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สารถึง

ผู้ถือหุ้น

ปี 2555 ถือเป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับบริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งใน
เรื่องของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ข้าวโพดและ
กากถั่วเหลือง โดยมีสาเหตุหลักมาจากภัยแล้งที่กระทบต่อ
การเพาะปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปอเมริกาใต้ ส่งผล
ให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งมีผลท�ำให้ต้นทุนการผลิต
เนื้อสัตว์สูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ภาวะการผลิตล้นตลาด
ท�ำให้ธุรกิจสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ประสบกับภาวะขาดทุน แต่
อย่างไรก็ตาม สินค้าในกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะอาหารส�ำเร็จรูป
ยังมีอัตราการเติบโตและผลก�ำไรที่ดี นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้น
บริษัท C.P. Pokphand Co., Ltd. ซึ่งมีธุรกิจในประเทศจีนและ
เวียดนามในช่วงต้นปี 2555 ถือเป็นผลดีต่อธุรกิจโดยรวมส่งผล
ให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด
บริษทั มีผลการด�ำเนินงานของปี 2555 ด้วยยอดขาย 357,175 ล้านบาท
และก�ำไรสุทธิ 18,790 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 73
และร้อยละ 17 ตามล�ำดับ ส�ำหรับปี 2556 บริษัทก็ยังเติบโต
อย่างต่อเนื่องด้วยฐานธุรกิจที่บริษัทได้ลงทุนในประเทศต่างๆ
ซึ่งยังมีศักยภาพที่จะเติบโตสูง โดยบริษัทจะมุ่งลงทุนสู่ธุรกิจ
อาหารส�ำเร็จรูปให้มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน เวียดนาม
ไทย เป็นต้น
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น “ครัวของโลก” บริษัทมีพันธกิจ
ในการที่จะด�ำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแบบ
ครบวงจร เพือ่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณุ ภาพ ในด้าน

คุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ โดยบริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้นการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
ปั จ จุ บั น นี้ บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น และร่ ว มทุ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
12 ประเทศ ครอบคลุมประชากรกว่า 3,000 ล้านคน ตลอดจน
ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกต่างประเทศอีกกว่า 40 ประเทศ เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
บริษทั มีเป้าหมายและกลยุทธ์ทจี่ ะสร้างการเติบโตสูก่ ารเป็นบริษทั
อาหารระดับโลก ด้วยการให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร
สรรสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา
ในทุกๆ ด้าน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพและอาหาร
ปลอดภัย พร้อมไปกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างเคร่งครัด
นอกจากกรอบกลยุทธ์หลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษทั ยังยึดมัน่ ใน
ปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ ประเทศชาติ ประชาชน
และบริษัท ด้วยจิตส�ำนึกที่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโต
ไปสู่วิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลก” ได้อย่างยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนใน
องค์กร บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ
และสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการบริษัท

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร
ครัวของโลก 13

ภาพรวม

บริษัทโดยสรุป

ผู้นำาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูน้ า� ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทีม่ กี ารด�าเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจร
ในภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ การด�าเนินธุรกิจของบริษทั ครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์นา�้ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนือ้
ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้นเริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า
การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการด�าเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร

ค่านิยม
องค์กร
1. สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน
(ประเทศชาติ ประชาชน บริษัท)
2. ท�าเร็วและมีคุณภาพ
3. ท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่
6. มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์

วิสัยทัศน์

ครัของวโลก

บริษทั มีฐานการด�าเนินธุรกิจและลงทุนใน 12 ประเทศครอบคลุม
จ�านวนประชากรมากกว่า 3,000 ล้านคน รวมทั้งมีการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์และเนือ้ สัตว์แปรรูปภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า
และอาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้า ไปจ�าหน่าย
มากกว่า 40 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก

14 รายงานประจำาปี

พันธกิจ
ซีพีเอฟด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารแบบครบวงจร
เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ
และความปลอดภัย
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
โดยซีพีเอฟมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งเน้น
การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

การด�าเนินธุรกิจสามารถจ�าแนกได้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1) กิจการประเทศไทย (Thailand Operations) ซึ่งเป็นการ
ประกอบกิจการในประเทศไทยเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ และ
เพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ และ
2) กิจการต่างประเทศ (International Operations) ซึ่งเป็นการ
ประกอบกิจการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารใน
ต่างประเทศรวม 11 ประเทศ ได้แก่ การลงทุนโดยบริษทั ย่อย
ในประเทศ จีน เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ
ลาว รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน และการลงทุนโดยบริษัท
ร่วม ในประเทศกัมพูชา

โดยในปี 2555 รายได้จากกิจการประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของรายได้จากการขายรวม ในขณะที่รายได้จากกิจการ
ต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของรายได้จากการขายรวม นอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทยังมีการลงทุน
ร้อยละ 25 ในบริษัทในประเทศกัมพูชา

