรางความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคตอคุณภาพผลิตภัณฑของบริษั ท และเปนสวนหนึ่งที่ทำใหบริษั ทเปนผูนำใน
การผลิตสินคาเนือ้ สัตวและอาหารในตลาดโลก บริษัทคำนึงถึงความเสีย่ งในเรือ่ งความปลอดภัย
ของอาหารทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ สี นิ คาเนาเสีย หรือมีสารปนเปอ นในสินคา ซึง่ อาจเกิด
ขึน้ ไดตลอดทั้งกระบวนการผลิต การขนสง การจัดเก็บจนกระทั่งถึงมือผูบริโภค ดังนั้น
บริษัทจำเปนอยางยิง่ ตองจัดใหมกี ระบวนการทำงานทีม่ น่ั ใจไดวา ผูบ ริโภคสินคาของบริษัท
จะไดบริโภคสินคาที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย
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บริษัทไดมีการจัดใหมีกระบวนการผลิตที่เปนมาตรฐานสากล มีการตรวจสอบยอนกลับ
และการรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) โดยทำการควบคุมคุณภาพสินคาตัง้ แต
การเลือกวัตถุดบิ ทีม่ าใชในการผลิต การตรวจรับวัตถุดบิ กระบวนการผลิต การออกแบบ
บรรจ�ภัณฑ การบรรจ�หีบหอ การขนสง จนะกระทั่งถึงการจัดเก็บสินคาที่ผูจัดจำหนาย
กอนถึงมือผูบ ริโภค ใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนดไว รวมทัง้ มีการจัดการใหมกี ารตอบสนอง
ตอขอรองเรียน หรือการเรียกคืนสินคา (Product Recall) ในกรณีที่จำเปน อยางรวดเร็ว
เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
2.2 การเกิดโรคระบาดตางๆ ในสัตว

แมวา โรคระบาดตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสัตวสว นใหญอาจไมสามารถติดตอถึงคนได แตการเกิด
โรคระบาดในสัตวก็ไดสรางความตื่นตระหนกและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการ
บริโภคเนื้อสัตว ทำใหมีการบริโภคลดลงได และสงผลกระทบโดยตรงตอการดำเนินงาน
ของบริษัทในฐานะทีบ่ ริษัทเปนผูน ำในการผลิตและสงออกเนือ้ สัตว รวมทัง้ อาหารแปรรูป
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ บริษัทจึงมีความเสีย่ งในกรณีทม่ี กี ารเกิดโรคระบาดในสัตว
ซึ่งอาจมิใชการระบาดเฉพาะในประเทศเทานั้น ยังอาจเกิดโรคระบาดในตางประเทศ
ไดอีกดวย
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บริษัทไดมีการติดตาม ดูแล และเฝาระวังการเกิดโรคระบาดในสัตวทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ ใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และปรับปรุงเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว การจัด
การฟารม สุขาภิบาล การดูแลสัตวอยางตอเนือ่ ง ทัง้ ในสวนฟารมของบริษัทเอง หรือฟารม
ของเกษตรกรคูส ญ
ั ญา ใหมกี ารจัดการฟารมตามมาตรฐานการจัดการฟารมทีก่ ำหนด โดย
หนวยงานของรัฐทีม่ หี นาทีก่ ำกับดูแล นอกจากนัน้ บริษัทยังไดจดั ใหมสี ตั วบาลในการดูแล
และใหคำปรึกษาแกเกษตรกรตลอดเวลา เพือ่ ใหมน่ั ใจวาเกษตรกรคูส ญ
ั ญาไดทำการเลีย้ งสัตว
ใหไดตามมาตรฐานและมีการควบคุมดูแลโรคตามมาตรฐานของทางการและของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การระบาดของโรคใหทนั สมัยตลอดเวลา รวมทัง้ มีการประเมินหาปจจัยเสีย่ งของการเกิด
โรคระบาด ตลอดจนการจัดทำการเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เพื่อปองกัน
การเกิดโรคระบาดไมใหเกิดการแพรกระจาย
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2.3 ประสิทธิภาพในการบร�หารจัดการดานหวงโซอุปทาน

การที่จะบรรลุถึงเปาหมายกำไรของบริษัท มิไดมีแตการเพิ่มในสวนของยอดขายเทานั้น
การบริหารการจัดการตนทุนการเพิม่ ผลผลิต (Productivity) และการจัดการดานหวงโซ
อุปทานเปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลคาของกิจการ หากบริษัทขาดประสิทธิภาพ หรือ
ขาดบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมตั้งแตการพยากรณยอดขาย การวางแผนการผลิต
การจัดซื้อ การจัดการคลังสินคา ตลอดจนการจัดสงสินคาใหลูกคา ยอมกอใหเกิดตนทุน
การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไมจำเปน รวมทั้งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพของสินคา ซึ่งอาจ
ทำใหเกิดการสูญเสียความสามารถในการแขงขันได
การบร�หารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารหวงโซอปุ ทานในการสรางมูลคา (Value Chain)
ของบริษัท บริษัทจึงไดมกี ารบริหารจัดการ โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพือ่ ใหมกี ารวิเคราะห
การวางแผนและการตัดสินใจตางๆ ทำใหบริษั ทสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
2.4 ความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ

• ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหารสัตว
เนือ่ งจากวัตถุดบิ หลักในการผลิตอาหารสัตวเปนสินคาโภคภัณฑ เชน ขาวโพด กากถัว่ เหลือง
และปลาปน เปนตน มีความผันผวนของราคา ซึ่งมีผลกระทบตอตนทุนการผลิตสินคา
ตางๆ ของบริษัท ความผันผวนดังกลาวเกิดขึน้ จากปจจัยตางๆ ทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ
เชน สภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน การนำวัตถุดบิ บางประเภทไปใชในการผลิตพลังงานทดแทน
รวมถึงการเก็งกำไรในตลาดซือ้ ขายสินคาโภคภัณฑลว งหนา ปจจัยตางๆ เหลานีเ้ ปนปจจัย
ทีบ่ ริษัทไมสามารถควบคุมได และหากบริษัทไมไดมกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งในเรือ่ ง
ความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ ยอมสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของ
บริษัทได
การบร�หารความเสี่ยง

บริษัทมีหนวยงานกลางทีท่ ำหนาที่ในการจัดซือ้ จัดหาโดยเฉพาะ เพือ่ สรรหาแหลงวัตถุดบิ ที่
มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ตลอดจนทำหนาที่ในการติดตามความเคลื่อนไหว และ
แนวโนมของตลาดสินคาโภคภัณฑอยางใกลชิด นอกจากนี้ยังมีหนวยงานวิจัยในการวิจัย

หาวัตถุดบิ ทดแทนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเทาเทียมมาใชในการผลิต รวมทัง้ มีการใชอนุพนั ธทางการเงิน
ในการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑอีกดวย
• ความผันผวนของราคาสัตวมีชีวิตและสินคาเนื้อสัตว
ธุรกิจของบริษัทสวนทีเ่ กีย่ วของกับการเลีย้ งสัตว ซึง่ สินคาหลักไดแกสตั วมชี วี ติ และเนือ้ สัตว
ราคาของสินคาประเภทดังกลาวถูกกำหนดโดยปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตออุปสงคและ
อุปทานของตลาด เชน ความตองการและกำลังซื้อของผูบริโภค ปริมาณผลผลิตที่ออก
สูท อ งตลาดเปนตน การทีร่ าคาสินคามีความผันผวนยอมสงผลกระทบตอรายได และผลการ
ดำเนินงานของบริษัท
การบร�หารความเสี่ยง

บริษัทไดมกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาสัตวมชี วิ ติ และเนือ้ สัตว
โดยมีหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการประเมินสถานการณลว งหนาและการติดตามสถานการณ
ตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอราคาสัตวมีชีวิตและเนื้อสัตวอยางใกลชิด รวมทั้งปจจ�บัน
มีการขยายการลงทุนไปยังประเทศตางๆ และดำเนินการปรับสัดสวนการขายสินคาที่มี
ความผันผวนทางดานราคาใหลดลง และเพิ่มสัดสวนการขายสินคาที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น
(Value Added Products) ประเภทผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ตลอดจนสรางตราสินคา
ของบริษัทและมีชองทางการจำหนายสินคาของบริษัทเอง เชน ธุรกิจหาดาว และ CP
Fresh Mart

3. ความเสี่ยงดานการเง�น / การรายงานทางการเง�น
3.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีรายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศทั้งที่เปนการสงออกและการนำเขา
โดยมีมลู คาการสงออกสินคาไปจำหนายในตางประเทศเปนจำนวน 28,591 ลานบาท หรือ
รอยละ 14 ของรายไดจากการขายรวม และมีมลู คาการนำเขาวัตถุดบิ จำนวน 16,749 ลานบาท
หรือรอยละ 10 ของตนทุนขายรวม นอกจากนั้นมีการนำเขาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ
บางสวนจากตางประเทศ และมีการลงทุนในตางประเทศ ซึ่งจากกิจกรรมการดำเนินงาน
ดังกลาวบริษัทอาจไดรบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
ซึ่งจะสงผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทอาจไมบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว
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บริษัทและบริษัทยอยในตางประเทศไดมกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งโดยการใชเครือ่ งมือ
ทางการเงิน (Derivatives) ตางๆ โดยบริษัทไดกำหนดนโยบายในการทำสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge) เพื่อเปนการคุมครอง
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศเพือ่ ใหความเสีย่ ง
คงเหลืออยูใ นระดับทีย่ อมรับได ถึงแมวา บริษทั มีการใชเครือ่ งมือทางการเงินในการบริหารจัดการ
แตความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น มิไดสามารถขจัดความเสีย่ งใหหมดไปได เพราะเนือ่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนไมสามารถพยากรณไดอยางแมนยำ ณ วันที่จัดทำสัญญาซื้อขายเงิน
ตราตางประเทศลวงหนาได นอกจากเพือ่ จัดการความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นการทำสัญญา
ดังกลาวสงผลใหบริษั ทสามารถทราบถึงราคาและตนทุนในรูปของสกุลเงินบาทไดอยาง
แนนอน เพื่อชวยใหการกำหนดราคาขายมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อลด
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการอางอิงเงินสกุลใดสกุลหนึง่ เทานัน้ บริษัทไดการกำหนดนโยบายใน
การปรับเปลี่ยนคาเงินสกุลที่ ใชในการทำธุรกรรมกับบริษั ทใหเปนเงินสกุลอื่นนอกเหนือ
จากเงินดอลลารสหรัฐฯ
3.2 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีเงินกูท ม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวจำนวนรอยละ 6.3 ของยอดเงินกูร วมทัง้ หมด ซึง่ ทำ
ใหบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
การบร�หารความเสี่ยง

บริษัทมีการติดตามความเคลือ่ นไหวในตลาดเงินและแนวโนมของอัตราดอกเบีย้ ในทองตลาด
เพื่อใชในการพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ตลอดจนมีการใชอตั ราดอกเบีย้ คงที่ เพือ่ ใหบริษัทสามารถทีจ่ ะประมาณการกระแสเงินสด
ของคาใชจายเงินกูไดตลอดอายุสัญญาเงินกู รวมทั้งมีการใชเครื่องมือทางการเงิน
ประเภทตราสารอนุพันธ ไดแกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Swap) ในการบริหารจัดการ เพื่อใหบริษัทมีตนทุนทางการเงินใหเหมาะสมตามสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนั้น

4. ความเสี่ยงดานกฎหมาย และระเบียบทางการคา
บริษัทดำเนินธุรกิจทัง้ ใน และตางประเทศ ภายใตกฎหมายและนโยบายภาครัฐทัง้ ใน และ
ตางประเทศมาโดยตลอด อาทิ กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฏหมายที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยของอาหาร และสถานประกอบการ และกฏหมายที่เกี่ยวของกับการใช
คอมพิวเตอร เปนตน ซึง่ สงผลตอการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทใหรองรับการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายตางๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญกับการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ
โดยผานทัง้ มาตรการดานภาษีศลุ กากร (Tariff Barriers) และ มาตรการทีม่ ใิ ชภาษีศลุ การกร
(Non-tariff barriers) ซึง่ มาตรการทีม่ ใิ ชภาษีน้ี ไดถกู ใชและมีบทบาทมากขึน้ ในการปกปอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศตางๆ ทัง้ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว และกำลังพัฒนา ซึง่ ยอมสงผล
กระทบตอการสงออก และการดำเนินงานของบริษัท
การบร�หารความเสี่ยง

บริษัทจัดใหมหี นวยงานและบุคลากรทีเ่ กีย่ วของโดยเฉพาะ และมีความชำนาญในแตละเรือ่ ง
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และกฎระเบียบทางการคา รวมทั้งแนวโนม
ของกฎหมาย มาตรการกีดกันทางการคาในแตละประเทศ เพือ่ ใหมขี อ มูลทีถ่ กู ตอง ชัดเจน
ทันตอเหตุการณ ในการวางแผนกลยุทธทเ่ี หมาะสม ตลอดจนมีการใหความรูใ หแกบคุ ลากร
เกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการกำกับดูแลใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ อยางเครงครัด

5. ความเสี่ยงดานภาพลักษณองคกร
ภาพลักษณองคกรมีผลตอความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียของบริษัท ซึ่งหมายความรวม
ถึงผูถือหุน ผูลงทุน ผูขายสินคาและบริการใหแกบริษัท ผูซื้อสินคาและรับบริการจาก
บริษัท และเปนปจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญตอความสำเร็จขององคกร หากบริษัทมีภาพลักษณ
ที่ไมถกู ตองเหมาะสมหรือไมตรงกับความเปนจริงอาจสงผลใหผมู สี ว นไดเสียลดความเชือ่ ถือ
และไววางใจในองคกร
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เพือ่ ลดความเสีย่ งในดานภาพลักษณองคกร บริษัทจึงไดใหความสำคัญในเรือ่ งของการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี การเปดเผยขอมูลของบริษัทใหมคี วามชัดเจน ถูกตองและเหมาะสม รวมทัง้
ไดกำหนดใหมีระเบียบปฏิบัติในเรื่องของผูมีอำนาจ ในการใหขอมูลแกสาธารณะ
การลงทุนในหลักทรัพยของซีพีเอฟ และ/หรือ การมีสวนไดเสียกับบริษั ท ผูลงทุนและ
ผูม สี ว นไดเสีย ควรพิจารณาปจจัยความเสีย่ งอันอาจจะเกิดขึน้ ไดกบั บริษัท ซึง่ หากเกิดขึน้
อาจมีผลกระทบตอผลการดำเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษัททำใหไมเปนไปตาม
ที่ควรจะเปนในสถานการณปกติ และ/หรือ อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
อนึ่ง นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง
บริษัทไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือเปนความเสีย่ งทีบ่ ริษัทพิจารณาในขณะนีว้ า ไมมผี ลกระทบ
ในสาระสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบร�ษทั ตอรายงานทางการเง�น
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของ
บริษั ทและบริษั ทยอยรวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป
งบการเงินดังกลาวจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีรวมถึงหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลพินิจอยาง
ระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทำ รวมทัง้ การเปดเผยขอมูลสำคัญเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหงบการเงินมีความนาเชื่อถือ และเปนประโยชน
ตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางมีเหตุผลวา ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง
ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนเพื่อปองกันไม ใหเกิด
การทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษั ทไดมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการ
ที่เปนอิสระ เปนผูส อบทานเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม
ภายใน และรายงานผลการสอบทานดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิผล
อยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(นายธนินท เจียรวนนท)
ประธานกรรมการ

(นายอดิเรก ศรีประทักษ)
กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานคณะผูบริหาร
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คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเง�นของบร�ษัท
สรุปขอมูลตามงบการเง�นรวมและอัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 2554
ป 2552
ลานบาท
รอยละ
10,522
9
14,361
12
26,284
23
2,267
2
53,434
46
11,946
11
46,422
40
3,668
3
62,036
54
115,470
100
9,745
8
9,106
8
6,294
6
4,891
4
30,036
26
26,758
23
3,856
4
30,614
27
60,650
53
54,820
47
1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนื้สินระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
25531
ลานบาท
รอยละ
7,761
6
15,385
12
33,863
27
1,963
2
58,972
47
16,820
13
47,142
37
3,159
3
67,121
53
126,093
100
10,051
8
9,707
8
8,088
6
4,981
4
32,827
26
28,510
23
3,812
3
32,322
26
65,149
52
60,944
48

ลานบาท
24,341
15,692
35,673
2,721
78,427
25,699
52,025
3,753
81,477
159,904
22,897
11,733
5,687
5,754
46,071
40,866
6,448
47,314
93,385
66,519

2554

รอยละ
15
10
22
2
49
16
33
2
51
100
14
7
4
4
29
25
4
29
58
42

หมายเหตุ: 1ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษั ทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งเปนผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม (รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี) โดยบริษั ทไดมีการปรับปรุงยอนหลังขอมูลเปรียบเทียบที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553
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งบกำไรขาดทุนรวมของซีพีเอฟและบริษัทยอย สำหรับแตละป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 2554
ป 25521
ลานบาท
รอยละ
รายไดจากการขาย
165,063
99
รายไดอื่น
2,237
1
รวมรายได
167,300
100
ตนทุนขาย
138,118
83
คาใชจายในการขายและบริหาร
15,311
9
อื่น ๆ
584
รวมคาใชจาย
154,013
92
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจากบริษัทรวม
1,591
1
กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
14,878
9
ตนทุนทางการเงิน
1,949
1
ภาษีเงินได
2,539
2
กำไรหลังภาษีเงินได
10,390
6
กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
(200)
กำไรสุทธิ
10,190
6

ลานบาท
189,049
3,493
192,542
159,578
16,696
709
176,983
2,511
18,070
1,823
2,388
13,859
(296)
13,563

25531

รอยละ
98
2
100
83
9
92
1
9
1
1
7
7

ลานบาท
206,099
2,914
209,013
172,488
18,376
532
191,396
3,657
21,274
2,432
2,885
15,957
(120)
15,837

2554

รอยละ
99
1
100
83
9
92
2
10
1
1
8
8

หมายเหตุ: 1รายการบางรายการในงบกำไรขาดทุนสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2553 ไดมีการจัดประเภทใหมเพื่อใหสอดคลองกับการนำเสนอในงบการเงิน ป 2554

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของซีพีเอฟและบริษัทยอยสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 2554
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากรายไดภาษีเงินได
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
หมายเหตุ: 2บริษัทไดมีการนำเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

หนวย: ลานบาท

ป 25522

ป 25532

ป 2554

10,390
(336)
10,054

13,859
(846)
13,013

15,957
(197)
15,760
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งบกระแสเงินสดรวม ของซีพีเอฟและบริษัทยอย สำหรับแตละป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 2554
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือที่เปนเงินตราตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หนวย: ลานบาท

ป 2552

ป 2553

ป 2554

22,340
(4,917)
(10,143)
7,280
3,390
(154)
10,516

9,581
(7,995)
(4,398)
(2,812)
10,516
51
7,755

17,558
(14,048)
13,022
16,532
7,755
(294)
22,993
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อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงบการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทยอย
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง1 (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว2 (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด3 (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา4 (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย5 (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ6 (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย7 (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้8 (เทา)
ระยะเวลาชำระหนี้9 (วัน)
Cash Cycle10 (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรขั้นตน11 (%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน12 (%)
อัตรากำไรสุทธิ13 (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน14 (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร15 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย16 (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน17 (เทา)
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย18 (เทา)
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน19 (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล20 (%)

ป 2552

ป 2553

ป 2554

1.78
0.83
0.64
11.30
32
24.85
14
16.26
22
24

1.80
0.71
0.30
12.36
29
29.41
12
16.96
21
20

1.70
0.87
0.45
12.94
28
25.08
14
16.09
22
20

17.69
9.01
6.03
20.27

15.64
9.56
6.95
23.40

16.31
10.32
7.45
24.85

32.40
1.51

39.09
1.61

41.33
1.49

1.10
12.02
0.80
59.92

1.07
5.41
0.40
70.32

1.40
7.25
0.53
69.8021
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คำอธิบายและการว�เคราะหฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน
ในการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตอไปนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินตามงบการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทยอย โดยงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 ไดรวมบัญชีของซีพีเอฟและบริษัทยอย (รวมเรียกวา “บริษัท”) ตามที่
ระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 1. ขอมูลทัว่ ไป
ตามที่ระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
บริษัทไดมกี ารเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทส่ี ำคัญ ซึง่ เปนผลมาจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหมเพือ่ จัดทำและนำเสนองบการเงิน สำหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สำหรับงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
และ 2553 ทีน่ ำมาแสดง เปรียบเทียบไดปรับปรุงผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมแลว
ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญมีดังนี้
• การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาร�มทรัพยเพ�่อการลงทุน

บริษัทไดถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน โดยบริษัทเลือกใชวิธีราคาทุนสำหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน ดังนั้นบริษัทจึงไดปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง โดยกลับรายการสวนเกินทุน
จากการตีราคาของทีด่ นิ ทีเ่ คยบันทึกไวในสวนของผูถ อื หุน ซึง่ สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 และ 2553 และวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยลดลง 228 ลานบาท หนี้สิน
ลดลง 69 ลานบาท และสวนของผูถือหุนลดลง 159 ลานบาท

• การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน

บริษัทไดถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชนพนักงาน โดยบริษัท
เลือกใชวธิ ปี รับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามวิธปี ฏิบตั ใิ นชวงเปลีย่ นแปลง
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ซึ่งสงผลให ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
บริษัทตองบันทึกหนี้สินเพิ่มขึ้น 3,232 ลานบาท สินทรัพยเพิ่มขึ้น 925 ลานบาท และ
สวนของผูถือหุนลดลง 2,307 ลานบาท และบันทึกคาใชจายผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น
500 ลานบาท ในงบกำไรขาดทุนสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
1. ผลการดำเนินงาน

1.1. ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผานมา
บริษัทมีรายไดจากการขายรวมในป 2554 จำนวน 206,099 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9
จากปกอน ซึ่งมีจำนวน 189,049 ลานบาท โดยเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ประเทศไทยรอยละ 11 และยอดขายกิจการตางประเทศรอยละ 5
กำไรสุทธิของบริษั ทสำหรับผลการดำเนินงานในป 2554 มีจำนวน 15,837 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 17 จากปกอน ซึ่งมีจำนวน 13,563 ลานบาท โดยสวนใหญเปนผลมาจาก
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และประสิทธิภาพในการบริหารตนทุน
การผลิตซึ่งดำเนินการมาอยางตอเนื่อง

หมายเหตุ: 1 อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียนรวม/หนี้สินหมุนเวียนรวม
2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด+เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสุทธิ)/หนี้สินหมุนเวียนรวม
3อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน/หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
4อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา = รายไดจากการขายสุทธิ/ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเฉลี่ย
5ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = ลูกหนี้การคาเฉลี่ยและลูกหนี้อื่นเฉลี่ย/รายไดรวม*360
6อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ = ตนทุนสินคา/สินคาสำเร็จรูปเฉลี่ย
7ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย = 360/อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
8อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ = ตนทุนสินคา/เจาหนี้การคาเฉลี่ย
9ระยะเวลาชำระหนี้ = 360/อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
10Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย+ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย-ระยะเวลาชำระหนี้
11อัตรากำไรขั้นตน = กำไรขั้นตน/รายไดจากการขายสุทธิ
12อัตรากำไรจากการดำเนินงาน = กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได/รายไดรวมจากการขายสุทธิ
13อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ/รายไดรวม
14อัตราผลตอบแทนผูถือหุน = กำไรสุทธิ/สวนของผูถือหุนเฉลี่ย
15อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร = (กำไรสุทธิ+คาเสื่อมราคา)/สินทรัพยถาวรสุทธิเฉลี่ย
16อัตราการหมุนของสินทรัพย = รายไดรวม/สินทรัพยรวมเฉลี่ย
17อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน = หนี้สินรวม/สวนของผูถือหุนรวม
18อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน/ดอกเบี้ยจาย
19อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน/(การจายชำระหนี้สิน+รายจายลงทุน+ซื้อสินทรัพย+เงินปนผลจาย)
20อัตราการจายเงินปนผล = เงินปนผลจาย/กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
21คณะกรรมการจะเสนอการจายเงินปนผลประจำป 2554 ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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1.2 ผลการดำเนินงานที่ผานมาของแตละสายธุรกิจ
โครงสรางรายไดของซีพีเอฟและบริษัทยอย
1. กิจการประเทศไทย
1.1 ธุรกิจสัตวบก
อาหารสัตว
- ขายในประเทศ
- สงออก
ผลิตผลจากฟารมเลี้ยงสัตว
- ขายในประเทศ
- สงออก
อาหาร
- ขายในประเทศ
- สงออก
1.2 ธุรกิจสัตวน้ำ
อาหารสัตว
- ขายในประเทศ
- สงออก
ผลิตผลจากฟารมเลี้ยงสัตว
- ขายในประเทศ
- สงออก
อาหาร
- ขายในประเทศ
- สงออก
2. กิจการตางประเทศ
2.1 ธุรกิจสัตวบก
2.2 ธุรกิจสัตวน้ำ
รายไดจากการขายรวม

ป 2552
ลานบาท
133,000
95,503
26,987
26,987
43,712
43,396
316
24,804
9,539
15,265
37,497
19,001
19,001
11,853
8,532
3,321
6,643
415
6,228
32,063
21,508
10,555
165,063

2553
รอยละ
81
58
16
16
27
27
15
6
9
23
12
12
7
5
2
4
4
19
13
6
100

ลานบาท
139,392
100,652
28,406
28,303
103
46,618
46,230
388
25,628
11,272
14,356
38,740
19,541
19,328
213
12,476
7,399
5,077
6,723
475
6,248
49,657
36,944
12,713
189,049

2554
รอยละ
74
53
15
15
24
24
14
6
8
21
10
10
7
4
3
4
4
26
19
7
100

ลานบาท
154,149
113,658
33,169
31,957
1,212
52,089
51,579
510
28,400
15,028
13,372
40,491
19,997
19,747
250
12,367
6,770
5,597
8,127
477
7,650
51,950
40,377
11,577
206,099

รอยละ
75
55
16
15
1
25
25
14
8
6
20
10
10
6
3
3
4
4
25
19
6
100

เปลี่ยนแปลง
จากปกอน
(รอยละ)
11
13
17
13
1,077
12
12
11
33
(7)
5
2
2
17
(8)
10
21
22
5
9
(9)
9

1. ผลการดำเนินงาน คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะการเง�นของบร�ษัท / 7 0
ผลการดำเนินงานแยกตามที่ตั้งของกิจการและสายธุรกิจ
กิจการประเทศไทย

รายไดจากการขายของกิจการประเทศไทยในป 2554 มีจำนวน 154,149 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 11 จากปกอน ซึ่งมีจำนวน 139,392 ลานบาท โดยรายละเอียดของรายได
แยกตามสายธุรกิจมีดังนี้
ธุรกิจสัตวบกในประเทศไทย

2. การเปลี่ยนแปลงของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุนสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผล
ทำใหกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในระหวางงวดมีจำนวนลดลงจาก ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
จำนวน 196 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากผลตางจากการแปลงคางบการเงิน และ
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

รายไดจากการขายของธุรกิจสัตวบกในประเทศไทยในป 2554 มีจำนวน 113,658 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากปกอน ซึ่งมีจำนวน 100,652 ลานบาท โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้น
เปนผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายของทัง้ 3 กลุม ผลิตภัณฑ ไดแก อาหารสัตว ผลิตผล
จากฟารมเลี้ยงสัตว และผลิตภัณฑอาหาร รายไดจากธุรกิจสัตวบกในประเทศนี้ยังคงเปน
รายไดหลักของบริษัท ซึ่งคิดเปนรอยละ 55 ของรายไดจากการขายรวม โดยมีสัดสวน
การขายภายในประเทศและสงออกเทากับ 87:13
ในป 2554 อัตรากำไรขั้นตนของธุรกิจสัตวบกในประเทศไทยเทากับรอยละ 18 เพิ่มขึ้น
จากปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 16

3. ฐานะการเง�น
สินทรัพย

ธุรกิจสัตวน้ำในประเทศไทย

สภาพคลอง

รายไดจากการขายของธุรกิจสัตวน้ำในประเทศไทยในป 2554 มีจำนวน 40,491 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปกอน ซึ่งมีจำนวน 38,740 ลานบาท ยอดขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญ
มาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายผลิตภัณฑอาหาร ทั้งนี้ สัดสวนการขายภายในประเทศ
และสงออก เทากับ 67:33
ในป 2554 อัตรากำไรขั้นตนของธุรกิจสัตวน้ำในประเทศไทยเทากับรอยละ 22 เพิ่มขึ้น
จากปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 19
กิจการตางประเทศ