ANIMAL
ANIMAL ANIMAL

FEED
FEED
FEED
อาหารสั
อาหารสั
ตว ตว อาหารสัตว

หนึ่งในผู้ผลิต

อาหารสัตว์ชั้นน�ำของโลก

หนึ่งในบริษัทจดทะเบียน

หนึ่งในบริษัทจดทะเบียน

ซึ่งเป็นผู้น�ำในด้านการผลิตสุกรของโลก ซึ่งเป็นผู้นำ� ในด้านธุรกิจกุ้งครบวงจร

ธุรกิจของบริษัทสามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์
การเลีย้ งสัตว์เพือ่ การค้า และการแปรรูปเนือ้ สัตว์ขนั้ พืน้ ฐาน และ
3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่ง
ปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตสินค้าอาหารภายใต้ตราสินค้า
ของลูกค้าและอาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้า
เพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศไทย และส่งออก ซึง่ บริษทั มีสำ� นักงาน
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าใน 17 ประเทศทั่วโลก
ด้านนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจ ซีพีเอฟให้ความส�ำคัญในการ
สร้างรากฐานธุรกิจให้มีความมั่นคงสามารถสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลและพัฒนาบุคลากร และการ
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีกลยุทธ์
ขององค์กร 6 ประการ ได้แก่

1)
2)
3)
4)
5)
6)

มุ่งสู่ความเป็นบริษัทระดับโลก
มุ่งขยายธุรกิจอาหารครบวงจร
เป็นผู้นำ� แห่งคุณภาพและอาหารปลอดภัย
สรรค์สร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร และ
รับผิดชอบต่อสังคม

รายได้จากการขายรวมของบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ตามงบการเงินรวมมีจ�ำนวน 357,175 ล้านบาท โดยมีก�ำไร
สุทธิจ�ำนวน 18,790 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 2.59 บาทต่อหุ้น)
ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อ “CPF” โดยมีทุนช�ำระแล้ว
7,742,941,932 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวนและมีมูลค่าหุ้น
สามัญตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประมาณ
261,324 ล้านบาท
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โครงสร
โครงสร้
าง าง

ธุรธุกิรจกิจ

ธันวาคม 2555
ณ วันทีณ่ 31วันทีธั่ น31วาคม
2555

กลุมบริษัท

ซี(Consolidated)
พีเอฟ
กิจการประเทศไทย
จำหนายในประเทศ

สงออก

กิจการตางประเทศ
บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย

ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย
บมจ. ซีพี ออลล
Charoen Pokphand Holdings
(Malaysia) Sdn. Bhd.
C.P. Aquaculture (India) Pte. Ltd.
C.P. Cambodia Co., Ltd.
บจ. อารเบอร เอเคอรส ประเทศไทย
บจ. รอส บรีดเดอร สยาม
บจ. นว 84
Conti Chia Tai International Ltd.
Zhan Jiang Deni Carburetor Co., Ltd.

Charoen Pokphand
Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.
ไตหวัน
C.P. Pokphand Co., Ltd.
อาหารสัตว
ผลิตผลจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว
อาหาร

ผลิตผลจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว
อาหาร

จีน (อาหารสัตว)
เวียดนาม

จีน (ฟารมสัตวน้ำ)
ตุรกี
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
รัสเซีย
ลาว
อินเดีย
อังกฤษ

16 รายงานประจำาปี

เงินลงทุนในบริษัทรวม

ขข้อมูลทางการเงิโดยสรุ
น ป

โดยสรุป

รายไดจากการขายแบงตามกิจการ (ลานบาท)
206,099
25%
14%
61%

2554

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ

357,175

16,117

55%
9%
36%

2555

20.0%

25541

2555

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน = กำไรสุทธิ/สวนของผูถือหุนเฉลี่ย

5.0%

25541

2555

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน
25.6%

7.6%

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
อัตรากำไรสุทธิ

กิจการประเทศไทย - จำหนายในประเทศ
กิจการประเทศไทย - สงออก
กิจการตางประเทศ

18,790

0.67

1.11

25541

2555

หมายเหตุ: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย-เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

เงินปนผลตอหุน (บาท)
2

1

2.42

2.59

25541

2555

1
0

1.20

1.10

2554

2555

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ก่อนมีผลบังคับใช้ โดยบริษัท
ได้มีการปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2554 งบก�าไรขาดทุน
รวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปี 2554 ทั้งนี้ ข้อมูลงบการเงินส�าหรับปี 2553 ไม่ได้น�ามาปรับปรุงย้อนหลัง
จึงไม่ได้แสดงเปรียบเทียบไว้
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พัฒนาการ
ที่ส�าคัญของบริษัท
2542
2521

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษทั เจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จำกัด”
เพื ่ อ ผลิ ต และจำหน า ยอาหารสั ต ว ในเขตภาคใตของประเทศไทย

2530

นำหุน สามัญเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ภายใตชื่อยอวา “CPF”

เขาซื้อหุนสามัญของบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารของเครือเจริญโภคภัณฑ
จำนวน 9 แห ง ส ง ผลให ก ลุ  ม บริ ษ ั ท ซี พ ี เ อฟมี
การดำเนิ น ธุ ร กิ จ สั ต ว บ กและสั ต ว น ้ ำ แบบครบ
วงจรครอบคลุ ม ไปทั ่ ว ทุกภาคของประเทศ
เปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด
(มหาชน)” พรอมกับประกาศวิสัยทัศน “ครัวของโลก”
(Kitchen of the World)

2521

2541
2537

เขาซื้อหุนสามัญในบริษัทมหาชนจำกัด
ที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของ
เครือเจริญโภคภัณฑในประเทศไทย
จำนวน 3 แหง

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด

18 รายงานประจำาปี

2545

ลงทุนในประเทศอังกฤษ ซึ่งปจจุบัน
ดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑอาหาร
แชเย็นจำหนายในสหภาพยุโรป

ลงทุนในประเทศจีน ซึง่ ปจจุบนั ดำเนิน
ธุรกิจผลิตและจำหนายอาหารสัตว
และฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ .

2547

ลงทุนในประเทศตุรกี
ซึ่งปจจุบันดำเนินธุรกิจ
ผลิตและจำหนายอาหาร
สัตวบกและธุรกิจไก
ครบวงจร

2553

ปรับยายหมวดธุรกิจจากหมวด “ธุรกิจการเกษตร”
เปนหมวด “ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

2548

ซื้อธุรกิจจุดขายอาหารสำเร็จรูป ภายใตชื่อ “หาดาว”
ซึ ่ ง ป จ จุ บ ั น ดำเนิ น ธุ ร กิ จ จุ ด ขายอาหารในรู ป แบบ
แฟรนไชส

2554

เขาซื้อหุนสามัญในสัดสวน 25%
ของบริษทั ในประเทศกัมพูชา ซึง่ ปจจุบนั
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายอาหารสัตว
เลีย้ งสัตว และผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจาก
เนื้อสัตว

เพิม่ สัดสวนการลงทุนในบริษทั ในประเทศอินเดีย จาก 19.0%
เปน 71.2% ซึ่งปจจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตว และเลี้ยงสัตวในประเทศอินเดีย
ลงทุนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งปจจุบัน
ดำเนินธุรกิจกุงครบวงจร

2550

ลงทุนในประเทศฟลิปปนส
ซึ่งปจจุบันดำเนินธุรกิจผลิต
และจำหนายอาหารสัตวและ
ฟารมเลี้ยงสัตว

เริ ่ ม ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ในรู ป แบบ
ซู เ ปอร ค อนวี เ นี ย นสโตร ภายใต ช ื ่ อ
“ซีพี เฟรชมารท พลัส”
เริ่มดำเนินธุรกิจรานอาหารบริการดวน
ในประเทศไทย ภายใตชอ่ื “ซีพี คิทเชน”

2555

2549
เริ่มดำเนินธุรกิจคาปลีกที่
จำหนายผลิตภัณฑอาหารสด
อาหารปรุ ง สุ ก และอาหาร
พรอมรับประทาน ภายใตชอ่ื
“ซีพี เฟรชมารท”

2555
ลงทุนในประเทศรัสเซีย
ซึ่งปจจุบันดำเนินธุรกิจผลิต
และจำหนายอาหารสัตวบก
และเลี้ยงสัตวบก

ลงทุนในประเทศลาว
ซึง่ ปจจุบนั ดำเนินธุรกิจผลิต
และจำหนายอาหารสัตวบก
และเลี้ยงสัตวบก

2552

เขาซื้อหุนสามัญในสัดสวน 32% ของบริษทั
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ต ห วั น
ซึ่งปจจุบันดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย
อาหารสัตว เลี้ยงสัตว และอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว

เริ่มผลิตและจำหนายอาหาร
พรอมรับประทานภายใตเครือ่ ง
หมายการคา ออกจำหนาย
ในประเทศไทยและตางประเทศ
1

คำนวณจากจำนวนหุนที่ออกจำหนายไดแลวทั้งหมด หากมีการใชสิทธิของ OSIL และสิทธิของผูบริหาร

เขาซือ้ หุน สามัญในสัดสวน 99.99% ของบริษทั
ในประเทศมาเลเซียซึ่งประกอบธุรกิจฟารม
เลี้ยงสุกร โรงชำแหละสุกร และรานคาปลีก
ในประเทศมาเลเซีย