รายไดจากการขายของกิจการตางประเทศในป 2554 มีจำนวน 51,950 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 5 จากปกอนซึ่งมีจำนวน 49,657 ลานบาท โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจาก
ยอดขายของบริษัทยอยในประเทศอินเดียและประเทศไตหวัน
ในป 2554 อัตรากำไรขั้นตนของธุรกิจสัตวบกเทากับรอยละ 6 ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่
รอยละ 11 โดยสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายที่ลดลงของผลิตผลจากฟารมเลี้ยงสัตว
ของบริษัทยอยในประเทศตุรกี สวนอัตรากำไรขั้นตนของธุรกิจสัตวน้ำเทากับรอยละ 18
ซึ่งเทากับปกอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยรวมของบริษัทมีจำนวน 159,904 ลานบาท ประกอบดวย
สิน ทรัพยหมุนเวียน 78,427 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 52,025 ลานบาท
เงินลงทุนระยะยาวและอื่นๆ 29,452 ลานบาท
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รอยละ 27 โดยการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ สวนใหญเปนการเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทเกีย่ วของกัน และทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
ในป 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 17,558 ลานบาท
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 14,048 ลานบาท และกระแสเงินสดไดมาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 13,022 ลานบาท ซึง่ แยกเปนกระแสเงินสดไดมาจากการออกหุน กู
และกูยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 31,269 ลานบาท และเปนกระแสเงินสดใชไป
ในการชำระคืนหุนกูและเงินกูยืมระยะยาว ดอกเบี้ยจาย เงินปนผลและอื่นๆ จำนวน
18,247 ลานบาท โดยที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวนเทากับ 23,993 ลานบาท
อัตราสวนสภาพคลองตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 1.70 เทา
ลดลงจาก ณ สิ้นป 2553 ซึ่งอยูที่ 1.80 เทา สำหรับ Cash Cycle ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เทากับ 20 วัน ซึ่งเทากับป 2553
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูของบริษั ทมีจำนวนรวม 46,542 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาว 6,642 ลานบาท และหุนกู 39,900 ลานบาท
โดยเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูที่จะถึงกำหนดชำระในป 2555 เทากับ 5,684 ลานบาท ป 2556 เทากับ 6,885 ลานบาท และป 2557-2584 เทากับ 33,973 ลานบาท โดยรายละเอียด
ของหุนกูชุดที่ยังไมถึงกำหนดไถถอนซึ่งมีมูลคาคงเหลือ 39,900 ลานบาท มีดังนี้
มูลคา
(ลานบาท)
2,500
3,000
2,200
3,200
3,000
1,000
1,000
3,000

19 ต.ค. 2550
15 ส.ค. 2551
25 พ.ย. 2552
25 พ.ย. 2552
25 พ.ย. 2552
22 ธ.ค. 2552
11 ก.พ. 2553
3 พ.ย. 2553

วันครบกำหนด
อายุหุนกู (ป)
ไถถอน
19 ต.ค. 2555
5
15 ส.ค. 2556
5
25 พ.ย. 2556
4
25 พ.ย. 2557
5
25 พ.ย. 2558
6
30 พ.ค. 2558 5 ป 5 เดือน 8 วัน
30 พ.ค. 2558 5 ป 3 เดือน 19 วัน
3 พ.ย. 2557
4

9. หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2

5,000

3 พ.ย. 2553

3 พ.ย. 2560

7

10. หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1
11. หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
12. หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3*
13. หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2554*

3,000
3,000
4,000
6,000

19 ส.ค. 2554
19 ส.ค. 2554
19 ส.ค. 2554
21 ธ.ค. 2554

19 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2564
19 ส.ค. 2584
21 ธ.ค. 2584

7
10
30
30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2
หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2
หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1
หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2
หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3
หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2552
หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2553
หุนกูซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1

วันที่ออก

อัตราดอกเบี้ย
ตอป (รอยละ)
4.90
5.70
3.90
4.30
4.80
4.40
4.20
ปที่ 1-3 รอยละ 3.0
ปที่ 4 รอยละ 4.0
ปที่ 1-3 รอยละ 3.0
ปที่ 4-5 รอยละ 4.0
ปที่ 6-7 รอยละ 5.0
4.65
4.87
5.42
5.42

หมายเหตุ: * เปนหุนกูที่ผูถือหุนกูมีสิทธิขอไถถอนไดกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู ณ สิ้นปที่ 15

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ซีพีเอฟไดออกหุนกูครั้งที่ 1/2555 ชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู จำนวน 6,060 ลานบาท
อายุ 4 ป อัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ 4.17 ตอป ครบกำหนดไถถอนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ
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แหลงที่มาของเง�นทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน เทากับ 1.40 เทา ในขณะที่
อัตราสวนหนีส้ นิ สุทธิ1 ตอสวนของผูถ อื หุน (Net Debt to Equity Ratio) เทากับ 1.02 เทา
(ซึ่งต่ำกวาอัตราสวนที่ระบุไวในขอกำหนดสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู
ทุกชุดที่ยังมิไดไถถอน ที่กำหนดใหบริษัทตองดำรงไวในอัตราสวนไมเกิน 2.00 เทา) โดย
ในสวนของหนี้สินจำนวน 93,385 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รอยละ 43 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่ไมมีภาระดอกเบี้ยจำนวน 5,435 ลานบาท
และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 22,801 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อ
นำไปใชในการซื้อหุน C.P. Pokphand Co.,Ltd. ทั้งนี้ หนี้สินจำนวน 93,385 ลานบาท
ประกอบดวยหนี้สินที่ ไมมีภาระดอกเบี้ยและมีภาระดอกเบี้ยจำนวน 23,935 ลานบาท
และ 69,450 ลานบาท ตามลำดับ สำหรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยนั้นประกอบดวยหนี้สิน
ระยะสั้นจำนวน 28,584 ลานบาท และหนี้สินระยะยาวจำนวน 40,866 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สวนของผูถือหุนมีจำนวน 66,519 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนรอยละ 9 โดยสวนใหญมาจากการเปลี่ยนแปลงในรายการกำไรสะสม ซึ่งเปนผล
มาจากกำไรสุทธิของปสุทธิจากเงินปนผลจาย และการลดลงของกำไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2554 เนื่องจากการบันทึกภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนของพนักงาน
การจายเง�นปนผล

ตามนโยบายการจายเงินปนผลของซีพเี อฟทีก่ ำหนดวา เงินปนผลทีจ่ า ยรวมทัง้ สิน้ ในแตละป
จะมีจำนวนประมาณรอยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปหลังหักภาษีเงินไดและสำรอง
ตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษั ท เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ 2555 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนรวมทั้งสิ้นในอัตราหุนละ
1.20 บาท โดยเงินปนผลดังกลาว ซีพีเอฟไดมีการจายครั้งแรกเปนเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนแลวในอัตราหุนละ 0.60 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 คงเหลือเปน
เงินปนผลจายครั้งที่สองซึ่งจะจายเปนเงินปนผลประจำป 2554 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอการจายเงินปนผลประจำปดงั กลาวตอทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2555 ซึง่ จะจัดใหมขี น้ึ ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ ไป
รายจายลงทุนในป 2555

คณะกรรมการบริษั ทมีมติอนุมัติรายจายลงทุนสำหรับป 2555 จำนวนรวมประมาณ
16,075 ลานบาท ประกอบดวยรายจายลงทุนในประเทศจำนวน 6,972 ลานบาท และ
รายจายสำหรับการขยายงานในตางประเทศจำนวน 9,103 ลานบาท ทั้งนี้ รายจายลงทุน
ดังกลาวอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
หมายเหตุ: 1 หนีส้ นิ สุทธิ หมายถึง หนีส้ นิ ทัง้ หมดหักดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และบวกดวยภาระค้ำประกัน
หนีส้ นิ ตอบุคคล หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ แตไมรวมถึง (1) ภาระค้ำประกันหนีส้ นิ ทีซ่ พี เี อฟมีตอ บริษัทยอย และ
ภาระค้ำประกันหนี้สินที่บริษัทยอยมีตอซีพีเอฟ และ (2) หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีของซีพีเอฟในป 2554 ไดแก นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4323
และนางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 แหงบริษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
คาตอบแทนทีซ่ พี เี อฟและบริษัทยอยตองจายใหแกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
ในป 25541 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย: บาท

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท
2. คาบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ

ซีพีเอฟ

บริษัทยอย

3,710,000
1,040,000

10,889,000
1,430,000

หมายเหตุ: 1คาตอบแทนนี้ไมรวมคาใชจายที่ผูสอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง

นำหนาในดาน
การบร�หารจัดการ
เปนหนึ่งในระดับโลก
ดวยการทำงานที่พรอม ทั้งความรู ประสบการณ
ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี
เพื่อสามารถแขงขันในเวทีการคาโลก
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โครงสรางการจัดการของบร�ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สำนักเลขานุการบร�ษัท

กรรมการผูจัดการใหญ
และประธานคณะผูบร�หาร
(CEO)

คณะกรรมการจัดการ

สำนักบร�หารงาน
กีดกันการทุมตลาด

ประธานผูบร�หาร
ฝายปฏิบัติการ
(COO)
สายธุรกิจสัตวบก

ประธานผูบร�หาร
ฝายปฏิบัติการ
(COO)
สายธุรกิจสัตวน้ำ

ประธานผูบร�หาร
ฝายปฏิบัติการ
(COO)
สายธุรกิจอาหาร

ประธานผูบร�หาร
ฝายปฏิบัติการ
(COO)
การคาภายในประเทศ

ประธานผูบร�หาร
ฝายปฏิบัติการ
(COO)
การคาตางประเทศ

สายงาน
อาหารสัตวบก
สายงาน
เลี้ยงสัตว
สายงาน
ว�จัยและพัฒนาพันธุสัตว
และเทคโนโลยีการเลีย้ งสัตวปก
สายงาน
ว�จัยและพัฒนาพันธุสัตว
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร

สายงาน
อาหารสัตวน้ำ
สายงาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
สายงาน
ว�จัยและพัฒนาพันธุสัตว
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ำ

สายงาน
อาหารแปรรูปสัตวบก
สายงาน
อาหารแปรรูปสัตวน้ำ
สายงาน
อาหารสำเร็จรูป

สายงาน
การคาภายในประเทศ
สายงาน
คาปลีก
สายงาน
การตลาด
สายงาน
ลอจิสติกส

สำนักงานสาขา/ตัวแทน
(สินคา Branded)
สายงานขายสินคา OEM
(สัตวบก)
สายงานขายสินคา OEM
(สัตวน้ำ)

ประธานผูบร�หาร
ฝายการเง�น
(CFO)
เขตยุโรป

เขตเอเชีย

สายงาน
บร�หารทั่วไป
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน
สายงาน
ทรัพยากรบุคคล
สายงาน
จัดซื้อ
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การจัดการ

นโยบายการลงทุนและการบร�หารงาน

ภายหลังการปรับโครงสรางการดำเนินธุรกิจ ซีพเี อฟไดกำหนดนโยบายการลงทุนทีช่ ดั เจน
วาจะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของซีพีเอฟเทานั้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟมีเงินลงทุน (วิธีราคาทุน) ในบริษั ทยอย บริษั ทรวม
และบริษัททีเ่ กีย่ วของรวม 30,592 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของสินทรัพยรวม
ของซีพีเอฟ โดยซีพีเอฟมีนโยบายที่จะแตงตั้งตัวแทนเขาไปดำรงตำแหนงเปนกรรมการ
ที่มีอำนาจควบคุมในบริษั ทยอย เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษั ทยอยใหเปน
ไปตามนโยบายของบริษั ทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ซีพีเอฟจะไดรับ

คณะกรรมการบร�ษัท

รายงานผลการดำเนินงานจากบริษั ทยอยเปนประจำทุกเดือน และมีการประชุมรวมกัน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและรวมกันวางแผนงานและ
เปาหมายในการดำเนินงาน
ในการพิจารณาเขารวมลงทุนในแตละครัง้ ซีพเี อฟอาจจะเขาลงทุนเอง หรือใหบริษัทยอย
ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันเปนผูลงทุน ทั้งนี้ หากเปนการลงทุนในบริษัทยอย ซีพีเอฟ
มีนโยบายที่จะลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 เวนแตจะเปนการลงทุนรวมกันกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวน 15 คน ดังนี้
ชื่อ
นามสกุล
1. นายธนินท
เจียรวนนท
2. พลตำรวจเอกเภา
สารสิน
3. นายประเสริฐ
พุงกุมาร
4. นายมิน
เธียรวร
5. นายชิงชัย
โลหะวัฒนะกุล
6. นายอาสา
สารสิน
7. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
เวชชาชีวะ
8. ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ
รัตนาภรณ
9. ดร.ชัยวัฒน
วิบูลยสวัสดิ์
10. นายพงษเทพ
เจียรวนนท
11. ดร.วีรวัฒน
กาญจนดุล
12. นายอดิเรก
ศรีประทักษ
13. นายพงษ
วิเศษไพฑูรย
14. นายสุนทร
อรุณานนทชัย
15. นางอรุณี
วัชรานานันท
หมายเหตุ:

(1)
(2)

ตำแหนง
ประธานกรรมการ(1)
รองประธานกรรมการ(2)
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ(1)
กรรมการ(2)
กรรมการ(2)
กรรมการ(2)
กรรมการ(2)
กรรมการ(1)
กรรมการ(1)
กรรมการ(1)
กรรมการ(1)
กรรมการ(1)
กรรมการ(1)

กรรมการลำดับที่ 1, 5 และ 10-15 เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดใหกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เปนเลขานุการบริษัท
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องคประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท

การดำรงตำแหนงและการสรรหา

คณะกรรมการซีพเี อฟตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอ ยกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน
5 คน (เทากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่เปนผูบริหารจำนวน
5 คน และกรรมการที่ไมเปนผูบ ริหารจำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูแ ตงตัง้
ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการจะทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม เวนแตกรณีทป่ี ระธานกรรมการอาจขาด
ความเปนอิสระหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในวาระที่พิจารณา ใหกรรมการอิสระ
ทานอื่นเปนประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกลาว
กรรมการซีพีเอฟทุกคนเปนผูมีถิ่นที่อยู ในประเทศไทย มีประสบการณทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ มีความเขาใจในอุปสรรคตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางธุรกิจ สามารถปฏิบตั ิ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดในอุตสาหกรรม
รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองและวิสัยทัศนที่เปนประโยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง
ความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนเปน
ผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดโดยกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในสวนของกรรมการอิสระของซีพีเอฟทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) (“ประกาศที่ ทจ. 4/2552”) กลาวโดยสรุปคือ ไมไดมี
การถือหุน ในบริษัทเกินกวารอยละ 1 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงของบริษัท บริษัทยอย
หรือนิติบุคคลใดๆ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท ไมมีความสัมพันธกับ
บริษัทในลักษณะที่เปนลูกจางหรือมีสวนรวมในการบริหารงาน และ/หรือการใหบริการ
วิชาชีพ ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไมเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนเฉพาะราย
ไมประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบริษัท ทำใหสามารถใช
วิจารณญาณไดอยางเปนอิสระ และสามารถปกปองผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายได
อยางเทาเทียมกัน

กรรมการซีพีเอฟซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระดวยนั้นแตละคนมีวาระในการดำรงตำแหนง
คราวละ 3 ป เวนแตกรณีการเปนกรรมการในตำแหนงวางลงเพราะเหตุอน่ื ที่ไมใชการออก
ตามวาระ โดยที่ในการประชุมสามัญประจำปผถู อื หุน ทุกครัง้ ใหกรรมการออกจากตำแหนง
หนึง่ ในสาม ถาจำนวนกรรมการทีจ่ ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวน
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยใหกรรมการที่อยู ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตอไดหากผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการแตงตั้งกรรมการบริษัทใหม คณะกรรมการจะสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติและความรูความสามารถที่เหมาะสมเขามาดำรงตำแหนง
ในกรณีทต่ี ำแหนงกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระวางลงเพราะเหตุอน่ื นอกเหนือ
จากการออกตามวาระและมีวาระคงเหลือไมนอยกวาสองเดือน ใหคณะกรรมการบริษัท
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปโดยมติตอ งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา
สามในสีข่ องจำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู และกรรมการที่ไดรบั แตงตัง้ ใหมจะมีวาระการ
ดำรงตำแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในการเขารับตำแหนงกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแตละคนจะได
รับขอมูลสำคัญเกีย่ วกับบริษัท ขอบังคับทีร่ ะบุถงึ ขอบเขต หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษั ท ไดรับคำแนะนำดานกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขตางๆ
ในการเปนกรรมการบริษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงไดรับการทำ
ความเขาใจถึงธุรกิจของบริษัท
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อำนาจในการอนุมัติแตงตั้งกรรมการบร�ษัทของผูถือหุน มีรายละเอียดพอสรุปไดดังนี้

1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
เลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ
วาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจำนวนหุน ทีถ่ อื โดยผูถ อื หุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบริษัทไดรับมอบหมายจากผูถือหุนในการกำกับดูแลกิจการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของบริษัท ภายใตขอบเขตทีก่ ำหนดไวในขอบังคับของบริษัท และมติทป่ี ระชุม
ผูถ อื หุน ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริตและเปนกลาง เพือ่ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของอยางเหมาะสม โดยอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคล
อืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอยางใดอยางหนึง่ แทนคณะกรรมการได โดยในการมอบอำนาจนัน้ จะตอง
อยูภายใตขอบเขตแหงอำนาจของคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่
ของผูรับมอบอำนาจไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกำกับดูแลใหผบู ริหารปฏิบตั งิ านตามกลยุทธและแผน
งานทีก่ ำหนดไว โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบในการ
บริหารงานประจำวันไปยังกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูงตามลำดับ
รวมทั้งการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ มาชวยดูแลงานเฉพาะดาน โดยหนาที่ของ
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ ดั การใหญจะไมซำ้ ซอนกัน ทัง้ นี้ กรรมการผูจ ดั การใหญ

มีหนาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทในการมอบหมายอำนาจหนาที่ในการชวยดูแล
บริหารงานใหแกผูบริหารระดับสูงในลำดับถัดๆ ไป
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษั ทไดจัดใหมีเลขานุการบริษั ท ในการทำหนาที่ ในการ
แนะนำและชวยเหลือคณะกรรมการบริษั ทโดยรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการกำกับดูแล
กิจการ ทั้งยังทำหนาที่ในการประสานงานและชวยเหลือดูแลผูถือหุนของบริษัทใหไดรับ
การปฏิบัติอยางเหมาะสม
หนาที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบร�ษัท
มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

1. ปฏิบตั หิ นาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท รวมถึงมติ
ที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต
2. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานการเงิน การระดมทุน การบริหาร
เงินทุน และการบริหารความเสีย่ งของบริษัท และกำกับดูแลใหฝา ยจัดการดำเนินการ
ตามนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมัติเปาหมาย กลยุทธ แผนงานในการดำเนินธุรกิจ และติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว
4. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่กฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของ
บริษัทที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวกำหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในดานการดำเนินงาน ดานการรายงานทางการเงิน
และดานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษัท และ
กำหนดใหสำนักตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในดังกลาวและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการบริษั ทจะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในเปนประจำทุกป และใหความเห็นไวในรายงานประจำป
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6. ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกลาว
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. แตงตัง้ กรรมการผูจ ดั การใหญ และกำกับดูแลการปฏิบตั หิ นาที่ของกรรมการผูจ ดั การใหญ
ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ภายในกรอบแหงอำนาจทีไ่ ดรบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนประจำทุกป เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดคาตอบแทนของ
กรรมการผูจัดการใหญ
8. แตงตัง้ เลขานุการบริษัท เพือ่ รับผิดชอบดำเนินการในเรือ่ งตางๆ ตามทีก่ ฎหมายกำหนด
9. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ เชน คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ เปนตน เพื่อชวย
คณะกรรมการในการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การให บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค ท ี ่ ไ ด ก ำหนดไว
โดยสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญและ
ประธานคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ
10. จัดใหมีแผนงานการพัฒนากรรมการและผูบริหาร และแผนงานการสืบทอดงาน
(Succession Plan)
ที่ประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ไดมีมติแตงตั้ง นางสาว
พัชรา ชาติบญ
ั ชาชัย เปนเลขานุการบริษทั เพือ่ รับผิดชอบและดำเนินการจัดทำและเก็บ
รั ก ษาทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ รายงานประจำป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุม
ผูถ อื หุน ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีสว นไดเสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ ริหาร
รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของซีพเี อฟไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจ�บนั มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป ซึง่ จะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2557
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

พลตำรวจเอกเภา
นายอาสา
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน

นามสกุล

ตำแหนง

สารสิน
สารสิน
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ
วิบูลยสวัสดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเฉลิมชนม กุณฑลวรรณ ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 2 คน ไดแก ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ และ
ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ เปนผูมีความรู ความเขาใจ และประสบการณในดานการบัญชี
และการเงิน รวมถึงมีความรูเกี่ยวกับเหตุการณที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
รายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษาผูเชี่ยวชาญอิสระได
กรรมการตรวจสอบจะไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงเปนระยะเวลา 3 ป เพื่อความ
ตอเนือ่ งในการปฏิบตั งิ าน กรรมการตรวจสอบซึง่ พนจากตำแหนงอาจไดรบั เลือกใหดำรง
ตำแหนงอีกได หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดตองการลาออกระหวางที่อยูในวาระการ
ดำรงตำแหนง กรรมการผูน น้ั ตองทำการแจงลวงหนาหนึง่ เดือนเปนลายลักษณอกั ษร เมือ่
มีการดำรงตำแหนงแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น กรรมการตรวจสอบคนใหมจะ
ดำรงตำแหนงจนกระทั่งหมดวาระของกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมรวมกันอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยในการประชุม
แตละครั้งนั้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญกรรมการผูจัดการใหญ ประธาน
ผูบ ริหารฝายปฏิบตั กิ าร ประธานผูบ ริหารฝายการเงิน ผูบ ริหาร ผูส อบบัญชี และผูจ ดั การ
สำนักตรวจสอบภายในเขาประชุมชีแ้ จงไดในประเด็นทีเ่ กีย่ วของ และประชุมรวมกับผูส อบ
บัญชีอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษั ทไดกำหนดขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้นใหม ใหสอดคลองกับประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2551 ดังนี้
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1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษ ั ท ปฏิบัติตามกฎหมายวา ด วยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาความเปนอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางผูบริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตัง้ บุคคลซึง่ มีความเปนอิสระเพือ่ ทำหนาทีเ่ ปนผูส อบบัญชี
ของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทัง้ เขาประชุมรวมกับผูส อบบัญชี
โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหมน่ั ใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท
ซึง่ รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวย
ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

• จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบตั หิ นาที่
ตามขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษั ทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
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คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการของซีพีเอฟ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552
เปนตนไป มีบทบาทหนาที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณที่เหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท รวมทั้งเสนอนโยบายการจายคาตอบแทน
สำหรับกรรมการดังกลาวนั้นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบดวยกรรมการ 3 คน โดยเปนกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารจำนวน 1 คน ดังนี้
ชื่อ
1. พลตำรวจเอกเภา
2. นายอาสา
3. นายประเสริฐ

นามสกุล

ตำแหนง

สารสิน
สารสิน
พุงกุมาร

ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษั ทเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
กรรมการ โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหนงเปนเวลา 3 ป เพื่อความตอเนื่องในการ
ปฏิบตั งิ าน วาระของการดำรงตำแหนงอาจเปลีย่ นแปลงไดตามมติอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งกรรมการที่พนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงอีกได หากไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษั ท กรณีกรรมการคนใดประสงคจะลาออกจากตำแหนง
กอนครบวาระ ตองแจงความประสงคลวงหนาอยางนอยหนึ่งเดือนเปนลายลักษณอักษร
ตอคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการกำหนดใหมีขึ้นอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง การประชุมเพิ่มเติมจะจัดใหมีขึ้นไดตามความเหมาะสมตามที่ประธาน
กรรมการฯ ใหความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น เชน ที่ปรึกษา
ภายนอก เขารวมประชุมไดหากเห็นวาสมควร
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ

1. สรรหาบุคคลทีเ่ ห็นวามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท เพือ่
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหนงดังกลาววางลง

2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ
ใหขอเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรใหมีการเปลี่ยนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป เพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคาตอบแทนอยางเหมาะสมสำหรับ
กรรมการบริษัท ใหสอดคลองเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดกบั ระดับ
ที่ปฏิบัติอยู ในอุตสาหกรรมและประโยชนที่คาดวาจะได และเปนไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษั ทและผลการ
ดำเนินงานของกรรมการแตละทาน และหากพิจารณาแลวเห็นควรใหมกี ารเปลีย่ นแปลง
ไปจากมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน เดิม ใหนำเสนอเรือ่ งตอกรรมการบริษัทพิจารณาเพือ่ นำเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวของตามขอบังคับนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทรองขอ
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รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการในป 2554 มีดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.

นายธนินท
พลตำรวจเอกเภา
นายประเสริฐ
นายมิน
นายชิงชัย
นายอาสา
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน
นายพงษเทพ
ดร.วีรวัฒน
นายอดิเรก
นายพงษ
นายสุนทร
นางอรุณี

นามสกุล

คณะกรรมการบริษัท

เจียรวนนท
สารสิน
พุงกุมาร
เธียรวร
โลหะวัฒนะกุล
สารสิน
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ
วิบูลยสวัสดิ์
เจียรวนนท
กาญจนดุล
ศรีประทักษ
วิเศษไพฑูรย
อรุณานนทชัย
วัชรานานันท

การปฐมนิเทศกรรมการใหม

ในการเขารับตำแหนงกรรมการบริษัท กรรมการแตละทานจะไดรบั ขอมูลสำคัญเกีย่ วกับ
บริษัท ขอบังคับทีร่ ะบุถงึ ขอบเขตอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และไดรบั คำแนะนำดานกฎหมาย กฎระเบียบ และเงือ่ นไขตางๆ ในการเปนกรรมการบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

7/15
15/15
11/15
14/15
13/15
9/15
15/15
14/15
15/15
14/15
15/15
13/15
14/15
11/15
14/15

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการกำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนและสรรหากรรมการ
11/11
1/1
1/1
8/11
1/1
11/11
10/11
11/11
-

สำหรับกรรมการทีย่ งั ไมเคยเขารับการอบรมในหลักสูตรเกีย่ วกับกรรมการ ซีพเี อฟจะจัด
ใหกรรมการทานนัน้ ๆ เขาอบรมในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ดังกลาว เพื่อใหไดรับทราบขอมูลดังตอไปนี้
(1) บทบาทของการเปนกรรมการและความรับผิดตามกฎหมาย
(2) แนวทางในการปฏิบัติหนาที่กรรมการตามกฎระเบียบและขอพึงปฏิบัติของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาผูท ม่ี คี ณ
ุ สมบัติ ความรูค วามสามารถและประสบการณทเ่ี กีย่ วของกับธุรกิจหลักแตละดานของบริษัท เพือ่ ชวยคณะกรรมการ
บริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบดวย
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายชิงชัย
นายอดิเรก
นายพงษ
นายพงษเทพ
นางอรุณี
นายวรวิทย
นายธีรศักดิ์
นายวิทิต
นางสาวพัชรา
นายไพศาล

นามสกุล
โลหะวัฒนะกุล
ศรีประทักษ
วิเศษไพฑูรย
เจียรวนนท
วัชรานานันท
เจนธนากุล
อุรุนานนท
ภูธนทรัพย
ชาติบัญชาชัย
จิระกิจเจริญ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแ ตงตัง้ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะผูบ ริหาร ประธาน
ผูบ ริหารฝายปฏิบตั กิ าร และประธานผูบ ริหารฝายการเงิน โดยในกรณีทป่ี ระธานกรรมการ
บริหารไมสามารถเขารวมประชุมได ประธานกรรมการบริหารจะมอบหมายใหกรรมการ
ผูจัดการใหญ หรือประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่เปน ประธานใน
ที่ประชุมนั้น ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เชน ตัวแทน
ผูบริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอก เขารวมประชุมตามความจำเปน
หนาที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบร�หาร

(1) พิจารณากลัน่ กรองเปาหมาย แผนกลยุทธในการดำเนินธุรกิจรวมถึงงบประมาณและ
โครงการลงทุนของแตละธุรกิจกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษั ทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ และในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะมีการ
พิจารณาทบทวนการใชงบประมาณ และโครงการลงทุนที่ไดรบั อนุมตั แิ ลวใหเหมาะสม
กับสถานการณนั้นๆ

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
(2) ติดตามผลการดำเนินงานและความกาวหนาของโครงการลงทุนของแตละธุรกิจ
และรายงานผลรวมทัง้ ปญหาหรืออุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุงแกไข
ใหคณะกรรมการบริษัททราบ
(3) ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแตละธุรกิจ
(4) ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแตงตั้งโยกยายผูบริหารของแตละธุรกิจ ตาม
แผนงานการสรางผูบริหารทดแทน รวมถึงแผนงานดานกำลังคนและการกำหนด
หลักเกณฑการจายผลตอบแทน และหลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหาร
ระดับสูง
(5) พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมือ่ มีความจำเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนสำหรับใช
ในโครงการลงทุนตางๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
(6) ติดตามผลการใชเงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของแตละธุรกิจ
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คณะผูบร�หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผูบริหารของซีพีเอฟ ประกอบดวย
ชื่อ

นามสกุล

1. นายอดิเรก

ศรีประทักษ (1)

2. นายพงษ
3. นายวีรชัย

วิเศษไพฑูรย (1)
รัตนบานชื่น(1)

4. นายธีรศักดิ์

อุรุนานนท(1)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายพิสิฐ
นายไพศาล
นายเอนก
นายประจิตต
นายสมควร
นายวิทิต
น.สพ. สุจินต

โอมพรนุวัฒน(1)
จิระกิจเจริญ(1)
บุญหนุน
อุดหนุน
ชูวรรธนะปกรณ
ภูธนทรัพย
ธรรมศาสตร

12.
13.
14.
15.
16.

ดร. สมหมาย
นายสุขวัฒน
นายวรวิทย
นายประเดิม
นายทินกร

เตชะศิรินุกูล
ดานเสริมสุข
เจนธนากุล
โชติศุภราช
เรือนทิพย

ตำแหนง
กรรมการผูจัดการใหญ ประธานคณะผูบริหาร
และรักษาการประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตวน้ำ
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตวบก และ
รักษาการรองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานอาหารสัตวบก
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจการคาภายในประเทศ
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตวบกและ
รักษาการรองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานการคาภายในประเทศ
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจการคาตางประเทศ
ประธานผูบริหารฝายการเงิน
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวปก
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวและเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานอาหารสัตวน้ำ
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และ
สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ำ
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตวน้ำ
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานอาหารสำเร็จรูป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: (1) ผูบริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (“ประกาศ ที่ กจ. 17/2551”)
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อำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการผูจ ดั การใหญซง่ึ เปนตำแหนงผูบ ริหารสูงสุดของบริษัท เปนผูท ่ีไดรบั การแตงตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท ใหมหี นาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทใหบรรลุวตั ถุประสงค
และเปาหมายของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไว และหนาที่ในการกำกับ
ดูแลกิจการใหมีการดำเนินธุรกิจอยางเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกดานอยาง
เหมาะสมและเทีย่ งธรรม รวมถึงการดูแลใหมกี ารเปดเผยขอมูลทัว่ ไปและขอมูลดานการเงิน
ของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเปนการ
ดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ยกเวนการดำเนินการในเรือ่ งดังตอไปนีซ้ ง่ึ กำหนดให
เปน “ขอจำกัดการใชอำนาจของกรรมการผูจัดการใหญ” มิใหกรรมการผูจัดการใหญ
มีอำนาจอนุมัติดำเนินการ
(1) การเขาทำรายการที่ไมเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติไว
หรือการเขาทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวย
เรือ่ งดังกลาวกำหนดใหตอ งไดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
ของบริษัท
(2) การขายหรือการตัดจำหนายสินทรัพยใดๆ ออกจากบัญชี ซึ่งระเบียบปฏิบัติทาง
การเงินของบริษัทวาดวยเรือ่ งดังกลาวกำหนดใหตอ งไดรบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
(3) การเขาทำรายการกับบุคคลใดๆ เพื่อการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
ซึง่ ไดแก การกูย มื เงิน การค้ำประกัน การใหสนิ ทรัพยเปนหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึง
พฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน เวนแต
3.1 การกูยืมเงินระยะสั้นระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนทางตรง และ/
หรือทางออมรวมกันตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป
3.2 การกูย มื เงินระยะสัน้ ระหวางบริษัทยอยของบริษัทซึง่ ทัง้ สองฝายตองไมมบี คุ คล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 10
(4) อนุมัติงบประมาณประจำป หรืองบประมาณรายจายลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหวางปซึ่งมี
มูลคาของรายการตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป
(5) การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของบริษัทใดๆ
ซึง่ ระเบียบปฏิบตั ทิ างการเงินของบริษัทวาดวยเรือ่ งดังกลาวกำหนดใหตอ งไดรบั การ
อนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

(6) การเขาทำรายการใดๆ ทีก่ ฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งดังกลาว
กำหนดใหตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
การสรรหาผูบร�หาร

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูร บั ผิดชอบในการสรรหา
ผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากปจจัยหลักตางๆ อันรวมถึงความรู ความสามารถ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
เป นผู  พ ิ จ ารณาความเหมาะสมของค า ตอบแทนกรรมการในแต ล ะป และเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน สวนคาตอบแทนสำหรับผูบ ริหารนัน้
คณะกรรมการบริษั ทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูทำหนาที่ ในการพิจารณา
กำหนดคาตอบแทนผูบ ริหารระดับสูง ซึง่ มีแนวทางในการดำเนินการใหสอดคลองเหมาะสม
กับความรับผิดชอบ ผลงานที่ได อันเชือ่ มโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการ
ดำเนินงานของกรรมการและผูบริหารแตละคน และเปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยู
ในอุตสาหกรรม
คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนสำหรับป 2554
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟสำหรับป 2554 มีจำนวน
รวม 64.11 ลานบาท ประกอบดวย (1) คาตอบแทนรายเดือน และ (2) คาตอบแทน
พิเศษตามอัตราซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
นอกจากนี้ กรรมการบางทานยังไดรับคาตอบแทนในฐานะดำรงตำแหนงเปนกรรมการ
ของบริษัทยอย จำนวนรวม 0.42 ลานบาท สำหรับคาตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ
สำหรับป 2554 มีจำนวนรวม 15 ลานบาท โดยรายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการ
แตละทานมีดังตอไปนี้

การจัดการ / 8 8

หนวย: บาท
ซีพีเอฟ
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายธนินท
พลตำรวจเอกเภา
นายประเสริฐ
นายมิน
นายชิงชัย
นายอาสา
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน
นายพงษเทพ
ดร.วีรวัฒน
นายอดิเรก
นายพงษ
นายสุนทร
นางอรุณี

บริษัทยอย

นามสกุล

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

เจียรวนนท
สารสิน
พุงกุมาร
เธียรวร
โลหะวัฒนะกุล
สารสิน
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ
วิบูลยสวัสดิ์
เจียรวนนท
กาญจนดุล
ศรีประทักษ
วิเศษไพฑูรย
อรุณานนทชัย
วัชรานานันท

7,162,000
5,718,000
5,372,000
5,372,000
5,372,000
3,581,000
3,581,000
3,581,000
2,889,000
3,581,000
3,581,000
3,581,000
3,581,000
3,581,000
3,581,000

5,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
-

62,259
270,000
90,000

คาตอบแทนอื่น - ไมมี คาตอบแทนผูบร�หาร

คาตอบแทนสำหรับป 2554
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนผูบริหารของซีพีเอฟ สำหรับป 2554 จำนวน 6 คน
มีจำนวนรวม 151.14 ลานบาท โดยคาตอบแทนดังกลาวประกอบดวยเงินเดือน

เงินสมทบตามโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจางของบริษั ทจดทะเบียน 1
(Employee Joint Investment Program หรือ “EJIP”) และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ
คาตอบแทนอื่น - ไมมี หมายเหตุ: 1 รายละเอียดของโครงการ EJIP แสดงไวในหัวขอ สรุปขอมูลเกี่ยวกับโครงการรวมลงทุนระหวาง
นายจางและลูกจาง
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ประวัติกรรมการและผูบร�หารโดยสังเขป
นายธนินท เจียรวนนท
อายุ 72 ป
ประธานกรรมการ

พล.ต.อ. เภา สารสิน

อายุ 82 ป
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทนและสรรหากรรมการ

นายประเสริฐ พุงกุมาร

อายุ 75 ป
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• Commercial School ประเทศฮองกง
• Shantou Secondary School ประเทศจีน
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี อาชญาวิทยา
University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาเคมี
Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนที่ 5/2003
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร
มหาวิทยาลัยเจอเจียง มณฑลเจิ้งโจว ประเทศจีน
• ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร
มหาวิทยาลัยเจอเจียง มณฑลเจิ้งโจว ประเทศจีน
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

• เปนลูกพี่ลูกนองกับนายพงษเทพ
เจียรวนนท

• 1,570,000 หุน คิดเปน 0.0209%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 230,000 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
• เปนพี่ชายของนายอาสา สารสิน

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 1,335,983 หรือคิดเปน 0.0178%

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

• เปนพี่เขยของนายพงษเทพ เจียรวนนท

• ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด
(มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จำกัด
(มหาชน)

• รองประธานกรรมการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร เอเซีย จำกัด
• ประธานกรรมการ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท
• กรรมการ Charoen Pokphand Enterprise
(Taiwan) Co., Ltd.
• กรรมการ Charoen Pokphand (India) Private
Limited
• กรรมการ CPF Food Trading Co., Ltd.

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

• รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอรเทรด จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
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นายมิน เธียรวร

อายุ 75 ป
รองประธานกรรมการ

นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
อายุ 72 ป
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ ดานเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเจอเจียง มณฑลเจิ้งโจว ประเทศจีน
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร
Arizona State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Certification Program
รุนที่ 5/2001
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอย
ของบริษัท

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

• กรรมการ
CPF Investment Limited

• 7,699,367 หุน คิดเปน 0.1024%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 3,660,227 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

• รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด

• กรรมการ CPF Investment Limited
• กรรมการ C.P. Aquaculture (Beihai) Company
Limited
• กรรมการ C.P. Aquaculture (Dongfang)
Company Limited
• กรรมการ C.P. Aquaculture (Hainan)
Company Limited

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน
• รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด

นายอาสา สารสิน

อายุ 75 ป
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนที่ 5/2003
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Audit Committee Program (ACP)
รุนที่ 19/2007
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Finance for Non-Finance Director (FND)
รุนที่ 39/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

• เปนนองชายของ พล.ต.อ. เภา สารสิน

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

• ไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ
ใหดำรงตำแหนงราชเลขาธิการ
• ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จำกัด
• กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย จำกัด
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
แหงประเทศไทย
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ศาสตราจารยนายแพทย
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อายุ 76 ป
กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารยกิตติคุณ
สุภาพรรณ รัตนาภรณ
อายุ 67 ป
กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์
อายุ 65 ป
กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• FRCP ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อายุรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยรังสิต
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรคลินิก
มหาวิทยาลัยมหิดล
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• Master of Business Administration
(Accounting), Michigan State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม)
จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• อบรม Directors Certification Program
รุนที่ 15/2002
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Massachusetts
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Certification Program
รุนที่ 77/2006
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน
• ศาสตราจารยเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประธานที่ปรึกษานายกราชบัณฑิตยสถาน
• ราชบัณฑิต ประจำสำนักวิทยาศาสตร
ราชบัณฑิตยสถาน

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

• ผูสอบบัญชีกิตติมศักดิ์
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
• เหรัญญิก มูลนิธิวัดญาณสังวราราม
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน)
• กรรมการจรรยาบรรณ (2551 - 2553) และ
อนุกรรมการสอบสวน (2551 - 2553)
สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

• กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (2547 - 2553)
• รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (2550 - 2551)
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นายพงษเทพ เจียรวนนท
อายุ 61 ป
กรรมการ
และกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• Master Degree in Avian Sciences,
University of California at Davis
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 399,000 หุน คิดเปน 0.0053%
(ลดลงจำนวน 1,201,000 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

• รองประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
• ประธานกรรมการ และประธานคณะผูบริหาร
บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป จำกัด

• เปนลูกพี่ลูกนองกับนายธนินท เจียรวนนท
• เปนนองภรรยาของนายประเสริฐ พุงกุมาร

ดร. วีรวัฒน กาญจนดุล
อายุ 73 ป
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร Chairman รุนที่ 7/2002
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Directors Certification Program
รุนที่ 99/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 13,960,070 หุน คิดเปน 0.1856%
(ลดลงจำนวน 2,940,100 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท
• กรรมการ CPF Investment Limited

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

• ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• กรรมการอำนวยการ
โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)
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นายอดิเรก ศรีประทักษ

อายุ 65 ป
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
ประธานคณะผูบริหาร
และรักษาการประธานผูบริหาร
ฝายปฏิบัติการสายธุรกิจอาหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยแมโจ
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• อบรม Directors Certification Program
รุนที่ 5/2001
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 5,295,990 หุน คิดเปน 0.0704%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 48,448 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

• เปนพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซิ่ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จำกัด
• กรรมการ Bright Excel Investments Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand (India)
Private Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan)
Investments Limited
• กรรมการ Coinaton Investments Limited
• กรรมการ CPF Investment Limited
• กรรมการ C.P. Laos Company Limited
• กรรมการ Forward Pass Limited
• กรรมการ New Splendid Holdings Limited

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย
• กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
• ที่ปรึกษาผูบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายพงษ วิเศษไพฑูรย

อายุ 66 ป
กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ
สายธุรกิจสัตวน้ำ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การประมง
มหาวิทยาลัยแมโจ
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 5,104,283 หุน คิดเปน 0.0679%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 71,597 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท
• กรรมการ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
• กรรมการ Charoen Pokphand Foods
(Malaysia) Sdn. Bhd.
• กรรมการ Charoen Pokphand Foods
Philippines Corporation
• กรรมการ Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
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นายสุนทร อรุณานนทชัย
อายุ 69 ป
กรรมการ

นางอรุณี วัชรานานันท
อายุ 63 ป
กรรมการ
และกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Certification Program
รุนที่ 98/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 6
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

• 14,748,299 หุน คิดเปน 0.1961%

• 8,068,255 หุน คิดเปน 0.1073%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 40,410 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

• กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ซี.พี. แลนด จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จำกัด
(มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซิ่ง จำกัด
• กรรมการ CPF Investment Limited

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน
• รองประธานสำนักการเงิน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด

• เปนนองสาวของนายอดิเรก ศรีประทักษ

นายวรวิทย เจนธนากุล

อายุ 65 ป
กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ ดั การบริหาร
สายงานบริหารทั่วไป

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 50,518 หุน คิดเปน 0.0007%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 29,906 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอย
ของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผล
บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1
1
อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) •• กรรมการ
กรรมการ
ษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟูดส จำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด • กรรมการ บริ
บริ
ษัท ซีพีเอฟ โลจิสติกส จำกัด
(มหาชน)
•
กรรมการ
บริ
ษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จำกัด
• กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน
•
กรรมการ
บริ
ษัท บี.พี. ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1
1
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด1
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร •• กรรมการ
กรรมการ
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จำกัด1
จำกัด1
• กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ
อุตสาหกรรม จำกัด1
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นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท

อายุ 62 ป
กรรมการบริหาร
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ
สายธุรกิจการคาภายในประเทศ
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานอาหารแปรรูปสัตวบก
และรักษาการรองกรรมการ
ผูจัดการบริหาร
สายงานการคาภายในประเทศ

นายวิทิต ภูธนทรัพย

อายุ 58 ป
กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ ดั การบริหาร
สายงานอาหารสัตวน้ำ

นายไพศาล จิระกิจเจริญ

อายุ 52 ป
กรรมการบริหาร
และประธานผูบ ริหารฝายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• อบรม Directors Certification Program
รุนที่ 98/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 91,306 หุน คิดเปน 0.0012%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 49,544 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 114,405 หุน คิดเปน 0.0015%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 48,651 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ป
ที่ผานมา ถึงปจจ�บัน

• อุปนายกสมาคม สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย
• กรรมการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 70,246 หุน คิดเปน 0.0009%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 9,611 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอย
ของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพเี อฟ โลจิสติกส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซีพเี อฟ ไอทีเซ็นเตอร จำกัด
• กรรมการ บริษัท บี.พี. ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผล
1
อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)1 • กรรมการ บริษัท ราชบุรอี าหาร จำกัด
• กรรมการ Bright Excel Investments Limited
• กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑอสี าน
• กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan)
จำกัด (มหาชน)1
Investment Limited
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร
•
กรรมการ
Coinaton Investments Limited
1
จำกัด
• กรรมการ CP Foods (UK) Limited และบริษัทยอย
• กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ
• กรรมการ CP Foods West, Inc.
อุตสาหกรรม จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม • กรรมการ CPF Denmark A/S
• กรรมการ CPF Europe S.A.
จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซิง่ จำกัด • กรรมการ Forward Pass Limited
• กรรมการ New Splendid Holdings Limited
• กรรมการ บริษัท ซีพเี อฟ เทรดดิง้ จำกัด
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นางสาวพัชรา
ชาติบัญชาชัย

อายุ 53 ป
กรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท

นายวีรชัย รัตนบานชื่น

อายุ 62 ป
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ
สายธุรกิจสัตวบก และรักษาการ
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานอาหารสัตวบก

นายเอนก บุญหนุน

อายุ 58 ป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานเลี้ยงสัตว

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอย
ของบริษัท

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

• 461,000 หุน คิดเปน 0.0061%

• 1,549,745 หุน คิดเปน 0.0206%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 300,227 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

• 101,756 หุน คิดเปน 0.0014%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 53,221 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

• กรรมการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซิ่ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟูดส จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จำกัด

• กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จำกัด (มหาชน)1
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
• กรรมการ C.P. Laos Company Limited

• กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม
การเกษตร จำกัด (มหาชน)1
• กรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จำกัด (มหาชน)1
• กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑอุตสาหกรรม จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
• กรรมการ บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด1
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นายประจิตต อุดหนุน

อายุ 61 ป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุสัตว
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวปก

นายสมควร
ชูวรรธนะปกรณ

อายุ 63 ป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุสัตว
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร

น.สพ.สุจินต ธรรมศาสตร
อายุ 58 ป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และ
สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุสัตว
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ำ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี เกษตรศาสตร สาขาสัตวบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท การผลิตสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

• 385,903 หุน คิดเปน 0.0051%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 32,475 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

• 7,019,841 หุน คิดเปน 0.0933%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 326,422 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

• 158,057 หุน คิดเปน 0.0021%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 78,451 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

• กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม
การเกษตร จำกัด (มหาชน)1

• กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตผล
อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน)1
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1
• กรรมการ บริษัท บี.พี. ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ดร. สมหมาย เตชะศิรินุกูล • ปริญญาเอก Poultry Nutrition,
อายุ 56 ป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานอาหารแปรรูปสัตวน้ำ

นายสุขวัฒน ดานเสริมสุข
อายุ 61 ป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานอาหารสำเร็จรูป

นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน

อายุ 57 ป
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ
สายธุรกิจการคาตางประเทศ

Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

• 1,972,775 หุน คิดเปน 0.0262%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 369,854 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

• 52,990 หุน คิดเปน 0.0007%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 504 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

• 230,717 หุน คิดเปน 0.0031%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 51,686 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

• กรรมการ บริษัท แกลง จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟูดส จำกัด
• กรรมการ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จำกัด1

• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซิ่ง จำกัด
• กรรมการ C.P. Food Products, Inc.
• กรรมการ CP Foods (UK) Limited และบริษัทยอย
• กรรมการ CP Foods West, Inc.
• กรรมการ CPF Denmark A/S
• กรรมการ CPF Europe S.A.
• กรรมการ CPF Food Trading Company Limited
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นายประเดิม โชติศุภราช
อายุ 62 ป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

นายทินกร เรือนทิพย

อายุ 61 ป
รองกรรมการผูจัดการบริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ
จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุนวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

การถือหุนในบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554

การดำรงตำแหนงในบริษัทยอยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จำกัด

• 83,942 หุน คิดเปน 0.0011%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 33,695 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จำกัด

• 47,321 หุน คิดเปน 0.0006%
(เพิ่มขึ้นจำนวน 15,340 หุน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

หมายเหตุ: 1ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 บริษัทยอยจำนวน 10 บริษัท ไดแก บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร
จำกัด บริษั ท เจริญโภคภัณฑอีสาน จำกัด (มหาชน) บริษั ท เจริญโภคภัณฑอุตสาหกรรม จำกัด บริษั ท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด บริษั ท ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด บริษัท บี.พี.ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด บริษัท ราชบุรอี าหาร จำกัด บริษัท อินเตอรเนชัน่ แนล เพ็ท ฟูด จำกัด และบริษัท แกลง จำกัด ไดดำเนินการจดทะเบียนควบเขากัน
เปนบริษัทยอยใหม 1 บริษัท ภายใตชื่อ “บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

การบร�หารทรัพยากรบุคคล / 1 0 0

การบร�หารทรัพยากรบุคคล

ว�สัยทัศนดานการบร�หารทรัพยากรบุคคล

คานิยมองคกร

“สรางคน เสริมธุรกิจ” (People Excel-Business Exceeds) เปนวิสัยทัศนในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท ที่ใหความสำคัญกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
เริม่ ตัง้ แต การดึงดูดคนเกงคนดีเขามาทำงานกับองคกร (Attraction) การพัฒนาพนักงาน
(People Development) การจูงใจ (Motivation) ใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ และการธำรงรักษาพนักงานใหอยูก บั องคกร (Retention) ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนา
พนักงานทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ใหมคี วามรูค วามสามารถความชำนาญเปนเลิศ อันจะเปน
ปจจัยสำคัญและพลังขับเคลือ่ นใหธรุ กิจมีความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจระดับโลก
และประสพความสำเร็จเจริญเติบโตอยางยั่งยืน

CPF Way เปนคานิยมองคกรที่บริษั ทและพนักงานของบริษั ททุกคนยึดถือเปนพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะเปนปจจัยสำคัญที่จะนำพาบริษัทให
บรรลุวิสัยทัศนของการเปนครัวของโลกตามที่บริษั ทไดกำหนดไว โดย CPF Way จะ
ประกอบไปดวยคานิยม 6 ประการ คือ
1. สามประโยชนสคู วามยัง่ ยืน (Three Benefits to Sustainability) (ตอประเทศ ประชาชน
และบริษัท)
2. ทำเร็วและมีคุณภาพ (Speed & Quality)
3. ทำเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย (Simplification)
4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change)
5. สรางสรรคสิ่งใหม (Innovative)
6. มีคุณธรรม และความซื่อสัตย (Integrity & Honesty)
จร�ยธรรมองคกร

บริษัทไดกำหนดหลักการพืน้ ฐานเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ผูบ ริหาร และ
พนักงานทุกคนของบริษั ท เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จสูงสุดของบริษั ท ทั้งนี้
คุณคาหลักและจริยธรรมของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้
1. มุงมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกตองเสมอ
2. เคารพตอเพื่อนพนักงาน ลูกคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
3. เชื่อมั่นวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุด
4. เปนผูนำการพัฒนาสินคา และบริการที่เปนเลิศ
5. รับผิดชอบรวมกันในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งหมด

การดึงดูดคนเกงคนดีเขามาทำงานกับองคกร
(Attraction Policy for the Qualified Manpower)

การสรรหาทรัพยากรเชิงรุกเปนสิ่งที่บริษั ทใหความสำคัญและดำเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพมารวมงานกับบริษั ท ทั้งนี้ บริษั ทไดมีโครงการรับนิสิต
นักศึกษาเขาฝกงาน การไปสรรหาตามสถาบันการศึกษา การสรางความสัมพันธกับ
นิสิตนักศึกษากลุมเปาหมายตั้งแตกอนจบการศึกษา และการสรรหาผูมีประสบการณ
เขามารวมงานกับบริษัท
นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดโครงการ “Dinner Talk with CEO 2011” ซึ่งเปนกิจกรรม
สนับสนุนการสรรหาทรัพยากรบุคคล โดยกรรมการผูจ ดั การใหญและประธานคณะผูบ ริหาร
นำคณะผูบ ริหารระดับสูงไปแลกเปลีย่ นความรูแ ละถายทอดประสบการณใหแกคณาจารย
และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ของมหาวิทยาลัยเปาหมาย
ในสวนของการสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาและนิสิตนักศึกษากลุมเปาหมาย
บริษัทไดจัดกิจกรรม “Getting to Know” ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดกวางใหบุคคลในสถาบัน
การศึกษาที่มีบทบาทรับผิดชอบในดานการแนะนำและใหคำปรึกษาในการตัดสินใจสมัคร
งานในองคกรตางๆ แกนักศึกษา เชน อาจารยหัวหนาภาควิชา เจาหนาที่ฝายกิจการ
นักศึกษา ประธานนักศึกษาและผูนำนักศึกษา เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและดูการ
ทำงานจริงในหนวยงานตางๆ ของบริษัท เพือ่ เปดโอกาสใหอาจารย นิสติ นักศึกษา ไดรจู กั
องคกรมากขึ้น ซึ่งจะมีสวนชวยใหเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจตอชีวิตการทำงานใน
อนาคตของนักศึกษา ในขณะที่บริษัทก็ไดรับประโยชน จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกันในการเยี่ยมชมโครงการ นอกเหนือจากการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
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โครงการนี้ไดรบั ความสนใจและรวมมือดวยดีจากคณาจารยและนักศึกษากวา 15 สถาบัน
เขารวมงาน โดยแตละรุนจะใชระยะเวลาดำเนินกิจกรรมรุนละ 2 วัน ซึ่งปนี้ดำเนินการ
ไปเปนจำนวน 3 รุน และจะดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกๆ ป
นอกจากนั้น บริษัทไดจัดใหมี "โครงการ CPF Ambassador" ซึ่งเปนกิจกรรมตอยอด
"โครงการ CPF Future Career" ซึ่งเปนการเลือกเฟนผูนำนิสิตนักศึกษาเขามาศึกษา
ดูงานในสวนตางๆ ของบริษัท อันรวมถึงโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึง่ เปนการ
เปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขามารับรูและเขาใจองคกรในดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
รวมถึงการเขาใจธุรกิจขององคกร เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดมกี ารเปดโลกทัศนและมุมมองในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Development)

1. เนนการพัฒนาผูน ำใหมคี วามสามารถตามกรอบความสามารถของผูน ำ ความสามารถ
ในการจัดการตามบทบาทหนาที่ และดำเนินธุรกิจในเวทีโลกใหเปนผูน ำทีผ่ กู ใจพนักงานให
ทุมเทแรงใจในการสรางผลงานและพัฒนาประสิทธิภาพงานใหสอดคลองกับความสำเร็จ
ทางธุรกิจ อีกทั้งยังปลูกฝงใหปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามคานิยม CPF Way และหลัก
จริยธรรมที่บริษัทกำหนด ซึ่งเปนพื้นฐานอันสำคัญยิ่งในโลกของการแขงขันในปจจ�บัน
2. มุงสรางความสำเร็จอันยั่งยืนผานการสรางผูนำรุนใหม เพื่อเตรียมรับการเติบโตทาง
ธุรกิจ และสืบทอดทายาททางธุรกิจในอนาคต อันเปนรากฐานที่สำคัญยิ่งตอการเติบโต
ทางธุรกิจ โดยผานกระบวนการคัดสรรทัง้ ภายในและนอกองคกร ผูไ ดรบั การคัดเลือกจะ
ไดรบั การพัฒนาศักยภาพ ใหมคี วามเกงกลาสามารถ โดยไดรบั การดูแลแบบกาวกระโดด
ทัง้ นี้ ในป 2554 บริษัทไดเชิญ Professor Noel Tichy นักวิชาการทีป่ รึกษาจากตางประเทศ
ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการพัฒนาผูนำมาทำโครงการพัฒนาผูนำระดับสูงกวา 200 คน
ภายใตโครงการ “ผูนำพัฒนาผูนำ” ที่ ใหผูบริหารระดับสูงถายทอดประสบการณแก
ผูนำในระดับถัดลงมา ในหลักสูตร Leaders Developing Leaders (LDL) ซึ่งไดรับ
ผลสำเร็จอยางสูง
3. มุงสรางความเชี่ยวชาญของบุคลากรใหเกิดการเรียนรู โดยการคนควาและถายทอด
ประสบการณจากผูชำนาญการ ซึ่งทั้งสอนและสรางสัมพันธภาพที่แนนแฟน จากรุนสูรุน
ดวยมิตรไมตรี ควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีการเรียนรูที่ทันสมัย และระบบจัดการองค
ความรู (Knowledge Management) ที่สั่งสมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่

เปนปจจ�บันเสมอ เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวดเร็วและสรางประสิทธิภาพงานไดอยาง
ทรงประสิทธิผล โดยมี CPF Training Center เปนศูนยกลางการพัฒนาและวางนโยบาย
ขยายขีดความสามารถขององคกรผานความสามารถของบุคลากร (Competency) โดย
พัฒนาแผนงานใหสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ
4. สงเสริมความกาวหนาใหกบั บุคลากรดวยวิธกี ารเรียนรูแ ละพัฒนาอยางไมหยุดยัง้ โดย
ผานระบบ e-Learning และเว็บไซต ซึ่งเปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูอยางเทาเทียม
ทุกที่ทุกเวลา
การบร�หารคนเกงและแผนการสืบทอดตำแหนง
(Talent Management and Succession Plan)