เข า ซื ้ อ หุ  น ในสั ด ส ว น 74.18% 1 ของบริ ษ ั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮอ งกง ซึง่ ปจจุบนั
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว ใ นประเทศจี น และ
เกษตรอุ ต สาหกรรมและอาหารในประเทศ
เวียดนาม
เขาซือ้ หุน สามัญในสัดสวน 99.99% ของบริษทั
เชสเตอรฟดู จำกัด ซึง่ ดำเนินธุรกิจรานอาหาร
และเครื่องดื่มในประเทศไทย
เริม่ ดำเนินธุรกิจศูนยอาหารในประเทศไทย
ภายใตชื่อ “ซีพี ฟูดเวิลด”
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รางวัลแห่ง

ความส�ำเร็จของบริษัท

รางวัลเพชรพาณิชย์ สาขาผูป้ ระกอบการ ในฐานะผูท้ ำ� คุณประโยชน์สงู สุด
ให้แก่ประเทศชาติด้านการค้าและการพาณิชย์ จากกระทรวงพาณิชย์

รางวัลความส�ำเร็จ ด้านการผลิตอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
อย่างยั่งยืน จากองค์กรพันธมิตรเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ โลก

ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทที่มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็นบริษัท
ระดับโลก บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตและการ
ท�ำงานในทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะเห็นได้จาก
การยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลที่ส� ำคัญ อาทิ
ASEAN Business Award 2011 สาขาการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจยอดเยี่ยม โดย The ASEAN Business Advisory Council
(ASEAN-BAC) เป็ น หนึ่ ง ใน The Forbes Global 2000
(ปี 2553-2555) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทจ�ำนวน 2,000 บริษัท ที่มี
ขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลก เป็นหนึ่งใน The Asia’s
200 Most Admired Companies (Thailand) ปี 2550-2553
โดยการส�ำรวจของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal Asia
CNBC Asia Business Leaders Awards ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปี 2551 ส�ำหรับนายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ส�ำหรับปี 2555 บริษัท
และผู้บริหารได้รับรางวัลจากในประเทศและต่างประเทศ โดย
สรุปดังนี้

รางวัลด้านความเป็นเลิศขององค์กร
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บริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลก อันดับ
ที่ 1,215 จากการส�ำรวจโดย The Forbes Global 2000
Thailand’s Top Corporate Brand Values 2012 สาขา
กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร จากการท�ำวิจัยโดยคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
SET Company CEO of the Year โดยนิตยสาร Bloomberg
Businessweek Thailand
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ สาขา
ผู้ประกอบการ ในฐานะผู้ท�ำคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่
ประเทศชาติด้านการค้าและการพาณิชย์จากกระทรวง
พาณิชย์
นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล ประธานกรรมการบริหาร
ได้รับรางวัลความส�ำเร็จ ด้านการผลิตอาหารทะเลจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอย่างยั่งยืน จากองค์กรพันธมิตร
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำโลก (Global Aquaculture Alliance)
รางวัลดีเด่น ประเภทบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจเกษตร
อุ ต สาหกรรมและอาหาร โดยสมาคมนั ก วิ เ คราะห์
หลักทรัพย์
ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand
Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐาน
การผลิตที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน จ�ำนวน 58 รางวัล โดยบริษทั ได้รบั รางวัลต่อเนือ่ ง
12 ปี (ปี 2544-2555)
Thailand Energy Awards 2012 จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จ�ำนวน 2
รางวัล โดยบริษทั ได้รบั รางวัลต่อเนือ่ ง 5 ปี (ปี 2551-2555)
เกียรติบตั รการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม จ�ำนวน 29 รางวัล โดยบริษัทได้
รับรางวัลต่อเนื่อง 4 ปี (ปี 2552-2555)
รางวัลจากโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ท�ำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) โดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
จ�ำนวน 38 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 5 ปี
(ปี 2551-2555)
CSRI Recognition ด้าน Most Improved CSR จาก
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

รางวัล CSRI Recognition ด้าน Most Improved CSR จากสถาบันธุรกิจ
เพื่อสังคม (CSRI)

รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้
รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดเี ด่นแห่งประเทศไทย จาก
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลของกิจการในต่างประเทศ

C.P. Vietnam Corporation ได้รับใบรับรอง “สินค้า
เวียดนามคุณภาพสูง ปี 2012” ด้านอาหารสด อาหาร
แช่แข็ง อาหารแห้ง สินค้าพร้อมรับประทาน และอาหาร
สัตว์ โดยสมาคมนักธุรกิจสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง ร่วม
กับหนังสือพิมพ์การตลาดไซ่งอ่ น (Sai Gon Tiep Thi) โดย
บริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 4 ปี (ปี 2552-2555)
ธุรกิจอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ ของ C.P. Vietnam
Corporation ได้รับรางวัล “Vietnam Livestock
Industry Award 2012” ในฐานะผู้ประสบความส�ำเร็จ
ในการสร้างคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการปศุสัตว์
ประเทศเวียดนาม จากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท
ประเทศเวียดนาม
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ภาพรวม