บริษัทมีเปาหมายในการดึงดูด และรักษาไวซึ่งพนักงานที่เปนคนเกง คนดี มีศักยภาพสูง
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยใชกระบวนการในการคัดเลือกและพัฒนา
พนักงานเหลานี้ใหเติบโตเปนผูนำในอนาคต อีกทั้งยังใหความสำคัญกับแผนการสืบทอด
ตำแหนงของพนักงาน โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสรางความมั่นใจใหได
วาบริษัทมีความพรอมในการเตรียมคนทดแทนเมือ่ มีตำแหนงงานวาง หรือสำหรับรองรับ
การขยายงานของบริษั ท ดังนั้น บริษั ทจึงไดจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงของทุก
ตำแหนงงาน ตั้งแตระดับผูจัดการทั่วไปขึ้นไปถึงผูบริหารระดับสูงสุด โดยในแผนการ
สืบทอดตำแหนงนี้ ไดระบุตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ไวเพื่อรองรับ
การขยายงาน หรือทดแทนในตำแหนงที่วางในอนาคต
การจ�งใจพนักงาน (Motivation) และการสรางความผูกพัน

บริษั ทมีนโยบายใหพนักงานระดับผูบริหารเปนสวนหนึ่งของบริษั ท โดยการรวมลงทุน
สะสมหุน CPF เพื่อสรางแรงจูงใจใหชวยกันผลักดัน สรางความเจริญเติบโตกาวหนามา
สูอ งคกรอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน ตลอดจนเกิดความผูกพัน มีความรักและความปรารถนา
จะทำงานอยูกับบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดจัดตั้งโครงการรวมลงทุนระหวางนายจาง
และลูกจาง (Employee Joint Investment Program – EJIP) ขึ้น ซึ่งไดริเริ่มโครงการ
นี้มาตั้งแตป 2553
บริษัทมีนโยบายใหอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปของผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี ปฏิบัติตน
สอดคลองกับคานิยมและจริยธรรมขององคกร ไดรบั ผลตอบแทนทีแ่ ตกตางอยางเห็นไดชดั
เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกวา เพื่อเปนการตอบแทนและจูงใจให
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พยายามรักษาผลการปฏิบตั งิ านทีด่ นี น้ั ไว รวมถึงจูงใจใหพนักงานอืน่ ไดพยายามปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นดวย
การธำรงรักษาพนักงาน (Retention)

ในปน้ี บริษัทไดรเิ ริม่ การสำรวจความคิดเห็นพนักงาน (Employee Engagement Survey)
ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สำรวจความคิดเห็นของพนักงานตอปจจัยทีม่ ผี ลตอความผูกพัน
องคกร โดยใชบริษัทที่ปรึกษาเปนผูดำเนินการเพื่อใหพนักงานมีความมั่นใจในการรักษา
ความลับของผูตอบแบบสำรวจ ซึ่งพนักงานไดใหความรวมมือตอบกลับมาประมาณ
รอยละ 72 ของพนักงานทัง้ หมด (ไมรวมระดับคนงาน) สำหรับเนือ้ หาหลักของคำถามนัน้
สะทอนถึงปจจัยหลัก 6 ประการที่สงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกร อันไดแก
1.คนในองคกร (ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารในสายงาน เพื่อนรวมงาน และลูกคา) 2.งาน
3.โอกาสในความกาวหนา การเรียนรูแ ละพัฒนา 4.การบริหารงานองคกร (ชือ่ เสียง นโยบาย)
5.รางวัลตอบแทน และ 6.คุณภาพชีวิต โดยพบวา ผลรวมของคะแนนที่ไดรับนั้นสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยขององคกรในอุตสาหกรรมเดียวกัน และปจจัยที่เปนจ�ดแข็งของบริษั ท
อันดับตนๆ ไดแกเรื่อง ผูบริหารระดับสูง (Top Management) ชื่อเสียงขององคกร
(Organization Reputation) และความภูมิใจในงานที่ทำ (Sense of Accomplishment)
การบร�หารความหลากหลาย (Diversity and Inclusion)

ในฐานะที่เปนบริษั ทชั้นนำแหงหนึ่งของโลก ไดตั้งเปาหมายในการขยายธุรกิจไปยัง
ตางประเทศอยางตอเนื่อง ทำใหบริษั ทหลีกเลี่ยงไมไดกับการบริหารการทำงานขาม
วัฒนธรรม (Cross-Cultural Management) การบริหารคนในชวงวัยตางๆ ซึง่ มีคา นิยม
ที่แตกตางกัน และในป 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN)
10 ประเทศ จะยกระดับความรวมมือทางเศรษฐกิจ ในดานการเคลื่อนยายสินคา
การคา การลงทุน เงินทุน บริการและแรงงานฝมอื เสรีระหวางกัน ทำใหบริษัทจะตองเผชิญ
กับการแขงขันและสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่หลากหลายและแตกตางไปจากเดิม
ดวยปจจัยดังกลาวขางตน ทำใหบริษัทเล็งเห็นถึงความจำเปนที่จะตองศึกษาการบริหาร
จัดการความหลากหลายของทรัพยากรบุคคล อาทิ วัฒนธรรม ความคิด เปนตน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะชวยสงผลสัมฤทธใหการดำเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมาย
และสรางความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน โดยการดึงพลังและ
ศักยภาพจากความหลากหลายทางความคิดและมุมมองของพนักงานมาใชในองคกรให

เปนประโยชน ดังนั้น บริษั ทจึงไดแตงตั้งคณะทำงานศึกษานโยบายการบริหารจัดการ
ความหลากหลายและยอมรับความแตกตาง (Diversity and Inclusion) ของพนักงาน
ในองคกรขึ้นมา เพื่อศึกษาความเปนไปไดและประโยชนที่องคกรจะไดรับจากนโยบายนี้
โดยคาดวาจะสรุปผลไดในไตรมาสแรกของป 2555
การเตร�ยมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป 2558

ตามทีป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดตง้ั เปาทีจ่ ะเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ในป 2558
อันจะทำใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมือ โดยเสรี และ
การเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น และยอมสงผลกระทบตอการบริหารบุคคลของธุรกิจ
ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต เชน มีทรัพยากรบุคคลให
เลือกสรรมารวมงานไดมากขึ้น สามารถโยกยายบุคลากรในบางวิชาชีพไปทำงานใน
กลุมประเทศอาเซียนไดงายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคนเกงซึ่งมีโอกาสไปทำงานในประเทศ
ทีม่ คี า ตอบแทนสูง ในการนี้ บริษัทจึงไดเตรียมความพรอมทีจ่ ะรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ โดยกำลังดำเนินการปรับนโยบาย
ดานบริหารบุคคลใหรองรับการจางพนักงานชาวตางชาติ การติดตอสถาบันการศึกษาชัน้ นำ
ในประเทศในอาเซียนเพือ่ สรรหาผูม ศี กั ยภาพสูงมารวมงานกับบริษัท ตระเตรียมมาตรการ
ดึงดูดและรักษาคนเกงคนดีดงั ทีก่ ลาวไวในหมวดการธำรงรักษาพนักงาน ตลอดจนการจัดทำ
มาตรฐานดานนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลในเรื่องที่จำเปนสำหรับใชทั้ง
กลุมบริษัท ตลอดจนการสงเสริมใหการทำงานรวมกันของคนที่มีความหลากหลายดาน
วัฒนธรรมสามารถทำงานรวมกันไดอยางราบรื่นและเกิดประโยชนทางธุรกิจสูงสุด
การนำ HR Software มาใชในการบร�หารบุคคล

การนำเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการบริหารงานบุคคลเปนสิ่งที่จำเปน เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบริหาร นอกเหนือจากการนำมาใชในการบันทึกประวัติพนักงาน
การมีระบบ Self Service ในการขออนุมัติการลาออนไลน และการเปลี่ยนแปลงขอมูล
สวนบุคคล ก็ยังนำมาใชในงานสรรหาและการพัฒนาบุคลากรดวย อาทิ การเขียน
ใบสมัครงานออนไลน การจัดการองคความรู (Knowledge Management) เปนตน
และในป 2554 นี้ยังไดนำระบบ HR Software (PeopleSoft HR Modules) มาใชใน
การจัดการกรอบความสามารถ และแผนความกาวหนาดานอาชีพ (Competency &
Career Plan) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Personal Development Plan)
รวมถึงการติดตั้งระบบ SMART HR 4 Modules ในตางประเทศดวย
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บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงานทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 24,743 คน
โดยจายคาตอบแทนในป 2554 เปนเงินรวม 7,332 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน
คาแรง และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้ จำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟ
แบงตามสายงานหลักไดดังนี้
สายงานหลัก
1. ธุรกิจสัตวบก
2. ธุรกิจสัตวน้ำ
รวม

จำนวน (คน)
7,761
16,982
24,743

สำหรับจำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 65,533 คน

การกำกับดูแลกิจการ
สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษั ทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและมีความเห็น
ชอบรวมกันวา การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และ
ประสิทธิภาพในการจัดการ ซึง่ จะเปนการสรางมูลคาเพิม่ ใหแกบริษัทและผูถ อื หุน ในระยะยาว
ทัง้ นี้ การกำกับดูแลจะทำใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามวัตถุประสงคและมติของ
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษั ทและผูถือหุน
โดยรวม โดยไดใหความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการฉบับแกไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการ
ในนโยบายนี้ สะทอนใหเห็นถึงคานิยมขององคกร ที่ยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะ
หลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวทางใหผูบริหารและพนักงานยอมรับ
เปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยมีเรื่องการดูแลสิทธิของผูถือหุนตามสิทธิพื้นฐาน
ตามกฎหมาย
นอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายของผูถือหุน บริษั ทไดมีการดำเนินการสื่อสารขอมูลที่
เกี่ยวของใหแกผูถือหุนในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใชในการพิจารณาตัดสินใจไดอยางมี
ประสิทธิผล ซึ่งนอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลวนัน้ บริษัทมีการสือ่ สารขอมูลตางๆ ผานทางเว็บไซตของบริษัทอีกดวย
ในการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทคำนึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย
โดยใหผถู อื หุน ไดรบั ความสะดวกในการเขารวมประชุม แมวา จะมาภายหลังจากทีก่ ารประชุม
ไดเริม่ ไปแลว และใหผถู อื หุน มีโอกาสในการถามปญหาและแสดงความคิดเห็นอยางเพียงพอ
และเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษัทไดกำหนดใหกรรมการบริษัทและผูบ ริหารระดับสูงควรเขารวม
การประชุมผูถือหุนเพื่อที่จะตอบปญหาตางๆ ตอผูถือหุนในที่ประชุม นอกจากนี้ ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 บริษัทไมไดมีการเปลี่ยนแปลงวาระ หรือเพิ่มวาระ
การประชุมนอกเหนือไปจากที่ ไดมีการบอกกลาวใหผูถือหุนทราบลวงหนาตามหนังสือ
เชิญประชุม
ในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป บริษัทไดมกี ารสือ่ สารเอกสารและขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
กับการประชุมผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัท เปนระยะเวลา 1 เดือนกอนวันประชุม
ผูถือหุน โดยขอมูลดังกลาวนั้นเปนขอมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทไดนำสงพรอมกับ
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หนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทางไปรษณียลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน
และในหนังสือเชิญประชุมนัน้ มีขอ มูลเกีย่ วกับวาระการประชุม พรอมเหตุผลและความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลา และสถานที่ประชุม หลักเกณฑและเอกสาร
ประกอบในการลงทะเบียน
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ สนอใหผถู อื หุน พิจารณานัน้ บริษัทไดดำเนินการใหมกี ารรายงาน
ขอมูลอยางเหมาะสมในแตวาระ ใหผถู อื หุน พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงมติได นอกจากนี้
บริษัทไดแจงในหนังสือเชิญประชุมเกี่ยวกับชองทางในการสงคำถามที่เกี่ยวของกับวาระ
ในการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนวันประชุม เพือ่ ใหคณะกรรมการได
พิจารณา ศึกษาคำถาม และสามารถชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุนไดอยางครบถวน
บริษั ทไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด
ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการเขารวม
ประชุมของผูถือหุน และไดจัดเตรียมของวางและเครื่องดื่มใหแกผูถือหุนในบริเวณลง
ทะเบียนกอนการเริม่ ประชุม โดยบริษัทไดนำระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบียนเขารวม
ประชุม และจัดใหมีบุคลากรที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนแตละราย
ที่เขารวมประชุม ซึ่งชวยลดระยะเวลาที่ใชในการลงทะเบียนของผูถือหุน
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 กอนเริ่มการประชุม บริษัทไดมีการชี้แจง
หลักเกณฑท่ใี ชในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอนและวิธกี ารออกเสียงลงมติ โดยมีกรรมการบริษัท
และผูบ ริหารระดับสูงเขารวมประชุมจำนวนรวม 23 คน อันรวมถึงกรรมการผูจ ดั การใหญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ ประธานผูบริหารฝายการเงิน
ในการดำเนินการประชุมนั้น เนื่องจากประธานกรรมการติดภารกิจไมสามารถเขารวม
ประชุมได ซี่งตามขอบังคับของบริษั ท ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู ในที่ประชุม
ใหรองประธานกรรมการทำหนาที่เปนประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น พลตำรวจเอก
เภา สารสิน รองประธานกรรมการ จึงทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุม โดยในแตละ
วาระไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
พิจารณาในวาระนั้นๆ และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเลือกกรรมการเปนรายคนในวาระ
การแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งขั้นตอนการลงมติ
ในแตละวาระนัน้ บริษัทไดกำหนดใหผถู อื หุน ใชบตั รลงคะแนนในกรณีทล่ี งมติไมเห็นดวย
หรือประสงคงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ ในระหวางการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมไดมกี าร

แจงขอมูลและเหตุผลเพือ่ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ สนอ รวมทัง้ แจงคะแนน
เสียงในการผานมติในแตละวาระ ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหนาที่
ดูแลการประชุมผูถ อื หุน ใหถกู ตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท และตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงดวย
บริษั ทไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนโดยเรื่องที่บันทึกไวในรายงานการประชุมจะ
ประกอบดวยขอมูลใน 2 สวนหลัก สวนแรกจะเปนขอมูลทั่วไป เชน รายชื่อกรรมการ
และผูบริหารที่เขารวมประชุม จำนวนและคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุม ณ
เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑในการลงคะแนนและนับคะแนน เปนตน และสวนที่สอง
จะเปนขอมูลทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ สนอใหผถู อื หุน พิจารณาตามระเบียบวาระทีแ่ จงไวในหนังสือ
เชิญประชุม โดยบันทึกแยกเปนแตละวาระ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลสำคัญโดยสรุปที่
คณะกรรมการเสนอใหผถู อื หุน พิจารณา สรุปขอซักถามของผูถ อื หุน และคำชีแ้ จงของผูบ ริหาร
ในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวของกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ (ถามี) และมติ
ของผูถ อื หุน โดยจะบันทึกผลการลงมติเปนคะแนนทีเ่ ห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
บริษัทไดนำสงรายงานการประชุมใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม และไดมกี ารเผยแพรรายงานการประชุมใหแกผถู อื หุน ผานทางเว็บไซต
ของบริษัทไปพรอมกัน

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทจัดใหมรี ะเบียบปฏิบตั วิ า ดวยการซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษัท โดยมีวตั ถุประสงคหลัก
เพื่อปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อ
ใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตนของกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน จากการใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน โดยมี
การกำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการวาดวยเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ทีก่ ำหนดใหกรรมการ ผูบ ริหาร รวมถึงเจาหนาทีท่ กุ ระดับของสำนักเลขานุการบริษัท และ
สำนักลงทุนสัมพันธจะตองจัดทำและนำสงรายงานการถือครองหลักทรัพยและการ
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษั ทตอสำนักเลขานุการบริษั ท เพื่อนำสงตอไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวแตกรณี ภายในระยะเวลาตาม
ที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกำหนดไวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ใหสำนักเลขานุการบริษั ทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหารตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมี
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กระบวนการสื่อสารระเบียบปฏิบัติวาดวยขอมูลภายในของบริษัทแกกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึงทั้งองคกรและเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหรับทราบถึง
หนาที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวในระเบียบปฏิบัติดังกลาว
คณะกรรมการบริษั ทดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดำเนินธุรกิจ
เริ่มตั้งแตการจัดโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ตางๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และสงเสริมใหพนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ านดวย
ความซื่อสัตยและยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการ กรณีกรรมการคนใดมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในวาระทีพ่ จิ ารณา กรรมการคนดังกลาวจะไมมสี ทิ ธิเขารวมพิจารณาและตัดสินใจในวาระ
นั้นๆ และเพื่อการกำกับดูแลการเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการ
ไดอนุมตั หิ ลักการในการเขาทำธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอย กับกรรมการ ผูบ ริหาร
หรือบุคคลที่เกี่ยวของของบริษัทหรือบริษัทยอย สำหรับธุรกรรมที่เปนธุรกิจปกติ หรือที่
สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป สวนธุรกรรมอื่นๆ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว และเพื่อใหบริษัทมีขอมูล
ประกอบการดำเนินการตามขอกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปน
รายการทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและอาจนำไปสูก ารถายเทผลประโยชน
ของบริษัทได คณะกรรมการบริษัทจึงไดอนุมัติหลักเกณฑและวิธีการรายงานการมีสวน
ไดเสียของกรรมการและผูบ ริหาร ตามหลักการของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.2/2552 เรื่อง การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหารและบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ
นอกจากนี้ เพื่อเปนการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน บริษัทไดดำเนินการ
ดังนี้ในการจัดประชุมผูถือหุน
• เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจ�เปนวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการเปนการลวงหนา
รวมทัง้ คำถามทีเ่ กีย่ วของ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดหลักเกณฑในการรับพิจารณา
ซึง่ รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเรือ่ ง โดยไดมกี ารสือ่ สารผานทางเว็บไซตของบริษัท
โดยสำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
ดำเนินการดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 หรือเปนเวลาลวงหนา 3 เดือน กอน
วันสิ้นสุดรอบปบัญชี 2554

• จัดใหมีการสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถระบุความเห็นในการลง
คะแนนเสียงได และไดเสนอชือ่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ
ใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ ไมสามารถมาเขารวมการประชุมไดดวยตนเอง
โดยไดกำหนดชองทางรับเอกสารการมอบฉันทะโดยผานทางสำนักเลขานุการบริษัท
• กำกับดูแลไม ใหผูถือหุนที่เปนผูบริหารเพิ่มวาระการประชุมโดยที่ ไมไดแจงเปนการ
ลวงหนาตามขั้นตอนเชนเดียวกับผูถือหุนทั่วไป

บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตอผูม สี ว นไดเสีย ซึง่ หมายความรวมถึงผูถ อื หุน ผูข าย
สินคาและบริการใหกบั บริษัท ผูซ อ้ื สินคาและบริการจากบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบตั งิ าน
อยูบ นพืน้ ฐานของความซือ่ สัตยและเปนธรรม ดวยความโปรงใส และไมแสวงหาประโยชน
สวนตัวทีข่ ดั แยงกับประโยชนของบริษัทและผูม สี ว นไดเสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจตอผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
บทบาทของผูมีสวนไดเสียดังนี้
• จัดใหมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษั ท
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย
• เปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ
ผานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• จัดใหมีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมีการตรวจสอบขอมูล
และมีการรายงานตอคณะกรรมการ
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะไดรับการดูแลตามสิทธิและ
ขอตกลงทีม่ อี ยูก บั บริษัทอยางเปนธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมดังนี้
ผูถือหุน

• จัดใหมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีความรูความสามารถ
เขามาเปนกรรมการของบริษั ท โดยกำหนดใหมีคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ เพื่อทำหนาที่ดังกลาว
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• กำหนดใหมกี ารเปดเผยขอมูลทีเ่ พียงพอและโปรงใสเชือ่ ถือได ทัง้ รายงานทางดานการเงิน
และในเรือ่ งอืน่ ๆ โดยใหมกี ารจัดตัง้ สำนักลงทุนสัมพันธขน้ึ เพือ่ เปนชองทางการติดตอ
สื่อสารของผูถือหุนกับบริษัท รวมทั้งใหขอมูลตางๆ ในกิจการของบริษัทดวย
พนักงาน

• กำหนดใหมกี ารดูแล บริหารจัดการ และการปฏิบตั ติ อ พนักงานอยางเปนธรรม เสมอภาค
สุภาพ ใหเกียรติ และใหโอกาสในการทำงานแกพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดนโยบาย
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสรางขวัญและกำลังใจใหกับพนักงาน ในการนี้
บริษั ทไดจัดใหมี CEO เว็บไซต เพื่อเปนชองทางหนึ่งสำหรับ CEO ในการสื่อสาร
นโยบาย วิสัยทัศน และเปาหมายขององคกรไปยังพนักงาน และในขณะเดียวกัน
ก็เปนชองทางสำหรับพนักงานในการสงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนผาน
ไปยังประธานคณะผูบ ริหารไดโดยตรงเพือ่ ตรวจสอบขอเท็จจริงโดยเร็ว โดยไมเปดเผย
ชื่อผูแจงเปนการทั่วไป
• จัดใหมีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงมี
สวัสดิการดานรักษาพยาบาลและการจัดทำประกันอุบัติเหตุใหแกพนักงานดวย
• ใหความเคารพในสิทธิสว นบุคคลของพนักงานทุกคน และจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
ของพนักงานโดยถือเปนความลับ
• จัดใหมกี ารฝกอบรมเพือ่ สงเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานของพนักงาน
• จัดใหมีระบบการกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเทียบเคียงไดกับ
ผูประกอบการอืน่ ในประเทศซึ่งอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• จัดใหมโี ครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจางของบริษัทจดทะเบียน (Employee
Joint Investment Program หรือ “EJIP”) เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
สรางความรูส กึ มีสว นรวมในความเปนเจาของบริษัท รวมทัง้ ธำรงรักษาพนักงานไวกบั บริษัท
• จัดใหมรี ะเบียบปฏิบตั วิ า ดวยจริยธรรมสำหรับพนักงาน ซึง่ สวนหนึง่ ของระเบียบดังกลาว
มีขอ หามมิใหพนักงานใหหรือรับสินบนหรือสิง่ จูงใจในรูปแบบใดๆ โดยมุง หวังทีจ่ ะใหมี
การกระทำผิดกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัท หรือกอใหเกิดการผอนปรนในขอตกลง
ทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม รวมถึงมีขอ หามมิใหพนักงานนำทรัพยสนิ ของบริษัทไปใชเพือ่
ประโยชนสว นตัว หรือในทางที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

ในหนาทีข่ องผูบ ริหารและพนักงานตามคุณคาทีบ่ ริษัทมุง หวัง รวมถึงจรรยาบรรณและ
ภาระความรับผิดชอบตอผูม สี ว นไดเสียตางๆ เพือ่ ประโยชนในการสรางมาตรฐานดาน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานใหอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
สุจริต โดยใหมีการเผยแพรระเบียบดังกลาวใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร และใหติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบอยาง
สม่ำเสมอ
• จัดใหมีระเบียบการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรไปในทางทีล่ ะเมิดตอสิทธิของผูอ น่ื ขัดตอกฎหมาย
หรือผิดศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
ลูกคา

• จัดใหมรี ะบบการควบคุมดูแลในเรือ่ งกระบวนการผลิตและการจัดหาสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ใหแกลกู คา นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และการตรวจสอบคุณภาพสินคาใหทันสมัยอยูเสมอ
• จัดใหมรี ะบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามขอตกลงที่ไดให ไวกบั ลูกคาอยางเครงครัด
และดวยความซื่อสัตยสุจริต เอาใจใสและสม่ำเสมอ
• จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลการรักษาขอมูลความลับของลูกคา เสมือนเปนความลับ
ของบริษัท
• จัดตัง้ ศูนยรบั เรือ่ ง (Call Center) เพือ่ รับขอคิดเห็นรวมทัง้ เรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับสินคาของ
บริษัท ซึง่ เมือ่ ไดรบั เรือ่ งดังกลาวแลว หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจะตองดำเนินการตรวจสอบ
และใหการแกไขเยียวยาอยางเรงดวน
คูคา

• กำหนดใหมีการปฏิบัติตอคูคาทุกรายดวยความเสมอภาคและยุติธรรมในการทำธุรกิจ
• จัดใหมรี ะเบียบปฏิบตั วิ า ดวยการจัดซือ้ /จัดจาง โดยในการคัดเลือกผูข าย คูส ญ
ั ญา หรือ
ที่ปรึกษาตองอยูบนพื้นฐานของหลักการวาบริษั ทตองไดรับประโยชนสูงสุด ภายใต
กระบวนการคัดเลือกที่โปรงใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได และหามมิให
พนักงานรับผลประโยชนตางๆ จากผูที่เขารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
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• จัดใหมรี ะบบการควบคุมดูแลมิใหมกี ารนำขอมูลความลับของคูค า ไปเปดเผยหรือนำไปใช
เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
คูแขงทางการคา

• กำหนดใหมีการดำเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม
• จัดใหมรี ะบบการควบคุมดูแลมิใหมกี ารดำเนินการใดๆ เพือ่ ใหไดมาหรือใชขอ มูลความลับ
ทางการคาของคูแขงขันโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
เจาหนี้

• จัดใหมรี ะบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ติ ามขอผูกพันทีม่ ตี อ เจาหนีอ้ ยางเครงครัด โดย
คำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเปนสำคัญ
ชุมชนและสังคม

• ใหยดึ มัน่ ในการเปนองคกรทีม่ คี วามรับผิดชอบทัง้ ตอทองถิน่ ประเทศชาติ และสังคมโลก
ในการสรางสรรคกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนและสังคม
• ใหมีความมุงมั่นในการดำเนินการและเอาใจใสตอสิ่งแวดลอม โดยใหความสำคัญกับ
การปองกันและลดการเกิดมลภาวะซึ่งทำลายสิ่งแวดลอม
• ใหความสำคัญในกิจกรรมและการมีสว นรวมทางการเมือง พนักงานมีสทิ ธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง โดยถือเปนสิทธิสวนตัว แตหามมิใหพนักงานใชสิทธิหรือสนับสนุนทาง
การเมืองในนามของบริษัท
• นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม
(SHE) เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ในทุกธุรกรรมของบริษัท

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
เพือ่ เปนการสรางความมัน่ ใจวาขอมูลสำคัญทีเ่ กีย่ วของกับบริษัท จะไดรบั การเปดเผยอยาง
ครบถวน โปรงใส ทันเวลา คณะกรรมการจึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
• กำหนดใหมกี ารรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายเกีย่ วกับการดูแล
สิง่ แวดลอมและสังคม พรอมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบายดังกลาว ผานชองทางตางๆ
เชน รายงานประจำป เว็บไซตของบริษัท เปนตน

• กำหนดใหมกี ารจัดทำและการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทัว่ ไปของบริษัทตอ
ผูถ อื หุน และนักลงทุนทัว่ ไปอยางถูกตองและครบถวน และรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงินควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี ไวในรายงาน
ประจำป
• กำหนดใหมีการเปดเผยบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนกรรมการแตละคนที่เขาประชุมในปที่ผานมา
และความเห็นจากการทำหนาที่
• กำหนดใหมกี ารเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง
ตามภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละคน โดยจำนวนคาตอบแทนที่เปดเผย
รวมถึงคาตอบแทนซึง่ กรรมการแตละคนไดรบั จากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย
• กำหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญของบริษัททั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่มิใช
ทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑทห่ี นวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของประกาศกำหนด
• จัดใหมสี ำนักลงทุนสัมพันธ เพือ่ ทำหนาทีเ่ ผยแพรขอ มูลทางการเงินและขอมูลโดยทัว่ ไป
ของบริษัทใหกับผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น
ของบริษั ท และเปนชองทางใหผูถือหุนและนักลงทุนที่สนใจติดตอสื่อสารกับบริษั ท
ซึ่งบริษั ทไดจัดตั้งสำนักนี้ตั้งแตป 2542 ภายใตการดูแลของประธานคณะผูบริหาร
โดยหนวยงานนี้ไดมแี ผนงานการจัดกิจกรรมพบปะกับนักวิเคราะหหลักทรัพยและผูล งทุน
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศเปนประจำทุกป ซึง่ ในปทผ่ี า นมานัน้ ประธานคณะผูบ ริหาร
ประธานผูบริหารฝายปฏิบัติการ ผูบริหารระดับสูง และประธานผูบริหารฝายการเงิน
ไดเขารวมกิจกรรมดวยเชนกัน
• กำหนดใหมกี ารเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยสูสาธารณะผานสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และบริษัทไดทำการเชือ่ มขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับบริษัทกับเว็บไซต
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เพือ่ ใหโครงสรางคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ เพือ่
ใหกรอบการทำงานและอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความชัดเจน
ซึ่งจะเปนประโยชนตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติไวดังนี้
โครงสรางคณะกรรมการบร�ษัท

• องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 คน โดยมีกรรมการอิสระ 5 คน คิดเปน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทัง้ หมด และประธานกรรมการตองไมดำรงตำแหนงเปนประธานหรือสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดยอย และไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ ดั การใหญ นอกจากนี้ สมาชิก
ของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คน ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศที่ ทจ.4/2552
นับตั้งแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2553 เปนตนมา
• คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนมีประสบการณทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ เพือ่ ให
เกิดประโยชนโดยรวมตอบริษัท ตองมีความเขาใจในอุปสรรคตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางธุรกิจ สามารถ
ปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดในอุตสาหกรรม
รวมถึงสามารถนำเสนอมุมมองที่เปนประโยชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ นอกจากนี้
กรรมการบริษั ททุกคนเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดโดย
กฎหมายวาดวยบริษั ทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศของหนวยงานราชการทีก่ ำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการทีเ่ ปนกรรมการอิสระ
จะตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดดวย
ทัง้ นี้ ในการเขารับตำแหนงกรรมการบริษัท กรรมการแตละคนจะไดรบั ขอมูลสำคัญเกีย่ วกับ
บริษัท ขอบังคับทีร่ ะบุถงึ ขอบเขตอำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และไดรบั คำแนะนำดานกฎหมาย กฎระเบียบ และเงือ่ นไขตางๆ ในการเปนกรรมการบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

กรณีที่กรรมการบริษัททานใดมีการไปดำรงตำแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท
อืน่ ทีม่ ใิ ชบริษัทยอยหรือบริษัทรวม กรรมการทานนัน้ จะตองรายงานขอมูลการดำรงตำแหนง
ใหบริษัททราบดวย
• วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ
ในการประชุมผูถ อื หุน สามัญประจำปทกุ ครัง้ ใหกรรมการซึง่ อยูในตำแหนงนานทีส่ ดุ ออกจาก
ตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถาจำนวนกรรมการแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการ
ที่พนจากตำแหนงตามวาระดังกลาวอาจไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนใหกลับเขา
ดำรงตำแหนงตอไปได กรรมการแตละรายมีวาระในการดำรงตำแหนง 3 ป ในกรณีที่
ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลื อ กบุ ค คลซึ ่ ง มี ค ุ ณ สมบั ต ิ แ ละไม ต  อ งห า มตามกฎหมายเข า เป น กรรมการแทน
เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยกรรมการที่ไดรบั แตงตัง้ ใหมจะมี
วาระการดำรงตำแหนงเพียงเทาวาระทีย่ งั เหลืออยูข องกรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้ การแตงตัง้
ดังกลาวตองผานมติอนุมัติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
• การกำกับดูแล
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกำกับดูแลใหฝา ยจัดการปฏิบตั งิ านใหเปนไปตามเปาหมาย
กลยุทธและแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทและผูม สี ว นไดเสียทัง้ หมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายอำนาจและหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันไปยังกรรมการผูจ ดั การใหญ โดยอำนาจหนาที่
ดังกลาวแยกจากอำนาจหนาทีข่ องประธานกรรมการอยางชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
อาจแตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอยตางๆ มาชวยดูแลงานเฉพาะดาน รวมทัง้ วาจางผูเ ชีย่ วชาญ
หรือที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนิน
กิจการของบริษัท ตามความจำเปนและสมควรดวยคาใชจายของบริษัท
กรณีกรรมการผูจัดการใหญหรือผูบริหารระดับสูงมีการไปดำรงตำแหนงเปนกรรมการ
ของบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท จะตองรายงานขอมูลการดำรง
ตำแหนงใหบริษัททราบดวย
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อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

รายละเอียดแสดงไวในหัวขอ “การจัดการ” หัวขอยอย หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ของคณะกรรมการบริษัท (หนาที่ 79-80)
การประชุมคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมกี ารประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครัง้ โดยวันประชุม
คณะกรรมการจะมีการกำหนดไวลว งหนาเปนรายป อยางไรก็ตาม วันประชุมทีก่ ำหนด
ไวดงั กลาวอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดหากมีเหตุจำเปน ทัง้ นี้ กรรมการทุกคนจะไดรบั แจง
กำหนดการดังกลาวและมีหนาทีเ่ ขารวมประชุมทุกครัง้ กรณีทก่ี รรมการไมสามารถเขารวม
ประชุมในครั้งใดใหแจงสาเหตุใหเลขานุการบริษั ททราบกอนการประชุมในครั้งนั้นๆ
และใหเลขานุการบริษัทดำเนินการแจงผลการประชุมใหกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
ทานนั้นไดรับทราบ
• กรรมการผูจัดการใหญ รวมกับประธานผูบริหารฝายการเงิน และเลขานุการบริษั ท
จะเปนผูพ จิ ารณากลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะบรรจ�เขาเปนวาระการประชุมคณะกรรมการกอน
เสนอตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยกรรมการแตละทาน
สามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได
• กำหนดใหเลขานุการบริษัทมีหนาทีจ่ ดั ทำเอกสารการประชุมทีม่ สี ารสนเทศทีส่ ำคัญครบถวน
โดยจัดสงใหแกกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการสามารถ
พิจารณาวาระการประชุมไดอยางเต็มที่
• ในการประชุมแตละครัง้ ใหเชิญผูบ ริหารซึง่ รับผิดชอบโดยตรงในประเด็นทีน่ ำขึน้ พิจารณา
มาเขารวมประชุมและเสนอรายงานทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งนัน้ ๆ โดยกรรมการทุกคนมีโอกาส
ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตัดสินใจที่เปนอิสระ ทั้งนี้ อาจมีการ
ขอขอมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษั ทหรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระไดตาม
ความเหมาะสม
• ในกรณีที่กรรมการบริษั ทคนใดมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในวาระที่พิจารณา
กรรมการคนนั้นตองเปดเผยประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชนตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยทันที และจะไมมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น

• กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหารอาจรวมประชุมปรึกษาหารือระหวางกันเองตามความจำเปน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษั ทโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
และรายงานผลการประชุมใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

• กำหนดใหคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการเปนผูป ระเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษั ทเปนประจำทุกป และรายงานผลการประเมินตอ
คณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทตองประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองดวยอยางนอยปละ 1 ครัง้
โดยมีประธานกรรมการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ
คาตอบแทนกรรมการ

• นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการกำหนดขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัท
บนพื้นฐานที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระ
หนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนทค่ี าดวาจะไดรบั จาก
กรรมการแตละคน ทัง้ นี้ กรรมการที่ไดรบั มอบหมายหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้
จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
• คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการเปนผูพ จิ ารณาความเหมาะสม
ของคาตอบแทนกรรมการในแตละป และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน
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ระบบการควบคุมภายใน

ขอพ�พาททางกฎหมาย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวัน ที่ 22 กุมภาพันธ 2555
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เขารวมประชุมดวย
คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากหัวหนาสำนัก
ตรวจสอบภายในแลวสรุป ไดวา ระบบการควบคุมภายในของบริษั ทมีความเหมาะสม
และเพียงพอตอธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะชวยลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ และปองกันทรัพยสินของบริษัท จากการที่ผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบ หรือ
โดยไมมอี ำนาจ ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในไดมกี าร
สอบทานการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตางๆ ของบริษทั เพือ่ ใหมน่ั ใจวาหนวยงานเหลานัน้
มีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีบ่ ริษทั ไดกำหนดไว และในกรณีพบขอบกพรอง
ทีม่ สี าระสำคัญจะมีการรายงานใหคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
และพิจารณาสั่งการแกไข อยางไรก็ตาม ในรอบป 2554 สำนักตรวจสอบภายใน
ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัท
และผูสอบบัญชีไมไดรายงานวาพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ

บริษัทมีเพียงขอพิพาททางกฎหมายจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ โดยไมมคี ดีทบ่ี ริษัทเปน
คูค วามหรือคูก รณีทเ่ี ขาลักษณะคดีทถ่ี กู ฟองเปนจำเลยทีม่ ที นุ ทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของ
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมีคดีที่มีผลกระทบตอการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสำคัญแตไมสามารถคำนวณเปนเงินได หรือคดีที่มิไดเกิดจาก
การประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแตงตัง้ ของคณะกรรมการบริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด
(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 5 ทาน โดยมีพลตำรวจเอกเภา สารสิน เปน
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอาสา สารสิน ศาสตราจารยนายแพทย อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ศาสตราจารยกิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ และ ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ เปน
กรรมการตรวจสอบ
ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกัน รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดย
พลตำรวจเอกเภา สารสิน ศาสตราจารยนายแพทยอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ
ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ เขารวมประชุมครบทั้ง 11 ครั้ง นายอาสา สารสิน เขารวม
ประชุม 8 ครัง้ และ ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ สุภาพรรณ รัตนาภรณ เขารวมประชุม 10 ครัง้
กิจกรรมสำคัญทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดดำเนินการไปในระหวางป 2554 ภายใตขอบเขต
หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปไดดังนี้
1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจำป 2553 และประจำไตรมาสที่ 1
2 และ 3/2554 ซึง่ ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี การเลือก
ใชนโยบายการบัญชี และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเปนอิสระ เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพือ่
ใหการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถใหผลตอบแทน
ตอผูมีสวนไดเสียทั้งหลายอยางยั่งยืน
3. สอบทานความเปนอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบตั งิ านของสำนักตรวจสอบ
ภายในในระหวางป รวมถึงการสอบทาน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำป
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทวาเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท
5. สอบทานการเขาทำรายการและการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับรายการทีม่ กี บั บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ในรอบป 2554 วาเหมาะสม และเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว
6. สอบทานนโยบาย และแนวปฏิบตั ขิ องบริษัท เพือ่ ใหแนใจวาสอดคลองกับหลักการการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกำหนดไว

7. สอบทานความเปนอิสระ ผลการปฏิบตั งิ านการสอบบัญชีและความเห็นของผูส อบบัญชี
และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษั ท รวมทั้งคาสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษั ท
เพื่อนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
8. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารของบริษัทเขารวม 4 ครั้ง เพื่อใหผูสอบ
บัญชีสามารถรายงานเหตุการณและขอมูลเกี่ยวกับบริษั ทไดอยางอิสระ และสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดอยางเต็มที่
9. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับแนวปฏิบตั แิ ละกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
จากการสอบทานตามทีก่ ลาวมาขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทได
จัดใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ซึง่ สามารถสรางความเชือ่ มัน่ อยางมีเหตุผลวา งบการเงินของบริษัทมีความนาเชือ่ ถือ และได
จัดทำขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
การเขาทำรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมคี วามสมเหตุสมผล โดยรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติกถ็ อื ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการคาเชนเดียวกับทีท่ ำกับบุคคล
โดยทัว่ ไปตามหลักการที่ไดรบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท สำหรับธุรกรรมระหวางกัน
ทีม่ ใิ ชธรุ กิจปกติหรือทีส่ นับสนุนธุรกิจปกตินน้ั ไดมกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ วิธกี ารและ
เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศไว โดยมีการเปดเผยขอมูลของ
รายการเหลานี้ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจำปอยาง
เหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ก็ไมพบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเปนสาระสำคัญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นวาจากการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ของ
ผูบริหารระดับสูง และพนักงานทั้งหมดของบริษั ท บริษั ทจะสามารถเจริญเติบโต
อยางนาพอใจ อันจะทำใหผูมีสวนไดเสียทั้งหลายไดรับผลตอบแทนที่ดีอยางยั่งยืนดวย
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.

(เภา สารสิน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555
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รายการระหวางกัน
มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหวางกัน

• รายการขายสินคา

ในการทำรายการระหวางกันที่เปนธุรกิจปกติไมวาเปนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทมีแนวทางปฏิบตั กิ ารอนุมตั ริ ายการ
ดังกลาวเชนเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ สำหรับรายการระหวางกัน
ที่มิใชธุรกิจปกติบริษั ทกำหนดใหตองผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อดูแลไม ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจวา
จางผูป ระเมินราคาอิสระหรือทีป่ รึกษาทางการเงินมาทำการประเมินราคาของรายการระหวาง
กันนั้นๆ เพื่อใชเปนแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ อ ไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการไดอนุมตั หิ ลักการในการเขาทำธุรกรรมระหวาง
บริษั ทกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของของบริษั ท สำหรับธุรกรรมที่เปน
ธุรกิจปกติหรือที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป สวนธุรกรรมระหวาง
กันที่มิใชธุรกิจปกติหรือที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว
ในระหวางป 2554 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นแลว เห็นวามีความสมเหตุสมผล โดย
รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
สวนรายการที่ไมใชธรุ กิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกตินน้ั ไดเปดเผยถึงความสมเหตุสมผล
ของรายการไวในรายละเอียดขางลางนี้ รายละเอียดของรายการระหวางกันเปนดังนี้

ในป 2554 บริษัทมีรายการขายสินคาใหกบั บริษัทรวม และบริษัททีเ่ กีย่ วของกัน โดยราคา
ที่ขายใหกับบริษั ทเหลานี้เปนไปตามราคาประกาศ (Price List) ของสินคาที่บริษั ทขาย
ตามปกติธุรกิจ มูลคาของรายการดังกลาวสำหรับปสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2554
มี จ ำนวน 10,075 ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 5 ของยอดขายรวมของบริ ษ ั ท
(2553: 7,911 ลานบาท)

• รายการลูกหนี้การคา

ซีพเี อฟ และบริษัทยอยบางแหงมีสญ
ั ญาเชาอาคารสำนักงาน (รวมทัง้ สัญญาบริการพรอม
สิง่ อำนวยความสะดวกตางๆ) ทีด่ นิ ฟารมเลีย้ งสัตว และยานพาหนะ กับบริษัททีเ่ กีย่ วของกัน
บางแหง โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 10 ป ซึ่งจะสิ้นสุดในระหวางป 2555 ถึง 2563 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดำเนินงาน
และสัญญาบริการ เปนจำนวนเงิน 2,004 ลานบาท (2553: 1,754 ลานบาท)
บริษั ทมีรายการเชาสินทรัพยจากบริษั ทรวมและบริษั ทที่เกี่ยวของ โดยอัตราคาเชาและ
คาบริการเปนไปตามอัตราคาเชาหรือคาบริการมาตรฐานที่ผูใหเชาหรือใหบริการกำหนด
มูลคาของรายการดังกลาวสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 1,183 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 6 ของคาใชจา ยในการขายและบริหารรวมของบริษัท (2553: 1,102 ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้การคาบริษัทรวมและบริษัท
ที่เกี่ยวของจำนวน 2,404 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 ของลูกหนี้การคารวม
ของบริษัท (2553: 1,973 ลานบาท)
• รายการเจาหนี้การคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมียอดคงเหลือของเจาหนี้การคาบริษัทรวมและบริษัท
ที่เกี่ยวของจำนวน 1,101 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9 ของเจาหนี้การคารวมของ
บริษัท (2553:753 ลานบาท)

• รายการซื้อวัตถุดิบ

ในป 2554 บริษัทมีรายการซือ้ วัตถุดบิ จากบริษัทรวมและบริษัททีเ่ กีย่ วของ โดยราคาทีซ่ อ้ื
เปนราคาตามประกาศ (Price List) ของสินคาที่ผูขายวัตถุดิบขายตามปกติธุรกิจ มูลคา
ของรายการดังกลาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 16,851 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 10 ของตนทุนขายรวมของบริษัท (2553: 14,511 ลานบาท)
• รายไดอื่น

ในป 2554 บริษัทมีรายไดอื่น อันไดแก เงินปนผลรับ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหนาย
สินทรัพยถาวร รายไดคาฝกอบรม และสัมมนา รายไดคาตอบแทนจากการใชระบบงาน
และรายไดจากคาเชา คาบริการและอื่นๆ จากบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ จำนวน
127 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.1 ของรายไดรวมของบริษัท (2553: 133 ลานบาท)
• คาเชาและบร�การ
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• คาบร�การดานเทคนิคว�ชาการ

ซีพเี อฟ และบริษัทยอยบางแหงไดวา จางบริษัทใหญของบริษัท (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ
จำกัด (CPG)) ใหทำการคนควาและพัฒนาสวนประกอบในการผลิตอาหารสัตว โดยซีพเี อฟ
และบริษัทยอยตกลงทีจ่ ะจายคาบริการใหกบั CPG ซึง่ คำนวณตามปริมาณการผลิตอาหาร
สัตวแตละประเภทในอัตราทีร่ ะบุไวในสัญญา โดยมีคา บริการขัน้ ต่ำเปนจำนวนเงินประมาณ
0.1 ลานบาท ถึง 1.3 ลานบาท ตอเดือน
นอกจากนี้ บริษัทยอยในตางประเทศ 2 แหงมีสญ
ั ญารับความชวยเหลือทางเทคนิควิชาการ
ดานการผลิตอาหารสัตวกบั CPG โดยมีภาระผูกพันทีจ่ ะตองจายคาบริการตามระยะเวลา
และเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
บริษั ทมีคาใชจายประเภทคาบริการดานเทคนิควิชาการ ตามสัญญาจางบริการทาง
เทคนิควิชาการอาหารสัตวที่ทำกับ CPG มูลคาของรายการดังกลาวสำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 393 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.2 ของตนทุนขายรวม
ของบริษัท (2553: 360 ลานบาท)
• คาเบี้ยประกัน

บริษัทมีคาใชจายประเภทคาเบี้ยประกันโดยจายใหบริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
ซึง่ เปนบริษัทรวมของบริษัท และบริษัท อยุธยา อลิอนั ซ ซี.พี. ประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
ซึง่ เปนบริษัททีเ่ กีย่ วของกัน โดยอัตราคาเบีย้ ประกันเปนไปตามอัตรามาตรฐานทีผ่ รู บั ประกัน
กำหนด มูลคาของรายการดังกลาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน
218 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ของคาใชจายในการขายและบริหารรวมของบริษั ท
(2553: 211 ลานบาท)
• คาใชจายอื่น

ในป 2554 บริษัทมีคา ใชจา ยอืน่ อันไดแก คาตอบแทนการใชระบบงาน คาสงเสริมการขาย
คาขนสงและอืน่ ๆ ใหแกบริษัททีเ่ กีย่ วของจำนวน 1,053 ลานบาท (2553: 985 ลานบาท)
• รายการอื่นๆ

ซีพเี อฟ และบริษัทยอยบางแหงมีสญ
ั ญาวาจางกอสรางอาคาร สิง่ ปลูกสรางและอืน่ ๆ รวมถึง
ซื้ออุปกรณและอื่นๆ กับบริษัทที่เกี่ยวของกันบางแหง โดยไดจายเงินตามสัญญาดังกลาว
เปนจำนวนเงินรวม 939 ลานบาท ในป 2554 (2553: 467 ลานบาท)

บริษัทยอยแหงหนึง่ ไดทำสัญญากับบริษัททีเ่ กีย่ วของกันแหงหนึง่ (บริษัท สตารมารเก็ตติง้
จำกัด (STAR)) เพื่อมีสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาของ STAR ในการนี้ บริษัทยอย
ดังกลาวมีภาระผูกพันทีจ่ ะตองจายคาตอบแทนใหกบั STAR โดยคำนวณจากยอดสินคาภายใต
เครือ่ งหมายการคาดังกลาวในอัตราทีร่ ะบุไวในสัญญา คาตอบแทนดังกลาวสำหรับปสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวนเงินรวม 30 ลานบาท (2553: 30 ลานบาท)
บริษัทไดทำสัญญากับบริษัทใหญของบริษัท (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด (CPG))
เพือ่ ใหไดมาซึง่ สิทธิการใชเครือ่ งหมายการคา โดยมีภาระผูกพันทีจ่ ะตองจายคาตอบแทน
ใหกับ CPG ในอัตรารอยละ 0.2 และรอยละ 0.4 ของยอดขายสินคาแตละประเภท
ตามที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีจำนวนเงินรวม 54 ลานบาท (2553: 42 ลานบาท)
ในไตรมาสทีส่ องของป 2554 ซีพเี อฟไดเขาลงทุนในหุน สามัญเพิม่ ทุนของ C.P. Cambodia
Company Limited (CPC) ซึ่งเปนบริษั ทที่เกี่ยวของกัน จำนวน 1,475 หุน ที่ราคา
เสนอขายเทากับหุน ละ 11,030 เหรียญสหรัฐ เปนจำนวนเงินรวม 16,269,250 เหรียญสหรัฐ
ซึง่ ทำใหซพี เี อฟมีสดั สวนการลงทุนทางตรงใน CPC คิดเปนรอยละ 25 ของจำนวนหุน ทีอ่ อก
และชำระแลวของ CPC ภายหลังการเพิ่มทุน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ซึ่งมี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียเขารวมประชุมได
พิจารณาการเขาทำรายการดังกลาวแลวเห็นวา มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอ
บริษัท เนื่องจากธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชามีศักยภาพในการขยายตัว
อีกมาก และ CPC เปนบริษัทที่ไดวางรากฐานของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศ
กัมพูชามาไดระยะหนึ่งแลวและมีความพรอมที่จะรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ดังกลาวตอไปในอนาคต โดยในชวง 3 ปทผ่ี า นมา ผลประกอบการของ CPC มีการเติบโต
และสรางผลกำไรมาอยางตอเนื่อง ดังนั้น การที่ซีพีเอฟเขาลงทุนใน CPC จึงเทากับเปน
การขยายการลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมไปยังอีกประเทศหนึง่ โดยทีส่ ามารถรับรู
ผลการดำเนินงานจากการลงทุนใน CPC ไดทันทีนับตั้งแตวันที่มีการลงทุนเปนตนไป
นอกจากนี้ ณ วันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญผูถือหุนของซีพีเอฟ
ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติใหซีพีเอฟ และบริษั ทยอยแหงหนึ่ง (CPF Investment
Limited (CPFI)) เขาซื้อหุน C.P. Pokphand Co., Ltd. (CPP) จากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
3 แหง ไดแก Orient Success International Limited (OSIL), Worth Access
Trading Limited และ CPI Holding Company Limited จำนวนรวมทั้งสิ้นไมเกิน
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18,792,774,153 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 74.18 ของจำนวนหุนที่ออกและจำหนายได
แลวทั้งหมดของ CPP หากมีการใชสิทธิของ OSIL ในการไดรับการจัดสรรหุนบุริมสิทธิ
CPP ที่แปลงสภาพไดและสิทธิของผูบริหาร CPP ในการซื้อหุน CPP ทั้งจำนวน) ทั้งนี้
การดำเนินธุรกิจของ CPP แบงออกไดเปน 2 กลุม กลาวคือ ธุรกิจในประเทศจีน
ซึ่งมีธุรกิจอาหารสัตวเปนธุรกิจหลัก และธุรกิจในประเทศเวียดนามซึ่งประกอบดวยธุรกิจ
ผลิตและจัดจำหนายอาหารสัตว ธุรกิจเพาะพันธุสัตว และทำฟารมสัตวบกและสัตวน้ำ
และธุรกิจแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวและอาหาร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ใหความเห็นวา การเขาทำรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอ
บริษั ทและผูถือหุนโดยรวม และไมทำใหบริษั ทเสียเปรียบแตอยางใด เนื่องจากการ
เขาซือ้ หุน ดังกลาวจะทำใหบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ที่ ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค การรวมศูนยในการบริหารจัดการจะเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการขยายฐานลูกคาเขาสูตลาดซึ่งมีศักยภาพในการเติบโต
สูงมาก การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารตนทุน และการลดคาใชจายที่ซ้ำซอน การบริหาร
ตนทุนทางการเงิน การแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูลการคาระหวางประเทศ และการใช
ประโยชนจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มี รวมทั้งชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของบริษัทในเวทีการคาโลกอยางมีนยั สำคัญ ทัง้ นี้ การซือ้ ขายดังกลาวไดเสร็จ
สมบูรณเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

กาวเดินไปพรอมกัน
เพ�่อชีว�ตที่ยั่งยืน
ตลอด 365 วัน ทุกวันของเราคือ
การชวยเหลือ พัฒนา ชีวิตคนไทยสูสังคมไทยที่ดี
และนำความกาวหนาสูประเทศอยางยั่งยืน
เพื่อทดแทนคุณแผนดิน

โครงการผลิตกาซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสัตวของบริษัท สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก (กาซมีเทน) ประมาณปละกวา 140,000 ตันคารบอนไดออกไซด โดยบริษัทนำกาซที่ไดมาผลิตไฟฟาใชในฟารม ชวยลดการใชทรัพยากรและรักษาสิง่ แวดลอม

แนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สูความยั่งยืน
ดวยวิสัยทัศนจะเปน “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) บริษัทจึงมีเปาหมายที่จะมุงสูความเปนบริษัทระดับโลก โดยมุงมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพ
มีคุณคาทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยตอการบริโภค โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และไมสงผล
กระทบตอชุมชน มีการจัดการทรัพยากรการผลิตอยางยัง่ ยืนเพือ่ สรางความมัน่ คงทางดานอาหาร โดยใหความสำคัญอยางยิง่ กับการวิจยั และพัฒนา พรอมกับการพัฒนา
ดูแลบุคลากร สรางมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีธุรกิจที่แข็งแกรง
สามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน และมีความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากล
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บริษั ทกำหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปนหนึ่งในกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
องคกร บริษัทมุงมั่นดำเนินธุรกิจดวยความถูกตอง โปรงใส และคำนึงถึงประโยชนและ
ผลกระทบตอผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย ซึง่ ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การดำเนิน
ธุรกิจทีเ่ ปนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑทม่ี คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัยตอผูบ ริโภค การสรรคสราง
นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม การพัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม การสรางสภาพแวดลอมการทำงานที่ดีและปลอดภัยใหแกบุคลากรของ
บริษั ท การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม (SHE) ของบริษัท ตลอดจนการรายงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
นอกจากนี้ บริษัทไดปลูกฝงใหบคุ ลากรในองคกรทัง้ ในประเทศและตางประเทศใหความสำคัญ
ตอการรับผิดชอบตอสังคม โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน ที่มุงเนนการทำธุรกิจที่
เปนประโยชนตอประเทศ ตอประชาชน และตอบริษัท โดยเนนใหบุคลากรทุกคนรูจัก
ตอบแทนคุณแผนดินและทำความดีตอบแทนสังคมในทุกเมื่อที่มีโอกาส
บริษัทมีการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั คิ วามรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สูค วามยัง่ ยืน ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษั ทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จัดทำโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษั ทไดเปดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท ดังรายละเอียดที่แสดงไวในการกำกับดูแลกิจการ หนาที่ 103-109

2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
บริษั ทยึดมั่นในหลักการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม โดยมีคณะกรรมการบริษั ท
ทำหนาที่ดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการดำเนินธุรกิจ และสงเสริมให
พนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ านดวยความซือ่ สัตยและยึดมัน่ ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตอผูมีสวนไดเสียซึ่งหมายรวมถึงผูถือหุน ลูกคา คูคา
และคูแขงทางการคา โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยและ
เปนธรรม ดวยความโปรงใส และไมแสวงหาประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับประโยชนของ
บริษัทและผูม สี ว นไดเสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ
ตอผูมีสวนไดเสีย ดังรายละเอียดที่แสดงไวในบทบาทตอผูมีสวนไดเสีย หนาที่ 105-107

บริษั ทมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษั ท
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูม สี ว นไดเสีย และเปดโอกาสใหแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
การกระทำความผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ผานกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใหมี
การตรวจสอบขอมูล และมีการรายงานตอคณะกรรมการ
บริษั ทจัดใหมีระเบียบปฏิบัติวาดวยจริยธรรมสำหรับพนักงาน ซึ่งสวนหนึ่งของระเบียบ
ดังกลาวมีขอหามมิใหพนักงานใหหรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ โดยมุงหวัง
ที่จะใหมีการกระทำผิดกฎหมายหรือขอบังคับของบริษั ท หรือกอใหเกิดการผอนปรน
ในขอตกลงทางธุรกิจที่ ไมเหมาะสม นอกจากนี้ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของผูบริหารและพนักงานตามคุณคาที่บริษัทมุงหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและ
ภาระความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อประโยชนในการสรางมาตรฐานดาน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานใหอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
สุจริต โดยใหมีการเผยแพรระเบียบดังกลาวใหผูบริหารและพนักงานไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองคกร และใหติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบอยางสม่ำเสมอ

3. ดานบุคลากร
3.1 นโยบายดานการจางแรงงาน

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัท รวมทั้งคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน ใหมีสภาวะแวดลอมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ ไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม รักษาสิทธิมนุษยชน และไดรับสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อเปนการแสดงความมุงมั่น และสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนาดังกลาวขางตน
อยางตอเนื่อง บริษัทจึงไดนำขอกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (“มรท. 8001-2546”)
มาประยุกตใช และประกาศเปนนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม และแรงงานไว
สำหรับการจางแรงงานในประเทศไทย ดังนี้
1. บริษัทจะไมกระทำหรือสนับสนุนใหมกี ารใชแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไมเรียก
เก็บเงิน หรือเอกสารประจำตัวใดๆ ของพนักงาน เวนแตที่กฎหมายยกเวนไว
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2. บริษัทจะจายคาจาง คาตอบแทนเปนเงินตราไทย ณ สถานประกอบการที่พนักงาน
ทำงานอยู โดยมีอัตราไมนอยกวาที่กฎหมายกำหนดไว และจะไมหักคาจางพนักงาน
ไมวากรณีใดๆ เวนแตที่กฎหมายยกเวนไว
3. บริษัทจะกำหนดชัว่ โมงการทำงานปกติไมเกินกวาทีก่ ฎหมายกำหนด และจะดูแลใหชว่ั โมง
การทำงานลวงเวลาของพนักงานเปนไปตามทีข่ อ กำหนด มรท. 8001-2546 และกฎหมาย
บัญญัติไว
4. บริษัทจะไมสนับสนุนการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ ดวยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ
เชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติสว นตัวในเรือ่ งเพศ ความพิการ
การเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดสวนบุคคลอื่นๆ
รวมทั้งจะไมขัดขวาง หรือแทรกแซงกิจกรรมอันเปนความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณี
ประจำชาติ ศาสนา เพศ การแสดงออกตามทัศนคติสวนตัวในเรื่องเพศ การเขารวม
เปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือพรรคการเมือง
5. บริษัทจะไมหัก หรือลดคาจางเพื่อการลงโทษทางวินัย ไมวากรณีใดๆ และจะไมใชวิธี
การลงโทษทางรางกาย ทางจิตใจ หรือกระทำการบังคับขูเข็ญ ทำรายพนักงาน ทั้งจะ
กำหนดมาตรการปองกันไมใหพนักงานที่เปนหญิง และเด็กถูกลวงละเมิดทางเพศ
6. บริษัทจะไมจา งหรือสนับสนุนใหมกี ารจางเด็กทีม่ อี ายุตำ่ กวา 15 ป และจะไมใหแรงงานเด็ก
ทำงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย
7. บริษัทจะจัดใหพนักงานหญิงที่มีครรภทำงานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอการมีครรภ
ทั้งจะไมเลิกจาง ลดตำแหนงหรือลดสิทธิประโยชนเพราะการมีครรภ
8. บริษัทจะเคารพสิทธิพนักงานในการรวมตัว ทั้งในรูปของสหภาพ หรือคณะกรรมการ
และสิทธิในการรวมเจรจาตอรอง ทั้งจะไมเลือกปฏิบัติกับพนักงาน อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติตามขอกำหนด มรท. 8001-2546
9. บริษั ทจะกำหนดมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทำงาน จะจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัย พนักงานทุกคนจะรูถึง
อันตรายจากการทำงาน เขาใจระเบียบกฎเกณฑดานความปลอดภัย พนักงานจะไดรับ
การฝกอบรมดานความปลอดภัย ทัง้ จะสงเสริมใหมกี ารสวมใสอปุ กรณคมุ ครองความปลอดภัย
สวนบุคคล ดังรายละเอียดที่แสดงไวในการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม หนาที่ 127-132

10. บริษัทจะจัดใหมหี อ งน้ำ และหองสุขาทีถ่ กู สุขลักษณะ น้ำดืม่ ทีส่ ะอาดถูกสุขภาพอนามัย
ปจจัยในการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม สถานที่รับประทานอาหารและสถานที่สำหรับเก็บ
รักษาอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล อยางพอเพียงและสะดวก
11. บริษั ทจะสงเสริมและสนับสนุนใหผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงปฏิบัติตามขอกำหนด
มรท. 8001-2546
3.2 นโยบายการดูแลบุคลากรของบร�ษัท

พนักงานเปน ทรัพยากรอัน มีคาสูงสุดและเปน ปจจัยสำคัญสูความสำเร็จของบริษั ท
บริษั ทจึงไดมุงพัฒนาเสริมสราง คานิยม วัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี
รวมทั้งสงเสริมการทำงานเปนทีม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพ
ในความเปนปจเจกชน รวมถึงสิทธิ และเสรีภาพสวนบุคคล
การวาจาง การแตงตั้ง การโยกยาย หรือการใหคาตอบแทนและผลประโยชนตางๆ ของ
พนักงาน จะพิจารณาจากพื้นฐานความเปนธรรม และขอเท็จจริง รวมถึงการใชทรัพยากร
บุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
สำหรับในดานสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทถือเปนความรับผิดชอบ
ที่จะตองดูแลสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของ
พนักงานอยูเสมอ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับแรงงานอยางเครงครัด
พรอมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเปนสำคัญ
นอกจากนี้ บริษั ทยังใหความสำคัญ รวมถึงการสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานของ
บริษั ทมีสวนรวมในกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่บริษั ทรวมดำเนินการกับเครือ
ขายตางๆ พรอมทัง้ เปดโอกาสใหพนักงานไดใชความรู ความสามารถ รวมเปนพลังผลักดัน
ในการดำเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อสรางจิตสำนึกที่ดี
และปลูกฝงความเปนจิตอาสา (Public Mind) ใหเกิดขึ้นกับพนักงาน
สำหรับป 2554 ซึ่งไดเกิดอุทกภัยครั้งใหญในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดของ
ประเทศไทย บริษั ทไดดำเนินการใหความชวยเหลือพนักงานเพื่อชวยบรรเทาทุกขและ
ความเดือดรอน อาทิ การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวชวยเหลือพนักงาน 24 ชั่วโมง การใหเงิน
ชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบตั ิ การจายเงินโบนัสลวงหนา ความชวยเหลือดานทีพ่ กั ชัว่ คราว
ที่จอดรถ การอพยพ ถุงทราย น้ำหมักชีวภาพ อี.เอ็ม. เปนตน

แนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สูความยั่งยืน / 1 2 0

3.3 การดำเนินโครงการตางๆ เพ�่อสนับสนุนการบร�หารความเสี่ยง

ในป 2554 สายงานทรัพยากรบุคคลไดดำเนินโครงการตางๆ เพือ่ เสริมสรางประสิทธภาพ
ในการบริหาร อีกทั้งเปนการลดความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องมาจาก
การบริหารงานบุคคล โครงการทีด่ ำเนินการ อาทิ การจัดทำนโยบายและระบบการวางแผน
กำลังคน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการสรรหาคัดเลือกบุคลากรแบบใหม
(Recruitment & Selection System) การสรางระเบียบปฏิบตั แิ ละระบบตรวจสอบประวัติ
(Reference Check) สำหรับการรับพนักงานใหมกลุมผูมีประสบการณ (Mid-Career)
ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบสถานะผูค้ำประกันพนักงานเปนระยะสม่ำเสมอ ศึกษา
ระบบ/นโยบายการบริหารจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Management)
การบริหารผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนประจำปที่มุงเนนผลสำเร็จของงาน
ตามเปาหมาย ปรับปรุงระบบการสัมภาษณกอนออกจากงาน (Exit Interview) โครงการ
ประเมินความผูกพันองคกร (Employee Engagement) เปนตน

4. ความรับผิดชอบตอผูบร�โภค
บริษัทใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของ “คุณภาพสินคา” ที่จะตองไดมาตรฐาน สะอาด
ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยตอการบริโภค โดยมีการใชระบบสุม ตรวจเพือ่ ตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพของวัตถุดิบและสินคาที่เปนการตรวจสอบที่สายการผลิตตางๆ ในทุกขั้นตอน
รวมไปถึงการตรวจสอบยอนกลับไปถึงแหลงทีม่ าของวัตถุดบิ ที่ใชในการผลิต ทัง้ นี้ มาตรฐาน
การผลิตระดับสากลที่บริษั ทไดรับการรับรองเปนสิ่งหนึ่งในการรับประกันคุณภาพของ
สินคา และการจัดการของบริษั ทไดเปนอยางดี โดยบริษั ทไดรับการรับรองมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพสากลที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป อันรวมถึง Good Manufacturing
Practices (GMP) ซึ่งเปนรางวัลมาตรฐานขั้นตอนการผลิตที่ดี Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP) ซึ่งเปนระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มาตรฐาน
EST/TH, ISO 9002 อันเปนมาตรฐานสากลของระบบการดำเนินงานและจัดการการผลิต
มาตรฐาน British Retail Consortium Standard ซึ่งเปนมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรม
อาหาร ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตและการจัดการบุคคลากร โดยบริษัทมีนโยบาย
ในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินคาใหทนั สมัย
อยูเสมอ นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งศูนยรับเรื่อง (Call Center) เพื่อรับขอคิดเห็นรวมทั้ง
เรือ่ งรองเรียนเกีย่ วกับสินคาของบริษัท ซึง่ เมือ่ ไดรบั เรือ่ งดังกลาวแลว หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

จะตองดำเนินการตรวจสอบและใหการแกไขเยียวยาอยางเรงดวน บริษัทมีการระบุขอ มูล
ที่เกี่ยวของกับสินคาของบริษั ทอยางถูกตอง เพียงพอ และชัดเจนบนฉลากสินคาของ
บริษั ท อาทิเชน สวนประกอบที่สำคัญ ขอมูลโภชนาการ วิธีเก็บรักษา วันที่ผลิต
วันหมดอายุ เปนตน รวมทั้งมีบารโคดเพื่อใชในการตรวจสอบยอนกลับในทุกขั้นตอน
การผลิต สินคาของบริษัทไมมกี ารโฆษณาเกินจริงทีอ่ าจกอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบ ริโภค
สำหรับนโยบายในการจัดเก็บขอมูลของลูกคา บริษัทจัดใหมรี ะบบการควบคุมดูแลการรักษา
ขอมูลความลับของลูกคา เสมือนเปนความลับของบริษัท
บริษัทใหความสำคัญตอการพัฒนา และคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ในกระบวนการผลิตสินคา
และการพัฒนาสินคาของบริษั ทเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม และสราง
ความปลอดภัยทางดานอาหารใหแกผูบริโภค อาทิเชน
• การพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว: บริษัทใหความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดานการผลิตใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล เพื่อใหไดสินคาอาหารสัตวที่มี
คุณภาพ มีอัตราแลกเนื้อที่ดี สำหรับการเลี้ยงสัตวซึ่งจะชวยใหเกษตรกรมีตนทุน
การเลี้ยงที่ต่ำลง
• การพัฒนาพันธุสัตว: บริษั ทเปนผูนำในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุสัตว
ตามธรรมชาติ เพื่อใหไดมาซึ่งพันธุสัตวที่มีคุณภาพ แข็งแรง และเหมาะสมกับสภาพ
การเลี้ยงในประเทศ สงผลใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตต่ำลง และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ทำใหมสี นิ คาออกสูต ลาดเพิม่ ขึน้ ซึง่ เปนการเพิม่ ความมัน่ คงทางดานอาหารใหแกผบู ริโภค
• การพัฒนาดานการลี้ยงสัตว: บริษั ทใหความสำคัญดานการวิจัยและพัฒนาวิธีเลี้ยง
ใหทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในประเทศ และมีระบบควบคุมปองกันโรคที่มี
ประสิทธิภาพ ทำใหสตั วเติบโตเร็ว อัตราแลกเนือ้ ดี ปลอดโรค ผลผลิตสูง ประหยัดตนทุน
และพลังงานในการเลี้ยง
• การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร: บริษั ทใหความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ทั้งในดานกระบวนการผลิตและการคิดคนผลิตภัณฑใหมอยางสม่ำเสมอ โดยบริษั ท
ไดคิดคนผลิตภัณฑใหม คือ อาหารประเภทรีทอรต เพาซ (Retort Pouch) ซึ่งเปน
อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานในถุงทนความรัอนที่สามารถเก็บไดที่อุณหภูมิปกติ
นาน 12 เดือน โดยไมตองแชเย็น และสามารถรับประทานไดทันทีโดยไมตองผาน
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กระบวนการความรอน นอกจากนี้ ถุงบรรจ�อาหารรีทอรต เพาซ ยังสามารถนำมา
รี ไซเคิลไดอีกดวย อาหารประเภทรีทอรต เพาซ มีประโยชนอยางยิ่งยามเมื่อเกิด
ภัยภิบัติ และเกิดภาวะการขาดแคลนอาหาร ยกตัวอยางเชนเหตุการณมหาอุทกภัย
ในป 2554 ซึง่ บริษัทไดมกี ารมอบอาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทานในถุงทนความรัอน
หรือรีทอรต เพาซ (Retort Pouch) ผานองคกรตางๆ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

5. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
5.1 การจัดการฟารมเลี้ยงสัตวที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

ดวยนโยบายของบริษั ทที่มุงเนนการดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมสง
ผลกระทบตอชุมชุน บริษั ทจึงใหความสำคัญตอการคิดคนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการฟารมเลี้ยงสัตวของบริษั ทอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเลี้ยงสัตวเพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
การใชพลังงานทดแทน การกำจัดของเสียที่เกิดจากฟารมเลี้ยงสัตวและการบำบัดน้ำเสีย
อยางมีประสิทธิภาพ โดยปจจ�บันการเลี้ยงสัตวปกและสุกร บริษัทไดใชระบบโรงเรือนปด
ปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) ซึ่งชวยลดมลภาวะที่เกิดจากกลิ่นรบกวน
ตลอดจนมีระบบการกำจัดของเสียภายในฟารม และการบำบัดน้ำเสียอยางมีคุณภาพ
สำหรับการจัดการฟารมเลีย้ งกุง ของบริษัทนัน้ บริษัทใชวธิ กี ารเลีย้ งทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ไมใหมีสารเคมีตกคาง และเนนการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีชีวภาพ (Probiotic Farming)
ที่หลีกเลี่ยงการใชยาและสารเคมี และจากความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมสงผลใหบริษั ทไดรับการรับรองระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม หรือ
ISO 14001
นอกจากนี้ ในป 2554 บริษัทไดรเิ ริม่ “โครงการฟารมสีเขียว หรือกรีนฟารม (Green Farm)”
ซึ่งเปนการปฏิวัติภาพลักษณฟารมสุกรใหกลายเปนฟารมที่สะอาดปลอดภัย เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เสมือนกับ “การยกรีสอรทมาไวที่ฟารม” เปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึง
การอยูรวมกันของภาคปศุสัตวกับชุมชนอยางมีความสุข โดยโครงการประกอบดวย
3 กระบวนการหลักคือ
1. การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ดวยโครงการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว
หรือไบโอแกส (Biogas) เพื่อลดภาวะโลกรอน โดยบริษัทเปนผูนำระบบไบโอแกสมาใช

เปนรายแรกๆ ของประเทศ และไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไบโอแกสนี้ ใหกบั
เกษตรกรคูคาและพรอมเผยแพรความรูดานพลังงานทดแทนในรูปแบบไบโอแกสนี้
ตอสาธารณชน เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และ
มีสวนรวมลดโลกรอนเชนเดียวกัน
2. การดูดซับคารบอนไดออกไซด ดวยการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว จากโครงการปลูกตนไมยนื ตน
ในพื้นที่ฟารม ซึ่งบริษั ทไดดำเนินการมากวา 19 ป นับตั้งแตป 2535 จนถึงปจจ�บัน
นอกจากนี้ บริษัทไดผลักดันใหทุกๆ ฟารมของบริษัททำโครงการสวนหยอมในฟารม และ
สวนหยอมกินได เพื่อใหสามารถใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. การลดกลิน่ ดวยระบบการฟอกอากาศ เพือ่ ใหมน่ั ใจวาจะไมมกี ลิน่ รบกวนชุมชน โดยติดตัง้
ระบบไวดานหลังพัดลมระบายอากาศที่ทายโรงเรือน ซึ่งสามารถลดกลิ่นเหม็นและกลิ่น
แกสแอมโมเนียไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหภายในฟารมและชุมชนรอบขางมีสภาพ
แวดลอมที่ดี และชวยลดปญหาไดอยางแทจริง ปจจ�บันบริษั ทอยูระหวางดำเนินการ
ใหทุกฟารมใชระบบฟอกอากาศนี้ และวางแผนที่จะนำระบบไปพัฒนา เพื่อใชในฟารม
ของเกษตรกรในโครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรตอไป

โครงการรักษสิ่งแวดลอม

แนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สูความยั่งยืน / 1 2 2

ทั้งนี้ บริษั ทมีแผนงานที่จะพัฒนาฟารมเลี้ยงสัตวของบริษั ท ใหเปนกรีนฟารมทั้งหมด
ในอนาคตอันใกลนี้
5.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน

• โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน บริษัทตระหนักวาความมัน่ คงทางอาชีพและ
รายไดเปนปจจัยพื้นฐานที่จะชวยพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน บริษัท
จึงไดริเริ่มโครงการสรางงานสรางอาชีพเพื่อเกษตรกร โดยรวมกับหลายหนวยงาน
เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง มีรายไดแนนอน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถสืบทอดสูล กู หลานอยางยัง่ ยืน ในรูปแบบโครงการ 4 ประสาน คือ ภาคราชการ
ภาคการเงิน ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน โดยบริษัทดำเนินการถายทอดเทคโนโลยี
ดานการเลี้ยงสัตว ความรูดานการบริหารจัดการบัญชี การเงิน การตลาด การจัดหา
ที่ดินทำกินและแหลงเงินทุน ตลอดจนการสงเสริมการรวมกลุมกันของเกษตรกร
เพือ่ ความเขมแข็งของชุมชนผานระบบสหกรณ ควบคูไ ปกับการปลูกจิตสำนึกรักบานเกิด
การพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีโครงการที่สำคัญ ไดแก โครงการ
หมูบ า นเกษตรกรรมหนองหวา จ.ฉะเชิงเทรา โครงการหมูบ า นเกษตรกรรมกำแพงเพชร
โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายไดตำรวจ สถานีตำรวจภูธร จ.ชลบุรี นอกจากนี้ ยังได
รวมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เพื่อสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตางๆ ไดแก โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชีพ 7 รายได ตามแนวพระราชดำริ
จ.บุรีรัมย โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี โครงการ
พัฒนาพื้นที่ ต.ปากรอ จ.สงขลา และโครงการพัฒนาหมูบานสหกรณตามแนว
พระราชดำริ เปนตน
• โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได มูลนิธิพัฒนาชีวิต
ชนบท และซีพีเอฟ ไดนอมนำแนวพระราชดำริวาดวยการบริหารจัดการที่ดินและ
แหลงน้ำเพือ่ การเกษตรใหเกิดประโยชนสงู สุด มาดำเนินการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ใหแกเกษตรกร โดยเริม่ โครงการในพืน้ ที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรรี มั ย เมือ่ 30 มกราคม 2540
เพือ่ เปนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเปนอยูท ด่ี ขี น้ึ ทัง้ ยังชวยสรางงาน สรางอาชีพ
ในชนบท ทำใหลดปญหาการอพยพเคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมือง และชวยเสริมสราง
พลังชุมชนและความแข็งแกรงของสถาบันครอบครัวโดยการดำเนินโครงการพัฒนา
เปนไปในลักษณะผสมผสาน ทัง้ การพัฒนาคนและพัฒนาอาชีพ ใหมรี ายไดมน่ั คงสามารถ

พึ่งตนเองไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากระดับบุคคลสูชุมชน ใหเปนชุมชนตัวอยาง
และขยายผลได
• โครงการเลี้ยงไกไขเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน บริษั ทไดนอมนำแนวพระราชดำริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
มาดำเนินการดวยการสนับสนุนการเลีย้ งไกไขในโรงเรียนเพือ่ สงเสริมภาวะโภชนาการ
ที่ดีและเปนแหลงอาหารโปรตีนของประชาชนในทองถิ่นหางไกล ซึ่งนอกเหนือจาก
วิชาชีพการเลี้ยงไกไขที่เด็กๆ ไดรับแลว โครงการเลี้ยงไกไขยังชวยเชื่อมโยงเด็กไทย
ใหไดเรียนรูการทำบัญชี ตลอดจนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยเรียนรูจาก
ประสบการณจริง จากการไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งจะกลายเปนความรูติดตัว
ที่สามารถนำไปใชไดในอนาคต โดยบริษั ทไดดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนเวลา
กวา 23 ป นับตั้งแตปพ.ศ. 2532 โดยเขาไปสงเสริมและใหความรูแกเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หางไกลและโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กวา 80,000 คน จำนวน
กวา 400 แหงทั่วประเทศ

โครงการเลี้ยงไกไขเพื่ออาหารกลางวัน
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5.3 การสนับสนุนชวยเหลือสังคม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
5.3.1 กิจกรรมสาธารณประโยชน

บริษั ทถือเปนหนาที่สำคัญประการหนึ่งที่จะตองสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอ
สาธารณชน ตลอดจนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยยามเกิดภัยพิบัติ อาทิ ภัยพิบัติ
น้ำทวม ภัยหนาว เปนตน นอกจากนี้ บริษั ทยังใหการสนับสนุนกิจกรรมคายอาสา
พัฒนาชนบทของนิสติ นักศึกษาจากหลายสถาบัน การรวมคาราวานสินคาซีพลี ดคาครองชีพ
ประชาชน การยกขบวนสินคาคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในเครือเจริญโภคภัณฑมาจำหนาย
ในราคาพิเศษ และการบริจาคเงินสนับสนุนหนวยงานภาครัฐบาลและองคกรสาธารณ
กุศลตางๆ
• การใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณมหาอุทกภัย ในป 2554 ที่ผานมา
เหตุการณมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในแทบทุกภูมิภาคของประเทศไดสรางความเดือดรอน
แกประชาชนชาวไทยเปนอยางมาก ซีพีเอฟไดใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยอยาง

ชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณน้ำทวม ป 2554

ตอเนื่องตั้งแตเกิดเหตุอุทกภัย ดวยการสนับสนุนเงินชวยเหลือผานรัฐบาล และ
มอบผลิตภัณฑและถุงยังชีพ ผานองคกรตางๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิ
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ครัวสายใยรักแหงครอบครัวฯ กาชาดจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัด นายอำเภอ องคการบริหารสวนตำบล และสื่อมวลชน นอกจากนี้
บริษัทไดใหความรวมมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ ในการ
จัดตั้งครัวพระราชทาน ทั้งหมด 14 จ�ด ครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย
ไดแก จังหวัดอยุธยา นครสวรรค พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง สระบุรี
ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร โดยไดดำเนินโครงการ
อยางตอเนื่องจนกระทั่งสถานการณน้ำทวมคลี่คลาย
ซีพีเอฟ ในฐานะผูนำดานเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ไดทำการผลิตอาหารอยาง
เต็มกำลังตลอด 24 ชั่วโมง และไดเพิ่มกำลังการผลิตอาหารรีทอรต เพาซ เพื่อรองรับ
การชวยเหลือผูประสบภัย และบรรเทาทุกขประชาชนไม ใหเดือดรอนจากภาวะ
ขาดแคลนอาหารสำหรับบริโภค แตเนื่องจากในระยะแรกของเหตุการณบริษัทไดรับ
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ผลกระทบในเรือ่ งของการขนสงวัตถุดบิ และการจัดสงสินคาไปยังจ�ดจำหนาย เนือ่ งจาก
เสนทางคมนาคมถูกตัดขาด ทำใหเกิดภาวะการขาดแคลนผลิตภัณฑของบริษั ท
ในบางพื้นที่ อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการแกไขปญหาดวยการเปลี่ยนวิธีกระจายสินคา
ไปยังจ�ดจำหนายสินคาโดยตรง สงผลใหสามารถชวยผอนคลายภาวะขาดแคลน
ผลิตภัณฑของบริษัทได
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สถานการณน้ำทวมคลี่คลาย บริษัทตระหนักถึงความเดือดรอน
ของพี่นองประชาชน และเล็งเห็นถึงผลกระทบตอเศรฐกิจครัวเรือน จึงจัด “โครงการ
ซีพีเอฟเคียงขางคนไทย ชวยผูประสบภัยลดคาครองชีพ” ใน 8 จังหวัดที่เคยประสบ
อุทกภัย ไดแก กรุงเทพมหานคร อยุธยา ลพบุรี นครสวรรค นครปฐม ปทุมธานี
นนทบุรี และพิจิตร โดยนำหลากหลายผลิตภัณฑอาหารของบริษัทไปจำหนายในราคา
พิเศษ เพื่อชวยเยียวยาและฟนฟูผูประสบภัย
เหตุการณมหาอุทกภัยครั้งนี้ ใหบทเรียนที่สำคัญมากมายหลายประการ โดยเฉพาะ
เรือ่ งความมัน่ คงดานอาหารและปจจัยยังชีพอืน่ ๆ เชน ยารักษาโรค น้ำดืม่ และยานพาหนะ
ซีพีเอฟในฐานะผูนำดานเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารตระหนักถึงความสำคัญ

บริจาคชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคเหนือ

ในการออกแบบระบบ เพื่อรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันรวมถึงระบบ
ปองกันฟารมเลีย้ งสัตวและโรงงานของบริษัทจากภาวะน้ำทวม ระบบการขนสงวัตถุดบิ
และระบบการขนสงสินคาไปยังผูบริโภค ตลอดจนการคิดคนนวัตกรรมการผลิต
อาหารใหมๆ เพือ่ สรางความมัน่ คงทางดานอาหารใหแกประเทศไทย เพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา
คนไทยจะไมประสบภาวะขาดแคลนอาหารในเหตุการณภยั พิบตั ทิ อ่ี าจเกิดขึน้ ในอนาคต
• การใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยหนาว บริษั ทไดดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ
เคียงขางคนไทย ชวยภัยหนาว” ซึง่ ดำเนินการอยางตอเนือ่ งตัง้ แตปพ .ศ.2553 เปนตนมา
โดยมอบผาหมใหแกประชาชนผูป ระสบภัยหนาวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 39 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา
แมฮองสอน ลำพูน ลำปาง นาน แพร อุตรดิตถ เพชรบูรณ ตาก พิษณุโลก หนองคาย
อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย มุกดาหาร สกลนคร บึงกาฬ ศรีสะเกษ นครราชสีมา
บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี ชัยภูมิ รอยเอ็ด ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม
ยโสธร อำนาจเจริญ นครพนม สระแกว ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี กาญจนบุรี
ราชบุรี และอยุธยา

ชุมชนสัมพันธ
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• โครงการ “ซีพีคืนสุข สูผูสูงวัย” บริษั ทไดจัดทำโครงการ “ซีพีคืนสุข สูผูสูงวัย”
เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุหรือเปนผูทุพพลภาพที่มีฐานะยากจนและไมมีผูดูแล ที่อาศัยอยู
ในชุมชนรอบฟารมและโรงงานของบริษั ท โดยการมอบเงินและปจจัย 4 ที่จำเปน
ตอการดำรงชีวิต อาทิ เครื่องนุงหม ขาวสาร ไขไก ไกปรุงสุกตางๆ เพื่อใหผูสูงอายุ
ไดบริโภคเปนประจำทุกเดือน นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการดำรงชีวิตของผูชรา
เชน การดูแลดานความเปนอยูโดยการเขาปรับปรุงสถานที่อยูอาศัยใหถูกสุขลักษณะ
และการสงเจาหนาที่พยาบาลตรวจสุขภาพ โดยไดเริ่มโครงการฯ เมื่อตนป พ.ศ.2554
เปนตนมา ปจจ�บันไดใหความชวยเหลือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแลวประมาณ
600 คน
5.3.2 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ

บริษั ทมีโรงงานกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทุกโรงงานจะดำเนินการ
ตามมาตรฐานที่ดี ปฏิบัติตนเปนสวนหนึ่งของชุมชน เริ่มตั้งแตการออกแบบโรงงาน
การออกแบบระบบบำบัดของเสีย ที่จะตองไมรบกวนสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง
นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทดำเนินการสรางความสัมพันธอันดี
กับชุมชน โดยเขารวมกิจกรรมที่แตละชุมชนสรางสรรคขึ้น โรงงานทุกแหงจะปฏิบัติตน
เปนสวนหนึ่งของชุมชน โดยจะเขารวมกิจกรรมมากมายที่แตละชุมชนสรางสรรคขึ้น

5.3.3 การสงเสร�มวัฒนธรรมและการกีฬา

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาในรูปแบบตางๆ ดวยเชือ่ วาการเจริญงอกงาม
ทางวัฒนธรรม และการพัฒนาดานการกีฬา จะเปนสวนหนึ่งในการชวยเสริมภาพลักษณ
ความภาคภูมิใจ ความรูรักสามัคคี และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ อาทิ
การสนับสนุนการแขงขันมวยไทย และการสนับสนุนทีมฟุตบอลราชนาวีสโมสร กองทัพเรือ
เปนตน

6. การดูแลรักษาสิ�งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอนและปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอชีวิตและ
ความเปนอยูข องทุกชีวติ จึงไดพยายามจัดทำโครงการตางๆ นับตัง้ แตการปรับแผนการผลิต
ที่ครอบคลุมถึงการจัดการ รวมทั้งมีการใชเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษกอนปลอยสูธรรมชาติ
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การลดการใชพลังงาน และการผลิตพลังงานทดแทน
พลังงานจากธรรมชาติ ตลอดจนโครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมเพื่อชวยลด
ปญหาและผลกระทบดังกลาว โดยมีโครงการที่สำคัญดังนี้
6.1 โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและสิ�งแวดลอม และการจัดการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