การดำาเนินธุรกิจโดยสรุป
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ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ

บริษทั ด�ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร
ทั้งสัตว์บก (สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด) และสัตว์น�้ำ (กุ้ง ปลา)
การด�ำเนินธุรกิจสามารถจ�ำแนกได้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1) กิจการประเทศไทย (Thailand Operations) ซึ่งเป็นการ
ประกอบกิจการในประเทศไทยเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศ รวมถึง
การส่งออกไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศ และ
2) กิจการต่างประเทศ (International Operations) ซึ่งเป็นการ
ประกอบกิจการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ในต่างประเทศรวม 11 ประเทศ ได้แก่ การลงทุนโดยบริษทั ย่อย
ในประเทศ จีน เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ
ลาว รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน และการลงทุนโดย
บริษัทร่วมในประเทศกัมพูชา
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กิจการประเทศไทย

ในปี 2555 รายได้จากกิจการประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 45 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งบริษัทได้จ�ำแนก
ธุรกิจตามประเภทของสินค้าออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed)
2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) และ
3) ธุรกิจอาหาร (Food)

ธุรกิจอาหารสัตว์ (FEED)

บริษัทเป็นผู้น�ำและผู้บุกเบิกในการผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ในประเทศไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ อาหารสุกร
อาหารไก่ อาหารเป็ด อาหารกุ้ง และอาหารปลา บริษัทมีการ
ผลิตอาหารสัตว์ทั้งในรูปหัวอาหารและอาหารส�ำเร็จรูปชนิดผง
และชนิดเม็ด มีโรงงานผลิตครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย
จ� ำ หน่ า ยอาหารสั ต ว์ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ แ ละฟาร์ ม
เลีย้ งสัตว์ขนาดใหญ่โดยตรงและผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
สูตรอาหารสัตว์ของบริษัท เป็นไปตามโภชนาการที่สัตว์แต่ละ
ประเภทและแต่ละอายุตอ้ งการ โดยควบคุมการผลิตทุกขัน้ ตอน
ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสม�่ำเสมอ
และได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด สินค้าอาหารสัตว์ของบริษัท
จึงมีคุณภาพสูง มีอัตราแลกเนื้อที่ดีส�ำหรับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะ
ช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงที่ต�่ำลง บริษัทจัดจ�ำหน่าย
อาหารสัตว์ภายใต้ตราสินค้า ซีพี ไฮโปรไวท์ ไฮโกร สตาร์ฟีด
โนโว่ เซฟฟีด เอราวัณ ฮ๊อกโทนัล ซี.เอฟ. แอน-ไว-โปร มารีน
ไฮเกร์ด เทอร์โบ ไฮแลค บลังก้า สตาร์เกท เซฟฟ์โฟ และเซฟฟ์ฟชี
บริษัทมีหน่วยงานกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ โดยพืชผลทางการเกษตรหลักที่เป็นวัตถุดิบ ได้แก่
ข้าวโพด กากถัว่ เหลือง ปลาป่น และแป้งสาลี เป็นต้น บริษทั ไม่มี
นโยบายในการจัดซือ้ วัตถุดบิ จากผูข้ ายรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ
โดยในการจั ด ซื้ อ จะค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก เกณฑ์ ต ่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตั้งแต่แหล่งที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบ ความสอดคล้องด้าน
นโยบายในการด�ำเนินธุรกิจทางสังคมและสิง่ แวดล้อม และต้นทุน
ทีส่ ามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานจัดซือ้ วัตถุดบิ
กลางจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่นและ
ต่างประเทศ อีกทัง้ บริษทั มีนโยบายให้จดั ซือ้ วัตถุดบิ จากแหล่งผลิต
ในประเทศเป็นล�ำดับแรก โดยเฉพาะในบริเวณท้องที่ที่โรงงาน
อาหารสัตว์ตั้งอยู่ เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรภายในท้องถิ่น
และประหยัดในเรื่องต้นทุนการขนส่ง และหากปริมาณที่จัดซื้อ
ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต ไม่ว่าจาก
ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ หรือคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน
จึงจะมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2555 ซีพีเอฟและ
บริษทั ย่อยในประเทศไทยมีการซือ้ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตอาหาร
สัตว์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของต้นทุนขายรวม ในขณะที่