•
•
•
•

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพอากาศจากโรงงานผลิตอาหารสัตว
โครงการปรับปรุงน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมใหเปนพลังงาน (Waste Water to Energy)
โครงการ Water Recycle
โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism) ประกอบดวย
- โครงการ CPF Energy Efficiency Improvement Project-Cogeneration
- โครงการผลิตแกสชีวภาพ (Bio Gas) จากมูลสุกร
• โครงการคารบอน-ฟุตพริ้นท
รายละเอียดแสดงไวในการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
หนาที่ 129-130
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6.2 กิจกรรมเพ�่อการอนุรักษสิ�งแวดลอม

นอกเหนื อ จากกระบวนการผลิ ต ทุ ก ขั ้ น ตอนจะต อ งเป น มิ ต รกั บ สิ ่ ง แวดล อ มแล ว
บริษัทยังไดดำเนินโครงการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางครอบคลุม ไดแก
• โครงการสนับสนุนกิจกรรมปลูกปาชายเลน และปาบก บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรม
ปลูกปาชายเลนของนิสิตนักศึกษา รวมถึงชมรมเกษตรกรผูเลี้ยงกุง และองคการ
พื้นที่ชุมน้ำนานาชาติแหงประเทศไทย โดยไดสนับสนุนอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา
กวา 18 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2536
• โครงการรักษลำน้ำมูล บริษัทรวมมือกับจังหวัดนครราชสีมา ประมงจังหวัด และชาวบาน
ในชุมชนใกลเคียง ดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณการใชน้ำของ
โรงงานจากแหลงธรรมชาติในแมน้ำมูล รวมถึงฟนฟูและบำรุงรักษาสภาพลำน้ำมูล
และลำน้ำสาขา และเสริมสรางจิตสำนึกและการมีสว นรวมรักษาสิง่ แวดลอมรวมกับชุมชน
นอกจากนี้ บริษัทไดใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย
และสาธารณสุข ดังรายละเอียดทีแ่ สดงไวในการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม หนาที่ 127-132

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

7. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดำเนิน
ความรับผิดชอบตอสังคม
• โครงการสรางงานสรางอาชีพและถายทอดเทคโนโลยี บริษั ทใหความสำคัญในการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่บริษั ทมีความรูความชำนาญสูเกษตรกร และมุงมั่นที่จะขจัด
ความยากจนและยกระดับเกษตรกรใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น การสรางงานสรางอาชีพ
จะทำใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาวสูรุนลูกรุนหลาน บริษัทจึงริเริ่ม
การถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ มอบความรูค วามชำนาญสูเ กษตรกร โดยนำระบบงานสงเสริม
อาชีพและรายไดใหกับเกษตรกรที่เรียกวา คอนแทรคฟารมมิ่ง (Contract Farming)
มาสงเสริมเกษตรกรรายยอยกวา 10,000 ครอบครัวในปจจ�บนั ซึง่ ครอบคลุมการเลีย้ ง
ไกกระทง ไกไข และสุกร ภายใตโครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร
รายยอย

8. การจัดทำรายงานดานสังคมและสิ�งแวดลอม
บริษั ทไดจัดทำและเผยแพรรายงานการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไวในรายงานประจำป รายงาน 56-1
และเว็บไซตของบริษัท www.cpfworldwide.com
แนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบตอสังคม เปนจ�ดเริ่มตนอันสำคัญที่จะนำพาองคกร
ไปสูความยั่งยืน บริษั ทตระหนักเสมอวาความเจริญเติบโตอยางมั่นคงของบริษั ทนั้น
เกิดจากความเชื่อมั่น การสนับสนุน และการไดรับโอกาสที่ดีจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ดังนั้นจึงเปนพันธกิจที่บริษัทจะตองดำเนินการในทุกดานในเรื่องของความรับผิดชอบตอ
สังคม ทั้งในกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการผลิตตั้งแตตนทางถึงมือผูบริโภค
ตลอดถึงการเกื้อกูลแบงปน กระจายโอกาสและความสุขใหกับชุมชนและสังคมผาน
กิจกรรมตางๆ ที่บริษั ทไดดำเนินการ โดยสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของทุกฝาย
ทั้งพนักงานและกลุมผูเกี่ยวของตางๆ เพื่อตอเติมจิตสำนึก ความเสียสละใหกับสังคม
ซึ่งจะเปนแรงผลักดันอันยิ่งใหญที่ทำใหประเทศและสังคมโลกเกิดความยั่งยืนเพิ่มพูน
ความสุขอยางมีคุณภาพตลอดไป
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การดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม
1. การประยุกตใชระบบมาตรฐานการบร�หารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอม

นับจากป 2552 จนถึงปจจ�บัน บริษัทใหความสำคัญและมุงเนนใหมีระบบบริหารจัดการในมาตรฐานระดับสากล ระบบมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม หรือ CPF SHE Management System เปนระบบบริหารจัดการที่บริษัทไดพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของมาตรฐานสากล ประกอบดวย ISO 14001 OHSAS 18001 และ
ไดนำมาประยุกตใชกับหนวยงานของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการตรวจและใหการรับรองโดย Certified Body ระดับสากลไดแก บริษัท SGS บริษัท AJA และรับรองมาตรฐาน
โดยสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม บริษั ทคาดวาจะไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานครบทุกหนวยงานภายในป 2556 ทั้งนี้ จำนวนหนวยงานที่ ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน CPF SHE Management System มีดังนี้
สายงานของบริษัท

จำนวนหนวยงาน

สายงานผลิตอาหารสัตว
สายงานเลี้ยงสัตว
สายงานอาหารแปรรูป
รวม

16
241
71
328

กราฟแสดงจำนวนหนวยงานที่ไดรับการรับรองระบบ CPF SHE Management System
40

จำนวนหนวยงาน

Feed
Farm
Food

33
30
21
20
8

10
2

1
0

2552

4
2553

8

5
2554

ไดรับรอง
ป 2552
1
0
2
3

ผลการดำเนินงาน
ไดรับรอง
ไดรับรอง
ป 2553
ป 2554
4
5
33
21
8
8
45
34

เปาหมาย
ป 2555
6
152
53
211

2. การดำเนินงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2.1 การปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

ผลจากการนำระบบมาตรฐานการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม หรือ CPF SHE Management System มาประยุกตใช ทำใหมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น บริษั ทเนนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง
จากการทำงานเพือ่ จัดทำแผนปองกันอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนใหมกี ารคนหา
สาเหตุจากอุบัติการณที่เกิดขึ้นเพื่อปองกันมิใหเกิดซ้ำ ทำใหสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลงมาอยางมีนัยสำคัญดังนี้

การดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม / 1 2 8

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ป 2551 - 2554
5

4.17

4

IFR*
ISR**

3.67
2.84

3

2.16

2
1
0

0.66
2551

0.58

0.53

0.38

2552

2553

2554

หมายเหตุ: *IFR (Injury Frequency Rate): อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
(จำนวนราย : สองแสนชั่วโมงการปฏิบัติงาน)
**ISR (Injury Severity Rate): อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บของพนักงาน
(จำนวนวันหยุดงาน : สองแสนชั่วโมงการปฏิบัติงาน)

จากรายงานสถิตพิ บวา ความถีข่ องอุบตั เิ หตุ หรือ IFR ลดลงเหลือ 0.38 รายตอการทำงาน
สองแสนชั่วโมงการปฏิบัติงาน และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุลดลงเปน 2.16
วันหยุดงานตอสองแสนชั่วโมงการปฏิบัติงาน
2.2 การปองกันและการเฝาระวังภัย

ทุกหนวยงานมีแผนและไดรบั การฝกซอมแผนปองกันและระงับวิกฤตการณและสถานการณ
ฉุกเฉิน ตลอดจนมีกจิ กรรมสงเสริมใหมที มี งานปองกันระงับภัยตางๆ ประจำทุกหนวยงาน
และพรอมปฏิบัติการไดทันที เตรียมพรอมทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
2.3 การชวยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ

• บริษัทจัดใหมีศูนยชวยเหลือเพื่อนพนักงานและประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
จากภาวะน้ำทวมใหญ โดยจัดใหมเี รือ อาหาร น้ำดืม่ ถุงยังชีพ พาหนะขนสง ตลอดจน
จัดหาที่พักอาศัยใหกับเพื่อนพนักงาน และครอบครัว ตลอดชวงระยะเวลาที่น้ำทวม

• บริษัทรวมมือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดทำโครงการ “การประเมินความปลอดภัย
ระบบไฟฟากอนเขาฟนฟูสภาพที่อยูอาศัย หลังน้ำทวม” โดยบริษัทสนับสนุนเครื่องมือ
วัสดุอปุ กรณและคาใชจา ยในการดำเนินงาน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษัทเห็นวา การเขาฟน ฟู
สภาพที่อยูอาศัยหลังน้ำทวมใหญ มีความเสี่ยงในเรื่องของไฟฟา ซึ่งอาจเปนอันตราย
ถึงแกชีวิตของพนักงานบริษั ทได จึงไดเกิดโครงการนี้ขึ้น
3. การดำเนินงานดานความปลอดภัยยานยนต
3.1 นโยบายดานความปลอดภัยยานยนต

บริษัทไดตั้งเปาหมายที่จะลดเปอรเซ็นตการสูญเสียหรือ Loss Ratio ไมเกิน 50% ของ
เบี้ยประกันภัยยานยนต ผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปที่ผานมา เปอรเซ็นตการสูญเสีย
(Loss Ratio) ลดลงมาอยางตอเนื่อง
3.2 กิจกรรมดานความปลอดภัยยานยนตในป 2554 มีดังนี้

1. การอบรมเพือ่ เสริมสรางทัศนคติทด่ี ีในการใชยานยนต เพือ่ เปนการปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ในการใชยานยนตของพนักงานใหถูกตองตามหลักของการขับขี่เชิงปองกันอุบัติเหตุ
(Defensive Driving)
2. การพัฒนาบุคลากร โดยใหหัวหนางานนำเครื่องมือที่เรียกวา “การสังเกตการณเพื่อ
ปองกันความสูญเสีย” หรือ Loss Prevention Observation (LPO) ซึ่งเปนการตรวจ
ประเมินพฤติกรรม และขจัดความเสี่ยงในการใชยานยนต เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น
3. โครงการการจัดทำสื่อการสอน “การขับรถดวยระบบเสียงนำสมอง” (Commentary
Drive) ในรูปแบบของ DVD การขับรถดวยระบบนี้ เปนการเพิ่มสมาธิในการขับรถ
ใหมากขึ้น โดยหนวยงานสามารถที่จะนำไปเปดใหพนักงานในการประชุม หรือสามารถ
ที่จะนำไปศึกษาไดดวยตนเอง
4. การจัดทำสติกเกอรรณรงค ติดภายในรถยนต เพื่อใหพนักงานมีความระลึกถึง
ความปลอดภัยอยูตลอดเวลา
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4. การปฏิบัติตามกฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอม

บริษั ทกำหนดเปน นโยบายและขอกำหนดในระบบมาตรฐานการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ
กำหนดอื่น (มาตรฐานที่ 4) โดยกำหนดใหทุกหนวยงานแตงตั้งผูรับผิดชอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังกำหนดใหจัดทำแผนการตรวจประเมินการปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยบุคคลภายนอก ทำใหบริษัทมีความมั่นใจวาทุกหนวยงานไดปฏิบัติงานอยาง
สอดคลองกับกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของอยูตลอดเวลา
5. การดำเนินงานดานสิ�งแวดลอม

นโยบายการบริหารจัดการดานสิง่ แวดลอมทีก่ ำหนดไว ใหทกุ หนวยงานปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
อยางเครงครัดและใหมีการประเมินทุกกิจกรรมของหนวยงานที่อาจมีผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ในป 2554 ทุกหนวยงานของบริษั ทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายในดาน
คุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางครบถวน และมีโครงการตางๆ ดังนี้
5.1 โครงการเพ�่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพอากาศจากโรงงานผลิต
อาหารสัตว

บริษั ทไดนำเทคโนโลยี Ozone มาใชเพื่อใหมีคุณภาพอากาศที่ดีกวากฎหมายกำหนด
จึงติดตั้งระบบ Ozone ใชกับโรงงานผลิตอาหารสัตวบกทั้งหมดรวม 11 โรงงาน
5.2 โครงการปรับปรุงน้ำทิง� จากอุตสาหกรรมใหเปนพลังงาน (Waste Water to Energy)

ซึ่งคาดวาจะสามารถลดภาวะโลกรอนจากการนำกาซมีเทนไปเปนเชื้อเพลิงสำหรับ
หมอกำเนิดไอน้ำได
5.3 โครงการดานอนุรักษทรัพยากรน้ำ

• สายงานเลี้ยงสุกร ริเริ่มโครงการ Water Recycle โดยนำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของฟารมสุกรมาผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพือ่ นำกลับไปใชในกระบวนการ
เลีย้ งสุกร คาดวาจะสามารถลดการใชทรัพยากรน้ำไดปล ะประมาณ 73,000 ลบ.เมตร

• โรงงานอาหารแปรรูป ริเริ่มโครงการ Water Recycle โดยโรงงานแปรรูปกุง มหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร ทำการติดตัง้ ระบบ Recycle น้ำทิง้ แบบ Ultra-Filtration เพือ่ นำน้ำ
กลับไปใชในโรงงาน สามารถลดการใชทรัพยากรน้ำไดปล ะประมาณ 73,000 ลบ.เมตร
5.4 โครงการสรางความมีสวนรวมของชุมชนในดานการจัดการสิ�งแวดลอม

บริษั ทใหความสำคัญกับความเห็นและการสรางความรวมมือจากชุมชน เห็นไดจาก
โครงการกอสรางโรงงานอาหารแปรรูปสัตวนำ้ แหงใหมทจ่ี งั หวัดตรัง บริษัทไดดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นของชุมชนดานการจัดการสิ่งแวดลอม โดยไดทำการประชุมนำเสนอ
รายละเอียดของกำลังการผลิต เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอมและมาตรการดาน
SHE และไดรับความรวมมือจากชุมชน ในการเขารวมประชุมและตอบความเห็นดังกลาว
มาประกอบการตัดสินใจวางรูปแบบโครงการดานสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต กอนการกอสรางโรงงาน ซึ่งบริษั ทไดยึดถือแนวทางปฏิบัติดังกลาว
เมื่อมีโครงการใหมๆเกิดขึ้น ทำใหเกิดความเขาใจและการมีสวนรวมระหวางบริษั ท
กับชุมชน
6. การดำเนินงานดานพลังงาน

บริษั ทมีโครงการที่มีผลประหยัดดานพลังงานจำนวนทั้งสิ้นรวม 20 โครงการ เชน
• โครงการนำความรอนทิ้งจากไอเสียหมอไอน้ำกลับมาใชอบขาวโพด
• โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำกอนปอนเขาหมอไอน้ำของสายงานผลิตอาหารสัตว
และกอสราง
• โครงการรวมภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศเขากับระบบผลิตน้ำเย็น
(โรงงานแปรรูปเนื้อไก โคราช)
• โครงการปรับปรุงระบบเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย (โรงงานอาหารแปรรูป สระบุร)ี
ของสายงานอาหารแปรรูปครบวงจร
• โครงการเพิ่มผลประหยัดการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพดวยระบบ Synchronize ของ
สายธุรกิจสุกร
ผลประหยัดดานพลังงานที่ไดรบั จากโครงการดานพลังงาน ป 2554 เปนเงิน 13.9 ลานบาท
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7. การดำเนินงานดานการลดภาวะโลกรอน (Global Warming Mitigation)

7.2 ผลการดำเนินการดาน Carbon Footprint of Products

7.1 การดำเนินการตามแนวทางกลไกการพัฒนาที่สะอาด
(Clean Development Mechanism : CDM)

ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ผลิตภัณฑของบริษั ทที่ผานการรับรองฉลากประเภทตางๆ
ของ อบก. มีจำนวน 48 ผลิตภัณฑ ดังนี้

บริษัทมุง มัน่ พัฒนาโครงการตามกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาดอยางตอเนือ่ ง จนเปนผลสำเร็จ
ไดรับการรับรองโครงการจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
หรือ อบก. แลวดังนี้
1. โครงการ CPF Energy Efficiency Improvement Project-Cogeneration
เปนโครงการแบบ Bundle Project
• ไดรับหนังสือ Letter of Approval จาก อบก. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
• อายุโครงการ 10 ป
• เงินลงทุน 500 ลานบาท
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดปละประมาณ 30,000 ตันคารบอนไดออกไซด
• สถานะโครงการปจจ�บัน : Designated Operational Entity หรือ “DOE” ไดสำรวจ
โครงการแลวและอยูในระหวางพิจารณาขอมูลเพื่อจัดสง UNFCCC ตอไป
2. โครงการ CPF Minburi Waste Water Biogas Capture and Utilization Project
• ไดรับหนังสือ Letter of Approval จาก อบก. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
• อายุโครงการ 20 ป
• เงินลงทุน 21 ลานบาท
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดปละประมาณ 42,000 ตันคารบอนไดออกไซด
• สถานะโครงการปจจ�บัน กำลังตรวจสอบขอมูลโดย DOE
3. โครงการ Biogas จากฟารมสุกร เปนการดำเนินโครงการแบบสมัครใจ
(ไมตองขอการรับรองจาก อบก.)
• อายุโครงการ 10 ป
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดปละประมาณ 140,000 ตันคารบอนไดออกไซด
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8. การรณรงคสงเสร�มดานชุมชนสัมพันธและความรับผิดชอบตอสังคม

จากระบบมาตรฐานการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
ไดกำหนดใหทกุ หนวยงานมีแผนงานและกิจกรรมรวมทัง้ สือ่ สารเพือ่ การสรางความรวมมือ
กับชุมชนและผูเกี่ยวของ ใหทุกหนวยทำการประเมินกิจกรรมของหนวยงานที่อาจมีผล
กระทบต อ ชุ ม ชน และใหดำเนิน การจัดทำแผนการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเพื ่ อ ก อให เ กิ ด
ความรวมมือกันระหวางชุมชนกับหนวยงานของบริษั ท ที่ผานมา มีแผนกลยุทธหรือ
โครงการดานชุมชนสัมพันธมากถึง 969 โครงการ และสามารถดำเนินการสำเร็จไดครบถวน

9.2 รางวัลเจาหนาที่ความปลอดภัยดีเดน จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

รางวัลเจาหนาที่ความปลอดภัยดีเดน
8
6

9. ผลงานและรางวัลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอม

4

9.1 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
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รางวัลสถานประกอบการดีเดน SHE
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9.3 รางวัลคณะกรรมการดานความปลอดภัยดีเดน จากกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

ป 2553 โรงงานผลิตอาหารสัตว บานพรุ
ป 2554 โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป หนองจอก

38

30

9.4 รางวัล Zero Accident ของ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

20

ระดับ

10
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7
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1. ระดับทอง
2. ระดับเงิน
3. ระดับทองแดง
4. ระดับตน
รวม

จำนวนรางวัลป 2554
17
68
93
187
365

จำนวนหนวยงานของ CPF
ที่ไดรับรางวัล
0
1
9
63
73
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รางวัลสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานใหเปนศูนย
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รางวัล Thailand Energy Awards
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9.5 รางวัล Thailand Energy Awards จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานกระทรวงพลังงาน
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หมายเหตุ : เกณฑการพิจารณารางวัล Zero Accident
พิจารณาจากชั่วโมงการทำงานที่ ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โดยแบงรางวัลออกเปน 4 ระดับดังนี้
1. ระดับทอง
ชั่วโมงการทำงานเกินกวา 10,000,000 ชั่วโมง
2. ระดับเงิน
ชั่วโมงการทำงานตั้งแต 3,000,000 – 9,999,999 ชั่วโมง
3. ระดับทองแดง ชั่วโมงการทำงานตั้งแต 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง
4. ระดับตน
ชั่วโมงการทำงานต่ำกวา 1,000,000 ชั่วโมง

5
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2

2
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9.6 สถิติจำนวนรางวัลดาน SHE ที่ไดรับในแตละป ระหวางป 2551-2554

ระดับรางวัล
1 รณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานใหเปนศูนย (Zero Accident)
2 สถานประกอบการดีเดน ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานระดับประเทศ
3 เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับประเทศ
4 คณะกรรมการความปลอดภัยดีเดน
5 Thailand Energy Awards
รวมสถิติจำนวนรางวัลดาน SHE

ป 2551
13
35
1
3
52

จำนวนรางวัลดาน SHE
ป 2552
ป 2553
10
75
38
56
2
7
1
2
7
52
146

ป 2554
73
50
4
1
5
133
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นโยบายการจายเง�นปนผล
ซีพีเอฟมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนปละ 2 ครั้ง โดยการจายครั้งแรกจะจายเปนเงินปนผลระหวางกาล และการจายครั้งที่สองจะจายเปนเงินปนผลประจำป โดยเงินปนผล
ที่จายรวมทั้งสิ้นในแตละปจะมีจำนวนประมาณรอยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปหลังหักภาษีเงินได และสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ การจายเงินปนผล
ดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหนาที่ตามขอกำหนดและเงื่อนไขของหุนกูบริษัท โดยหากซีพีเอฟไมสามารถชำระดอกเบี้ยของหุนกูหรือผิดนัดชำระเงินจำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุนกูตอผูถือหุนกู
หามมิใหซีพีเอฟจายเงินปนผลเปนเงินสดใหแกผูถือหุน
สำหรับบริษั ทยอยที่เปนบริษั ทมหาชนจำกัดนั้น แตละบริษั ทมีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปหลังหักภาษีเงินไดและสำรองตามกฎหมาย
สวนการจายเงินปนผลของบริษั ทยอยอื่นๆ นั้น ขึ้นอยูกับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสรางทางการเงิน และสภาพคลองของบริษั ทยอยนั้นๆ ทั้งนี้ สำหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 ซีพีเอฟมีรายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอยทั้งสิ้น 8,520 ลานบาท โดยเปนเงินปนผลรับจากบริษัทยอยที่ไมไดเปนบริษัทมหาชนจำกัดจำนวน 6,023 ลานบาท
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ขอมูลสรุปเกี่ยวกับหุนสามัญของบร�ษัท
หุนสามัญ
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลคาหุนที่ตราไว
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนชำระแลว
:
จำนวนหุนที่ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
:
หุนชำระแลว (หลังหักหุนซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) :

หุนละ 1 บาท
8,206,664,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 8,206,664,000 หุน
7,519,937,826 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 7,519,937,826 หุน
471,000,000 หุน
7,048,937,826 หุน

หุนซื้อคืน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของซีพเี อฟ เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ไดมมี ติอนุมตั โิ ครงการซือ้ หุน คืน (Share Repurchase Program) เพือ่ บริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้
วงเงินสูงสุดที่ใชในการซื้อหุนคืน
: 3,000 ลานบาท
จำนวนหุน ทีจ่ ะซือ้ คืน
: 751.9 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1.00 บาท จำนวนหุน ทีจ่ ะซือ้ คืนคิดเปนรอยละ 10 ของหุน ทีจ่ ำหนายไดแลวทัง้ หมด
วิธีการในการซื้อหุนคืน
: ซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กำหนดระยะเวลาที่ซื้อหุนคืน
: วันที่ 28 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552
หลักเกณฑในการกำหนดราคาหุนที่ซื้อคืน
: ราคาซื้อคืนจะไมเกินกวารอยละ 115 ของราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายกอนหนาวันที่ทำรายการซื้อหุนคืน
ทั้งนี้ จำนวนหุนที่ซื้อคืนจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ เทากับ 471,000,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.26 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด คิดเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,624 ลานบาท (ไมรวม
คานายหนาและภาษีมูลคาเพิ่ม) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ซีพีเอฟไดดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแลวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
เนื่องจากการตัดหุนจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิไดจำหนายของซีพีเอฟ จำนวน 471,000,000 หุน ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการวาดวย
การซื้อหุนคืน การจำหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลทำใหทุนจดทะเบียน และทุนชำระแลวของซีพีเอฟมีจำนวนเทากับ 7,742,941,932 บาท และ
7,048,937,826 บาท ตามลำดับ
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สรุปขอมูลเกี่ยวกับโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง
(Employee Joint Investment Program : “EJIP”)
โครงการ EJIP ของบริษัท เปนการรวมลงทุนในหุนสามัญของซีพีเอฟ (“หุน CPF”) โดยที่
พนักงานจะสมทบเงินสวนหนึ่งและบริษัทจายเงินสมทบใหอีกสวนหนึ่ง ภายใตหลักเกณฑ
วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไวในบันทึกขอตกลงโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและ
ลูกจางของบริษั ทจดทะเบียน เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสรางความรูสึกมี
สวนรวมในความเปนเจาของบริษั ท รวมทั้งการธำรงรักษาพนักงานไวกับบริษั ท โดย
โครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2553
และสรุปสาระสำคัญไดดังนี้
1. บริษัทที่เขารวมโครงการ
ซีพีเอฟและบริษัทยอย ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “บริษัท”
2. อายุโครงการ
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 รวมระยะเวลา 3 ป
3. ผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ
ลูกจางในระดับตัง้ แตผชู ว ยผูจ ดั การฝายขึน้ ไปของบริษัท โดยเปนไปตามความสมัครใจ
ของผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ (“ผูเขารวมโครงการ”)
4. รูปแบบโครงการ
ตลอดระยะเวลาของโครงการ บริษัทจะหักเงินเดือนของผูเขารวมโครงการไวในอัตรา
ตามทีผ่ เู ขารวมโครงการแจงความจำนงไวกบั บริษัท แตตอ งไมเกินอัตราสูงสุดทีบ่ ริษัท
กำหนดไวเทากับรอยละ 5 ของเงินเดือน (“เงินลงทุนของลูกจาง”) ในทุกวันที่บริษัท
จายเงินเดือนใหกับผูเขารวมโครงการ และบริษัทจะจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 80
ของเงินลงทุนของลูกจาง (“เงินสมทบของนายจาง”) โดยบริษัทจะโอนเงินลงทุนของ
ลูกจางทั้งจำนวน รวมกับเงินสมทบของนายจาง ใหตัวแทนเพื่อนำเขาบัญชี EJIP ของ
ผูเขารวมโครงการแตละรายซึ่งเปดไวกับตัวแทน โดยตัวแทนจะนำจำนวนเงินที่มี
ในบัญชี EJIP ของผูเ ขารวมโครงการรวมกันทัง้ หมด ไปซือ้ หุน CPF ในตลาดหลักทรัพย
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไวในบันทึกขอตกลงโครงการรวมลงทุน
ระหวางนายจางและลูกจาง

5. เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย
ผูเขารวมโครงการมีสิทธิขายหรือโอนหุน CPF ตามเงื่อนไขดังนี้
• ภายหลังจากโครงการมีอายุครบ 1 ป (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป)
สามารถขายหรือโอนหุนไดในจำนวนไมเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่จัดสรรเขาใน
บัญชีของผูเขารวมโครงการแตละราย
• ภายหลังครบกำหนดโครงการ (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 เปนตนไป) สามารถ
ขายหรือโอนหุนจำนวนที่เหลือไดทั้งหมด
เงื่อนไขขางตนมิใหใชบังคับกับกรณีที่ผูเขารวมโครงการพนสภาพจากการเปน
ลูกจางของบริษั ทหรือขอลาออกจากโครงการกอนครบกำหนด ตามเงื่อนไขที่
กำหนดไวในบันทึกขอตกลงโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง
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ผูถือหุน
(ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554)
ประเภท
1.
2.
3.
4.

บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
นิติบุคคล
รวม

สัญชาติ
สัญชาติไทย
สัญชาติตางประเทศ
สัญชาติไทย
สัญชาติตางประเทศ

สัดสวนการถือหุน
16.55%
0.02%
60.75%
22.68%
100.00%

ขอจำกัดการถือหุนของชาวตางชาติ
หุนของซีพีเอฟใหโอนกันไดโดยเสรี เวนแตการโอนหุนนั้นจะเปนเหตุใหมีบุคคลตางดาว
ถือหุน อยูในซีพเี อฟเกินกวารอยละ 40 ของจำนวนหุน ทีอ่ อกจำหนายแลวทัง้ หมดของซีพเี อฟ
คนตางดาวอาจไดมาซึ่งหุนของซีพีเอฟเกินกวาอัตราจำกัดที่กำหนดไวในวรรคแรกของ
ขอบังคับเรือ่ งการโอนหุน ได โดยการจองซือ้ หุน ทีอ่ อกใหมทอ่ี อกและเสนอขายโดยซีพเี อฟ
หรือโดยการใชสิทธิแปลงสภาพหรือใชสิทธิซื้อหุนที่ออกใหมในกรณีที่คนตางดาวนั้นเปน
ผูถือหุนกูแปลงสภาพ และ/หรือผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพยอื่นใดที่ให
สิทธิดังกลาวแกผูถือหลักทรัพยที่ซีพีเอฟเปนผูออกและเสนอขาย (รวมตลอดถึงหุนปนผล
หรือหุนที่ออกใหแกผูถือหุนซึ่งไดหุนดังกลาวมาจากการจองซื้อหุนหรือการใชสิทธิตางๆ
ตามวรรคนี้) แตทั้งนี้การถือหุนใหมในกรณีเชนวานี้เมื่อรวมกับหุนที่ถือโดยคนตางดาว
ในวรรคแรกแลว จำนวนหุน ทีถ่ อื โดยคนตางดาวทัง้ หมดจะตองไมเกินกวารอยละ 49 ของ
จำนวนหุนที่ออกจำหนายแลวทั้งหมดของซีพีเอฟในขณะนั้นๆ อัตราจำกัดที่คนตางดาวมี

สิทธิถือหุนจำนวนรอยละ 49 นี้ ใหใชกับกรณีการโอนหุนจากคนตางดาวซึ่งเปนผูได
หุนใหม โดยการจองซื้อหุนเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใชสิทธิ
แปลงสภาพหรือใชสิทธิซื้อหุนที่ออกใหมของผูถือหลักทรัพยดังกลาวขางตนตามวรรคนี้
(รวมตลอดถึงหุนปนผลหรือหุนที่ออกใหแกผูถือหุนซึ่งไดหุนดังกลาวมาจากการจองซื้อหุน
หรือการใชสิทธิตางๆ ตามวรรคนี้) ใหกับคนตางดาวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกวา
หุนดังกลาวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใชคนตางดาว
ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2554 สัดสวนการถือครองหุนสามัญของซีพีเอฟโดยคนตางดาว
มีจำนวนประมาณรอยละ 22.70 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลวทั้งหมดของซีพีเอฟ
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รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก
(ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554)
รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุมบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด(1)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด(2)
UBS AG LONDON BRANCH(3)
นางสาววลัยพร จิรภูมิมินทร
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.(4)
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(3)
สำนักงานประกันสังคม(5)
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED(3)
นางสาวลดามณี กสิกรรมไพบูลย
NORBAX INC.,13(3)

จำนวนหุน

สัดสวนการถือหุน
(กอนหักหุนซื้อคืนเพื่อ
บริหารทางการเงิน)

3,169, 911,895
337,118,113
285,240,949
150,000,000
137,080,116
113,666,952
90,827,900
70,230,244
69,100,000
65,485,400

42.15%
4.48%
3.79%
1.99%
1.82%
1.51%
1.21%
0.93%
0.92%
0.87%

หมายเหตุ:
(1)
ประกอบดวย บริษั ท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด (“CPG”) รอยละ 25.08 บริษั ท เจริญโภคภัณฑโฮลดิ้ง จำกัด รอยละ 11.83 บริษั ท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) รอยละ 1.94
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) รอยละ 1.10 บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จำกัด รอยละ 0.92 บริษัท เจริญโภคภัณฑอุตสาหกรรม จำกัด รอยละ 0.41 บริษัท สตารมารเก็ตติ้ง จำกัด รอยละ 0.02
และ Plenty Type Ltd. รอยละ 0.85 โดย CPG มีกลุม ครอบครัวเจียรวนนทเปนผูถ อื หุน รายใหญ ถือหุน รวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 91.68 (ผูถ อื หุน 10 รายแรกของ CPG ไดแก นายสุเมธ เจียรวนนท รอยละ 12.96
นายธนินท เจียรวนนท รอยละ 12.96 นายจรัญ เจียรวนนท รอยละ 12.76 นายมนตรี เจียรวนนท รอยละ 12.63 นายเกียรติ์ เจียรวนนท รอยละ 5.76 นายพงษเทพ เจียรวนนท รอยละ 3.65 และนางยุพา เจียรวนนท
นายประทีป เจียรวนนท นางภัทนีย เล็กศรีสมพงษ นายวัชรชัย เจียรวนนท นายมนู เจียรวนนท และนายมนัส เจียรวนนท ถือหุนรายละรอยละ 3.62)
(2)
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยูที่ติดตอได 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(3)
บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ที่อยูที่ติดตอได ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน) SECURITIES SERVICES โซนบี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สีลม 10500 กรุงเทพฯ
(4)
บริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ ที่อยูที่ติดตอได เลขที่ 968 อาคารเอช เอส บี ซี ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(5)
หนวยงานราชการไทย ที่อยูที่ติดตอได บมจ.ธ.ไทยพาณิชย สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย (ทีมควบคุมหลักทรัพย) 1060 อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ กลุมบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด มิไดเปนผูถือหุนของผูถือหุนรายที่ 2-3, รายที่ 5-8 และรายที่ 10
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ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บร�ษัทมีการลงทุน
บร�ษัทยอย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในสัดสวนเกินกวารอยละ 50.00 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลวของบริษัทนั้น และบริษัทที่ซีพีเอฟมีอำนาจ
ควบคุม มีจำนวนทั้งสิ้น 127 บริษัท แบงตามประเภทธุรกิจไดดังนี้ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)
ธุรกิจสัตวบกในประเทศไทย (จำนวนทั้งสิ�น 15 บร�ษัท)
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

ซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว
และธุรกิจไกเนื้อครบวงจร

2. บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม
การเกษตร จำกัด (มหาชน)1

ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

3. บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1
4. บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จำกัด (มหาชน)1

ผลิตอาหารสัตว เลี้ยงสัตว
และผลิตผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว
ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

5. บริษัท เจริญโภคภัณฑอุตสาหกรรม จำกัด1

ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

6. บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1

ธุรกิจไกเนื้อครบวงจร

7. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

คาสงและคาปลีกผลิตภัณฑอาหาร

8. บริษัท ซีพีเอฟ โลจิสติกส จำกัด

ใหบริการขนสงสินคา

9. บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด1

เลี้ยงสัตว

ที่ตั้งสำนักงานใหญ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2625-8000
โทรสาร 0-2631-0989
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2680-4500
โทรสาร 0-2680-4692
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2675-9859
โทรสาร 0-2675-9813
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2680-4500
โทรสาร 0-2680-4692
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2680-4500
โทรสาร 0-2680-4692
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2641-1234
โทรสาร 0-2641-1979
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2693-0583
โทรสาร 0-2693-0584
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2784-5713
โทรสาร 0-2784-5799
สุราษฎรธานี ประเทศไทย
โทรศัพท 0-7728-2229
โทรสาร 0-7728-2230

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว
600,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
1,500,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
666,600,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน
300,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
166,650,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน
2,800,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน
800,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
40,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
400,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน

สัดสวนการถือหุน
รอยละ 99.44
รอยละ 99.98
รอยละ 99.99
รอยละ 99.61
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

10. บริษัท ซี.พี. ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด2

รานอาหาร

11. บริษัท ซี.พี. เมอรแชนไดซิ่ง จำกัด

กิจการลงทุนและ
การคาระหวางประเทศ

12. บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟูดส จำกัด

ผลิตผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว

13. บริษัท บี.พี.ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด1

ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

14. บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด1

ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

15. บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จำกัด1

ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑ
อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตวเลี้ยง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2641-1333
โทรสาร 0-2641-0333
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2625-8000
โทรสาร 0-2638-2749
ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
โทรศัพท 0-3859-3046
โทรสาร 0-3859-3587
สระบุรี ประเทศไทย
โทรศัพท 0-3637-1885
โทรสาร 0-3637-6578
ราชบุรี ประเทศไทย
โทรศัพท 0-3236-8181-9
โทรสาร 0-3236-8062
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2673-1095
โทรสาร 0-2673-1546

228,200,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน
9,000,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
700,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน
345,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน
470,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
60,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2625-8000
โทรสาร 0-2631-0776
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2625-8000
โทรสาร 0-2631-0776
ชลบุรี ประเทศไทย
โทรศัพท 0-3829-7493
โทรสาร 0-3829-7495

300,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
20,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
400,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน

สัดสวนการถือหุน
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99

ธุรกิจสัตวน้ำใประเทศไทย (จำนวนทั้งสิ�น 3 บร�ษัท)
16. บริษัท แกลง จำกัด1

แปรรูปกุง

17. บริษัท ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ จำกัด2

แปรรูปกุง

18. บริษัท โภคภัณฑอะควอเท็ค จำกัด2

ผลิตและจำหนายอาหารสัตวน้ำ
และฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99

ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บร�ษัทมีการลงทุน / 1 4 0

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจในประเทศไทย (จำนวนทั้งสิ�น 76 บร�ษัท)
ชื่อบริษัท
19. C.P. Food Products, Inc.
20. CP Foods (UK) Limited
21. CP Foods West, Inc.2
22. CPF Denmark A/S
23. CPF Europe S.A.
24. CPF Tokyo Company Limited
25. Fusion Abbey Park Limited
26. Fusion Alfrick Limited
27. Fusion Bracewell Limited
28. Fusion Bransford Limited
29. Fusion Broadway Limited
30. Fusion Brothwood Limited

ประเภทธุรกิจ
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคา
อาหารทะเล

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรศัพท 1-410-505-5017
โทรสาร 1-410-381-6868
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศอังกฤษ
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
โทรศัพท 44-1299-253131
และอาหารสำเร็จรูป
โทรสาร 44-1299-253132
ผูนำเขาและจัดจำหนายผลิตภัณฑอาหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา
(หยุดการประกอบกิจการ
โทรศัพท 1-410-505-5017
เมื่อเดือนกันยายน 2553)
โทรสาร 1-410-381-6868
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศเดนมารก
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
โทรศัพท 45-7526-1330
และอาหารสำเร็จรูป
โทรสาร 45-7526-1336
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศเบลเยี่ยม
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
โทรศัพท 32-2357-5380
และอาหารสำเร็จรูป
โทรสาร 32-2357-5398
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศญี่ปุน
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
โทรศัพท 813-5401-2231
และอาหารสำเร็จรูป
โทรสาร 813-5401-2236
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศอังกฤษ
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศอังกฤษ
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศอังกฤษ
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศอังกฤษ
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศอังกฤษ
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
ประเทศอังกฤษ
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว
USD 5,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน
GBP 300,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว GBP 1.00 ตอหุน
USD 3,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน
EUR 200,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว EUR 1.00 ตอหุน
EUR 28,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว EUR 1.00 ตอหุน
JPY 200,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว JPY 1,000.00 ตอหุน
ทุนชำระแลว GBP 1.00

สัดสวนการถือหุน
รอยละ 100.00
รอยละ 52.00
รอยละ 100.00
รอยละ 52.00
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 52.00

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00
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ชื่อบริษัท
31. Fusion Calis Limited
32. Fusion Carnoustie Limited
33. Fusion Charlton Limited
34. Fusion Crowle Limited
35. Fusion Dalaman Limited
36. Fusion Defford Limited
37. Fusion Dormington Limited
38. Fusion Driscoll Limited
39. Fusion Dumbleton Limited
40. Fusion Eastoe Limited
41. Fusion Elmbridge Limited
42. Fusion Everton Limited

ประเภทธุรกิจ
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว

สัดสวนการถือหุน

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บร�ษัทมีการลงทุน / 1 4 2

ชื่อบริษัท
43. Fusion Exning Limited
44. Fusion Fethiye Limited
45. Fusion Gatley Limited
46. Fusion Gocek Limited
47. Fusion Gray Limited
48. Fusion Grimley Limited
49. Fusion Guarlford Limited
50. Fusion Haddenham Limited
51. Fusion Hadzor Limited
52. Fusion Hallow Limited
53. Fusion Harper Limited
54. Fusion Hartford Limited

ประเภทธุรกิจ
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว

สัดสวนการถือหุน

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00
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ชื่อบริษัท
55. Fusion Haverhill Limited
56. Fusion Hawstead Limited
57. Fusion Head Street Limited
58. Fusion Heath Limited
59. Fusion Irvine Limited
60. Fusion Kaitaia Limited
61. Fusion Kroma Limited
62. Fusion Krone Limited
63. Fusion Lidgate Limited
64. Fusion Lineker Limited
65. Fusion Littleworth Limited
66. Fusion Madeley Limited

ประเภทธุรกิจ
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว

สัดสวนการถือหุน

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บร�ษัทมีการลงทุน / 1 4 4

ชื่อบริษัท
67. Fusion Mcmahon Limited
68. Fusion Mountfield Limited
69. Fusion Moyes Limited
70. Fusion Newlands Limited
71. Fusion Niamh Limited
72. Fusion Pershore Limited
73. Fusion Priest Lane Limited
74. Fusion Ratcliffe Limited
75. Fusion Reid Limited
76. Fusion Richardson Limited
77. Fusion Samui Limited
78. Fusion Saxham Limited

ประเภทธุรกิจ
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว

สัดสวนการถือหุน

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00
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ชื่อบริษัท
79. Fusion Sharp Limited
80. Fusion Sheedy Limited
81. Fusion Soham Limited
82. Fusion Southall Limited
83. Fusion Stevens Limited
84. Fusion Stowmarket Limited
85. Fusion Swaffham Limited
86. Fusion Thetford Limited
87. Fusion Turgay Limited
88. Fusion Uzumlu Limited
89. Fusion Van Den Hauwe Limited
90. Fusion Wadborough Limited

ประเภทธุรกิจ
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว

สัดสวนการถือหุน

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บร�ษัทมีการลงทุน / 1 4 6

ชื่อบริษัท
91. Fusion Wellington Limited
92. Fusion Whistler Limited
93. Fusion Wright Limited
94. Fusion Yamac Limited

ประเภทธุรกิจ
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว

สัดสวนการถือหุน

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

ประเทศอังกฤษ

ทุนชำระแลว GBP 1.00

รอยละ 52.00

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2625-8000
โทรสาร 0-2638-2139
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2625-8000
โทรสาร 0-2638-2139

20,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
250,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน

รอยละ 99.99

ประเทศฟลิปปนส
โทรศัพท 63-34-432-0994
โทรสาร 63-34-432-0969
ประเทศไตหวัน
โทรศัพท 886-2-25077071
โทรสาร 886-2-25073438
ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท 603-4027-1800
โทรสาร 603-4027-1900
ประเทศบริติส เวอรจิน ไอสแลนด

PHP 5,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว PHP 10.00 ตอหุน
NTD 31,500,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว NTD 10.00 ตอหุน
RM 100,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว RM 1.00 ตอหุน
USD 50,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน

รอยละ 39.60

ธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย (จำนวนทั้งสิ�น 2 บร�ษัท)
95. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จำกัด

ใหบริการดานการฝกอบรม

96. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร จำกัด

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยละ 99.99

ธุรกิจในตางประเทศ (จำนวนทั้งสิ�น 31 บร�ษัท)
97. A.P.P. Enterprise, Inc.

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

98. Arbor Acres (Taiwan) Company Limited

เลี้ยงสัตว

99. Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.

เพาะเลี้ยงกุงและแปรรูปกุง

100. Bright Excel Investments Limited

กิจการลงทุน

รอยละ 16.21
รอยละ 100.00
รอยละ 100.00
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ชื่อบริษัท
101. C.P. Aquaculture (Beihai) Company Limited
102. C.P. Aquaculture (Dongfang) Company Limited

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ผลิตและจำหนายอาหารสัตว
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
และเพาะพันธุสัตวน้ำ
เพาะฟกลูกกุง

ประเทศจีน
โทรศัพท 86-779-208-4362
โทรสาร 86-779-208-3950
ประเทศจีน
โทรศัพท 86-898-3696-3928
โทรสาร 86-898-3696-5688
ประเทศจีน
โทรศัพท 86-898-3696-3928
โทรสาร 86-898-3696-5688
ประเทศลาว
โทรศัพท 856-21-453508-10
โทรสาร 856-21-453507
ประเทศตุรกี
โทรศัพท 212-274-8536
โทรสาร 212-267-3343
ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท 603-4027-1800
โทรสาร 603-4027-1900
ประเทศไตหวัน
โทรศัพท 886-2-25077071
โทรสาร 886-2-25073438
ประเทศอินเดีย
โทรศัพท 91-44-24474166
โทรสาร 91-44-24472880
ประเทศไตหวัน
โทรศัพท 886-2-25077071
โทรสาร 886-2-25073438
ประเทศเบอรมิวดา

103. C.P. Aquaculture (Hainan) Company Limited

ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
และเพาะพันธุสัตวน้ำ

104. C.P. Laos Company Limited

ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

105. C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S.

ธุรกิจไกครบวงจร

106. Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd.

กิจการลงทุนในธุรกิจสัตวน้ำครบวงจร

107. Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)
Company Limited

ธุรกิจไกครบวงจรและเลี้ยงสัตว

108. Charoen Pokphand (India) Private Limited

ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

109. Charoen Pokphand (Taiwan) Company Limited

ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารเสริมและวัคซีนสำหรับสัตว

110. Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Limited

กิจการลงทุน

111. Charoen Pokphand (USA), Inc.

ธุรกิจไกเนื้อครบวงจร
(หยุดการประกอบกิจการ
เมื่อเดือนมีนาคม 2547)
ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

112. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.

ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรศัพท 1-410-505-5017
โทรสาร 1-410-381-6868
ประเทศรัสเซีย
โทรศัพท 7-496-636-1874
โทรสาร 7-496-636-1924

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว

สัดสวนการถือหุน

USD 5,500,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน

รอยละ 100.00

RMB 32,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน

รอยละ 100.00

USD 3,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน

รอยละ 100.00

USD 3,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 10.00 ตอหุน
YTL 100,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว YTL 1.00 ตอหุน
RM 120,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว RM 1.00 ตอหุน
NTD 3,579,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว NTD 10.00 ตอหุน
RS 630,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว RS 10.00 ตอหุน
NTD 27,152,400
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว NTD 10.00 ตอหุน
USD 12,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน
USD 30,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน
RB 1,559,923,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน

รอยละ 99.61
รอยละ 100.00
รอยละ 100.00
รอยละ 32.41
รอยละ 99.99
รอยละ 29.17
รอยละ 100.00
รอยละ 99.97
รอยละ 99.99
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

113. Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation

ผลิตและจำหนายอาหารสัตว
เลี้ยงสัตว และเพาะฟกลูกกุง

114. Chia Tai Lianyungang Company Limited

กิจการลงทุน

115. Chun Ta Investment Company Limited

กิจการลงทุน

116. Coinaton Investments Limited

กิจการลงทุน

117. CPF Agro LLC.

เลี้ยงสัตว

ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเทศฟลิปปนส
โทรศัพท 63-45-961-4892
โทรสาร 63-45-961-4441
ประเทศฮองกง
โทรศัพท 852-25201601
โทรสาร 852-25285802
ประเทศไตหวัน
โทรศัพท 886-2-25077071
โทรสาร 886-2-25073438
ประเทศบริติส เวอรจิน ไอสแลนด

118. Charoen Pokphand Foods Kenya Company Limited ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว

ประเทศรัสเซีย
โทรศัพท 7-496-636-1874
โทรสาร 7-496-636-1924
ประเทศเคนยา

119. CPF Investment Limited

กิจการลงทุน

ประเทศบริติส เวอรจิน ไอสแลนด

120. CPF Food Trading Company Limited

ผูนำเขาและจัดจำหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว
และอาหารสำเร็จรูป
กิจการลงทุน

ประเทศจีน
โทรศัพท 86-21-5835-8683
โทรสาร 86-21-5835-5655
ประเทศบริติส เวอรจิน ไอสแลนด

122. Lianyungang Chia Tai Agro-Industry
Development Company Limited

ผลิตอาหารสัตว

123. New Splendid Holdings Limited

กิจการลงทุน

ประเทศจีน
โทรศัพท 86-518-82340802
โทรสาร 86-518-82342558
ประเทศบริติส เวอรจิน ไอสแลนด

124. Plenty Type Limited

กิจการลงทุน

121. Forward Pass Limited

ประเทศเคยแมน ไอสแลนด
โทรศัพท 852-25201601
โทรสาร 852-25285802

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว
PHP 1,500,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว PHP 10.00 ตอหุน
HKD 1,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว HKD 1.00 ตอหุน
NTD 50,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว NTD 10.00 ตอหุน
USD 50,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน
RB 144,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
KES 400,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว KES 100.00 ตอหุน
USD 700,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน
USD 4,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
USD 50,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน
USD 5,400,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
USD 50,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน
USD 14,261,488
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 0.231 ตอหุน

สัดสวนการถือหุน
รอยละ 99.99
รอยละ 32.41
รอยละ 100.00
รอยละ 100.00
รอยละ 99.99
รอยละ 99.99
รอยละ 100.00

รอยละ 100.00
รอยละ 100.00
รอยละ 22.69
รอยละ 100.00
รอยละ 32.41
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ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

125. Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.

ผลิตและจำหนายอาหารสัตวน้ำ

126. Ta Chung Investment Company Limited

กิจการลงทุน

127. Taiwan Sizzler Company Limited2

รานอาหาร

หมายเหตุ:

1

2

ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท 603-8921-8299
โทรสาร 603-8921-8399
ประเทศไตหวัน
โทรศัพท 886-2-25077071
โทรสาร 886-2-25073438
ประเทศไตหวัน
โทรศัพท 886-2-25077071
โทรสาร 886-2-25073438

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว
RM 100,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว RM 1.00 ตอหุน
NTD 100,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว NTD 10.00 ตอหุน
NTD 100,050,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว NTD 10.00 ตอหุน

สัดสวนการถือหุน
รอยละ 100.00
รอยละ 100.00
รอยละ 32.41

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 บริษัทยอยจำนวน 10 บริษัท ไดแก บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑอาหาร จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑอสี าน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑอตุ สาหกรรม จำกัด บริษัท ซีพเี อฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท บี.พี.ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด บริษัท ราชบุรอี าหาร จำกัด บริษัท อินเตอรเนชัน่ แนล เพ็ท ฟูด จำกัด
และบริษัท แกลง จำกัด ไดดำเนินการจดทะเบียนควบเขากันเปนบริษัทยอยใหม 1 บริษัท ภายใตชื่อ “บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
อยูระหวางการชำระบัญชี

บร�ษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทรวมที่ซีพีเอฟถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในสัดสวนตั้งแตรอยละ 20.00 ถึงรอยละ 50.00 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลวของบริษัทนั้น
มีจำนวนทั้งสิ้น 9 บริษัท ดังนี้
1 . บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท รอส บรีดเดอรส สยาม จำกัด

รานสะดวกซื้อภายใต
เครื่องหมายการคา 7-Eleven
ในประเทศไทย
กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดสวน
รอยละ 99.98 ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ
สวนปาในประเทศไทย
ผลิตและจำหนายลูกไกพอแมพันธุเนื้อ

4. บริษัท อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด

ประกันภัย

5. บริษัท อารเบอร เอเคอรส ประเทศไทย จำกัด

ผลิตและจำหนายลูกไกพอแมพันธุเนื้อ

2. บริษัท นว 84 จำกัด

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2677-9000
โทรสาร 0-2631-1082
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2988-0700
โทรสาร 0-2988-0706
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2638-9000
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทรศัพท 0-2988-0700
โทรสาร 0-2988-0706

4,500,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 1.00 บาทตอหุน
1,500,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
70,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน
300,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 10.00 บาทตอหุน
4,000,000 บาท
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว 100.00 บาทตอหุน

รอยละ 31.03
รอยละ 25.00
รอยละ 49.99
รอยละ 24.46
รอยละ 49.99
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ชื่อบริษัท
6. C.P. Aquaculture (India) Private Limited

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ผลิตและจำหนายอาหารกุงและ
ฟารมเพาะฟกลูกกุง
ในประเทศอินเดีย
ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว
ในประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา
โทรศัพท 855-24-397339

8. C.P. Vietnam Corporation1
(เดิมชื่อ C.P. Vietnam Livestock Corporation)

ผลิตอาหารสัตวและเลี้ยงสัตว
ในประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท 84-6183-36251

9. Charoen Pokphand Holdings (Malaysia) Sdn. Bhd.

กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดสวนรอยละ
100.00 ในบริษัทจำนวน 9 แหง
ที่ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว
และเลี้ยงสัตวในประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท 60-3317-63061

7. C.P. Cambodia Company Limited

ประเทศอินเดีย
โทรศัพท 9144-2491-7790

ทุนจดทะเบียน
และมูลคาที่ตราไว
Rs 250,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว Rs 10.00 ตอหุน
USD 37,222,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 5,030.00 ตอหุน
VND 1,223,928,330,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว VND 10,000.00 ตอหุน
RM 50,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว RM 1.00 ตอหุน

สัดสวนการถือหุน
รอยละ 31.70
รอยละ 25.00
รอยละ 29.18
รอยละ 49.75

นิติบุคคลที่บร�ษัทถือหุนไมนอยกวารอยละ 10.00 แตไมเกินรอยละ 20.002
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นิติบุคคลที่ซีพีเอฟมีการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 10.00 แตนอยกวารอยละ 20.00 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลว
ของบริษัทนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 1 บริษัท ดังนี้
1. Kinghill Limited

หมายเหตุ:

1
2

กิจการลงทุน โดยมีการลงทุน
ในสัดสวนรอยละ 100 ในบริษัท
ที่ดำเนินธุรกิจบริหารศูนยการคา
“Super Brand Mall” ในประเทศจีน

ประเทศเคยแมน ไอสแลนด

USD 300,000,000
เปนหุนสามัญทั้งจำนวน
มูลคาที่ตราไว USD 1.00 ตอหุน

รอยละ 16.75

ภายหลังการเขาซื้อหุน C.P. Pokphand Company Limited (“CPP“) เสร็จสมบูรณ C.P. Vietnam Corporation (”CPV”) จะมีสถานะเปนบริษั ทยอยของซีพีเอฟ โดยบริษั ทและบริษั ทยอยของ CPP
จะเปนผูถือหุน CPV รอยละ 29.18 และรอยละ 70.82 ตามลำดับ
ไมรวมนิติบุคคลที่มีการตั้งคาเผื่อดอยคาของเงินลงทุนไวเต็มจำนวนแลว
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บุคคลอางอิง
1. นายทะเบียนหุนสามัญ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2229-2800
โทรสาร 0-2359-1259

2. นายทะเบียนหุนกู และผูแทนผูถือหุนกู
หุนกูของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2555
นายทะเบียนหุนกู
ฝายบริการทะเบียนหลักทรัพย 1
สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
สำนักชิดลม อาคาร 2 ชั้น 3
1060 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2256-2323-6
โทรสาร 0-2256-2406
ผูแทนผูถือหุนกู
ฝายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ชั้น 11A ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2299-1111
โทรสาร 0-2299-1278

หุนกูของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2556
และหุนกูของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2556
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2557 และชุดที่ 3 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2558
นายทะเบียนหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู
ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงานใหญ พหลโยธิน ชั้น 11
400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2470-1982
โทรสาร 0-2470-1998
หุนกูของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2552 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2558
และหุนกูของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2558
นายทะเบียนหุนกู
ฝายบริการทะเบียนหลักทรัพย 1 สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สำนักชิดลม อาคาร 2 ชั้น 3
1060 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2256-2323-6
โทรสาร 0-2256-2406
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หุนกูของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2557
และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2560
นายทะเบียนหุนกู
ฝายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
3000 ชั้น 11A ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2299-1111
โทรสาร 0-2229-1278
ผูแทนผูถือหุนกู
ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2296-4782
โทรสาร 0-2683-1298
หุนกูของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2561
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2584
ที่ผูถือหุนกูมีสิทธิขอไถถอนไดกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู
และหุนกูของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2554 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2584
ที่ผูถือหุนกูมีสิทธิขอไถถอนไดกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู
นายทะเบียนหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู
ฝายหลักทรัพยบริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2230-1477-8
โทรสาร 0-2626-4545-6

3. นายทะเบียน American Depositary Receipts
The Bank of New York Mellon Corporation, BNY Mellon Shareowner Services
PO Box 358516, Pittsburgh, PA 15252-8516, USA
โทรศัพท: 1-201-680-6825
Website: www.bnymellon.com/shareowner
E-mail: shrrelations@bnymellon.com

4. ผูสอบบัญชีประจำป 2554
1. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
3. นางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 50-51
195 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2232
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ติดตอบร�ษัท
สํานักงานใหญ
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท 0-2625-8000
หมายเลขโทรสาร 0-2638-2139
ที่อยูเว็บไซต http://www.cpfworldwide.com

สำนักเลขานุการบร�ษัท
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร ชั้น 15 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท 0-2625-8352, 0-2625-8354
หมายเลขโทรสาร 0-2638-2139
ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส csoffice@cpf.co.th

สํานักลงทุนสัมพันธ
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร ชั้น 26 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท 0-2625-8322, 0-2625-8356
หมายเลขโทรสาร 0-2638-2942
ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส kobboon@cpf.co.th

สำนักงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร 2 ชั้น 18
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท 0-2641-0400
หมายเลขโทรสาร 0-2641-0100
ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส job@cpf.co.th

ศูนยผูบร�โภค ซีพ�เอฟ
หมายเลขโทรศัพท

0-2800-8000

ซีพ� เฟรชมารท Delivery
หมายเลขโทรศัพท

1788