มูลค่าวัตถุดิบที่น�ำเข้าจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38
ของต้นทุนวัตถุดิบที่ซื้อส�ำหรับใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
บริษัทให้ความส�ำคัญกับนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทมี่ คี ณุ ภาพ ปลอดภัยและมีตน้ ทุนการผลิต
ที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอนอันรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้ในการผลิต โรงงานอาหารสัตว์มหี อ้ งปฏิบตั กิ าร
และอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต ในขณะเดียวกันบริษทั มีทมี งานทีช่ ว่ ยสนับสนุนความส�ำเร็จ
ในการเลี้ยงสัตว์ให้กับลูกค้า โดยให้ความรู้ด้านวิชาการทาง
โภชนาการสัตว์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในท้องถิ่น ทั้งในรูปของ
การจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจขาย
อาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ รวมถึงการให้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำแก่
เกษตรกร ตลอดจนด�ำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลในรูปของสิ่งพิมพ์และทางอินเทอร์เน็ต
อย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2555 รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์จากกิจการประเทศไทย
คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายรวม
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ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (FARM)

บริษัทเป็นผู้เลี้ยงสัตว์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ
ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลาเป็นหลัก ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์และฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ของบริษัทกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธรุ กิจการเลีย้ งสัตว์ ประกอบด้วย พันธุส์ ตั ว์ สัตว์
มีชวี ติ ผลิตผลทีไ่ ด้จากสัตว์มชี วี ติ และเนือ้ สัตว์แปรรูปขัน้ พืน้ ฐาน
ซึ่งสามารถจ�าแนกได้ 2 ประเภทหลักดังนี้
1. พันธุ์สัตว์
บริษัทเป็นผู้น�าในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ แข็งแรง และ
เหมาะสมกั บ สภาวะการเลี้ ย งในแต่ ล ะประเทศ มี ก ารผลิ ต
พ่อแม่พันธุ์ ลูกสุกร ลูกไก่เนื้อ ลูกไก่ไข่ ไก่รุ่นไข่ ลูกเป็ดเนื้อ
ลูกเป็ดไข่ ลูกกุง้ และลูกปลา โดยน�าเข้าพันธุส์ ตั ว์บางชนิดมาจาก
ต่างประเทศ เพือ่ น�ามาเพาะพันธุแ์ ละเลีย้ งต่อเป็นสัตว์เพือ่ การค้า
ในฟาร์มของบริษัท หรือขายใหักับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และ
ตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทย

2. สัตว์มชี วี ติ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากสัตว์มชี วี ติ และเนือ้ สัตว์แปรรูป
ขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจนีร้ วมถึง สุกรขุน ไก่เนือ้ เป็ดเนือ้ ไข่ไก่ ไข่เป็ด
กุ้ง ปลา และเนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน ซึ่งบริษัทจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ผ่านโรงงานแปรรูปอาหารของกลุ่มบริษัท
และโรงงานแปรรูปอาหารอื่นๆ ในประเทศไทย จ�าหน่ายให้
ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก รวมทั้งจ�าหน่ายให้กับตัวแทนจ�าหน่าย
ทั่วประเทศในการแปรรูปขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น บริษัทน�า
ผลผลิตจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกรเนื้อ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ
และกุง้ ส่งไปโรงงานแปรรูปเพือ่ ตัดแต่ง แยกชิน้ ส่วนตามทีต่ ลาด
ต้องการ แล้วน�าไปบรรจุและแช่เย็นหรือแช่แข็งเพื่อจ�าหน่าย
เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็งภายใต้ตราสินค้า โดย
จ�าหน่ายให้แก่ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกในประเทศ และส่งออกผ่านผู้น�า
เข้าในต่างประเทศ
ด้านสวัสดิภาพสัตว์นั้น บริษัทให้ความส�าคัญด้านการวิจัยและ
พัฒนาการคัดเลือกและทดสอบสายพันธุ์ตามหลักพันธุกรรม
ธรรมชาติ พัฒนาวิธีเลีย้ งให้ทนั สมัยเหมาะสมกับสภาพการเลีย้ ง
และน�ามาตรฐานการผลิตที่ดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และมาตรฐานสากล รวมทั้งมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรการด้านการคุม้ ครองสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal Welfare
Standard) มาใช้ควบคู่ไปกับการเลี้ยงที่ทันสมัย
บริษัทได้ด�าเนินการประยุกต์ใช้มาตรการปฏิบัติที่ดี ระบบการ
จัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Best practice on Biosecurity)
ซึ่งเป็นมาตรการปฏิบัติด้านการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
ฟาร์มสัตว์บกจะมีการจัดการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิดปรับ
อากาศด้วยการระเหยของน�้า (Evaporative Cooling System)
อีกทั้งระบบการเลี้ยงที่มีการให้อาหารและน�้าอัตโนมัติ มีการ
ระบายอากาศเพือ่ ท�าให้อากาศในโรงเรือนอยูใ่ นสภาวะทีเ่ หมาะสม
กับการเลี้ยงตลอดเวลา ตลอดจนให้แสงสว่างตามที่สัตว์แต่ละ
ชนิดต้องการและเป็นโรงเรือนที่สามารถป้องกันการติดต่อหรือ
แพร่ระบาดโรคจากสัตว์และแมลงต่างๆ ภายนอก โดยทั้งหมดนี้
มีการควบคุมฟาร์มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาการ
เลี้ยง

26 รายงานประจำาปี

บริษทั มีนโยบายและมาตรการไม่เลีย้ งสัตว์หนาแน่นเกินไป มีการ
ป้องกันและรักษาเมื่อสัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดยสัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มตรวจสุขภาพสัตว์ระหว่างการเลี้ยงและก่อน
การขนส่ง มีการเคลื่อนย้ายขนส่งสัตว์โดยไม่ทรมานสัตว์โดยมี
พาหนะขนส่งโดยเฉพาะ ส่วนฟาร์มสัตว์น�้ำบริษัทเน้นการเลี้ยง
แบบเทคโนโลยีชีวภาพ (Probiotic Farming) ที่หลีกเลี่ยงการใช้
ยาและสารเคมี และบริษัทได้นำ� ระบบการเลี้ยงกุ้งระบบปิดแบบ
น�ำ้ หมุนเวียนมาใช้ เพื่อประหยัดน�้ำ ป้องกันโรคระบาด และเป็น
มิตรต่อสภาพแวดล้อม
บริษทั ได้พฒั นาอย่างต่อเนือ่ งด้วยการใช้อปุ กรณ์และเทคโนโลยีใน
การจัดการการเลีย้ งสัตว์ทคี่ ำ� นึงถึงสวัสดิภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ของสัตว์โดยการน�ำหลักปฎิบัติที่ดีด้านสวัสดิภาพสัตว์ตามหลัก
อิสระ 5 ประการมาประยุกต์ใช้ ซึง่ ได้แก่ สัตว์ทเี่ ลีย้ งจะต้องปราศจาก
ความหิวและกระหาย ปราศจากความไม่สะดวกสบาย ปราศจาก
โรคภัยและบาดเจ็บ มีอิสระที่จะแสดงพฤติกรรมธรรมชาติ
และปราศจากความกลั ว และตื่ น ตกใจ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
เป็นบริษัทแรกนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกส�ำหรับการผลิตอาหารแปรรูป
ตามมาตรฐาน (Assured Chicken Production หรือปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น Red Tractor Assurance) จากประเทศอังกฤษ
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนับเป็นมาตรฐานการผลิตที่มีกฎระเบียบ
เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกในปัจจุบัน
บริษัทน�ำกระบวนการและมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่เข้มงวดมา
ใช้ตั้งแต่การเลี้ยง การขนส่งสัตว์และการแปรรูป นอกจากนั้น
บริษัทได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร และองค์การอาหารและยา (อ.ย.) ที่ก�ำหนด
เกี่ยวกับการไม่ใช้ฮอร์โมนซึ่งเป็นสารต้องห้าม และไม่ใช้ยา
ปฏิชีวนะในการเร่งการเจริญเติบโต
นอกจากการท�ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์เองแล้ว บริษัทมีการด�ำเนิน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร ทั้งการเลี้ยงสุกร
เนื้อและไก่เนื้อ โดยบริษัทจะด�ำเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มี
พื้นที่เลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงของตนเอง ซึ่งหากผ่านการ
คัดเลือก บริษัทจะให้การสนับสนุนด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์

ยาสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ด้านวิธีการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร โดย
เกษตรกรจะได้คา่ ตอบแทนตามปริมาณสัตว์ทเี่ ลีย้ งได้สำ� เร็จตาม
มาตรฐานของบริษัท
บริษัทด�ำเนินกลยุทธ์มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางสายพันธุ์
โดยให้ความส�ำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มที่ดี
เพือ่ พัฒนาการเลีย้ งให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและ
สภาพแวดล้อมเพือ่ เพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต รวมทัง้
การสร้างมาตรฐานการท�ำงานระดับสากล และการใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการคุณภาพ ตรวจสอบ
ย้อนกลับทัง้ ระบบเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานทัง้ ห่วงโซ่
การผลิต นอกจากนี้บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริการหลังการ
ขาย โดยมีส�ำนักงานสาขาตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส�ำหรับเป็น
ศูนย์กลางเผยแพร่เทคนิคการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มให้แก่
เกษตรกร พร้อมกับช่วยด้านการตลาดและการจัดจ�ำหน่าย
ในปี 2555 รายได้จากธุรกิจการเลีย้ งสัตว์จากกิจการประเทศไทย
คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายรวม
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ธุรกิจอาหาร (FOOD)

บริษัทน�าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้ผ่านการแปรรูป
ขั้นพื้นฐานไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก อาหารกึ่ง
ส�าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน จากนั้นจึงน�า
ไปแช่เย็น แช่แข็ง และจ�าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าและ
ตราสินค้า โดยผ่านช่องทางการจ�าหน่ายแบบใหม่ (Modern
Trade) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์
เซ็นเตอร์ ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) และผู้ค้าส่ง
และผู้ค้าปลีก ส่วนการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ บริษัทมีสาขา
และตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศต่างๆ รวม 17 ประเทศ รวมทั้ง
จ�าหน่ายผ่านผู้น�าเข้าในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทส่งออก
สินค้าไปมากกว่า 40 ประเทศใน 5 ทวีป โดยประเทศที่น�าเข้า
หลัก ได้แก่ สหภาพยุโรป อังกฤษ ญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศ
อื่นๆ ในเอเชีย
บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะที่มุ่งมั่น
ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองความต้องการ
และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และบริษัทให้ความ
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ส� า คั ญ ในการผลิ ต สิ น ค้ า อาหารให้ มี คุ ณ ภาพในด้ า นคุ ณ ค่ า
รสชาติ และความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกที่จ�าหน่าย
ในประเทศและส่ ง ออก เช่ น ไก่ ค าราเกะ ไก่ ห ่ อ สาหร่ า ย
ไก่เทอริยากิ ข้าวแกงเขียวหวานไก่ บะหมี่เป็ดพะโล้ เป็ดย่าง
ลูกชิ้น ไส้กรอก หมูคุโรบุตะ เกี๊ยวกุ้ง และสปาเก็ตตี้คาโบนาร่า
เป็นต้น บริษัทได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ตราสินค้า
คิทเช่นจอย ห้าดาว บีเค บีเคพี และรวมถึงการผลิตเพื่อ
จ�าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของผู้ซื้อด้วยเช่นกัน

การบริหารจัดการมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
(Product Sustainability)

ในฐานะผู้ผลิตอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหาร
สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ สู่การผลิตอาหารสู่มือผู้บริโภค (From feed
to fork) บริษัทมีมาตรการเข้มงวดในการบริหารจัดการควบคุม
วงจรคุณภาพในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์
จนถึงโรงงานแปรรูปอาหาร ในขณะเดียวกันบริษัทตระหนักถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทในสังคมในการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัยให้แก่ผู้บริโภคและ
ลูกค้าของบริษทั แนวทางในการบริหารจัดการเหล่านีเ้ ป็นทิศทาง
ที่มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทค�านึงถึงปัจจัยหลัก
3 ประการ สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้
1. คุณภาพ (Quality) บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องของ
“คุณภาพสินค้า” สินค้าที่ผลิตต้องมีความปลอดภัย มีคุณค่า
ทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ภายใต้กระบวนการ
ผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ และ
ตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตอาหารสัตว์ การตรวจสอบทีส่ ายการผลิตต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอน บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งน�า
ระบบการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพระดับโลกมาใช้เป็น
พืน้ ฐาน ซึง่ ได้แก่ ระบบการจัดการคุณภาพสากล (ISO 9002)
มาตรฐานขั้นตอนการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร (Good
Manufacturing Practices - “GMP”) การจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช (Good Agricultural
Practice - “Global GAP”) ระบบคุณภาพส�าหรับธุรกิจ
ค้าปลีกอาหาร (British Retail Consortium - “BRC”) และ
มาตรฐานการผลิตสากลส�าหรับฟาร์มสัตว์ปีก และโรงงาน
แปรรูป (Assured Chicken Production - “ACP”) เป็นต้น

2. ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภค (Consumer
Health and Safety) ในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคต้องการความเชือ่ มัน่
ในความปลอดภัยทางอาหารเพิ่มมากขึ้น บริษัทมุ่งมั่นใน
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วยการ
วินิจฉัยและประเมินอันตรายของอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู ้ บ ริ โ ภคตั้ ง แต่ วั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต การขนส่ ง
จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งสร้างระบบการควบคุม เพื่อ
ขจัดหรือลดสาเหตุที่จะท�าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย
โดยระบบมาตรฐานที่บริษัทน�ามาใช้ ได้แก่ ระบบการผลิต
อาหารที่ปลอดภัย (Hazard Analysis and Critical Control
Point “HACCP”) มาตรฐานเกีย่ วกับการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�างาน (Occupational Safety &
Health Administration Management System “OSHAS”)

3. สิง่ แวดล้อม (Environmental) นอกเหนือจากการผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย ซีพีเอฟ
ยั ง ค� า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอด
กระบวนการผลิตสินค้า บริษัทแสวงหากระบวนการผลิตที่
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดความสิ้นเปลืองของการใช้
พลังงานและทรัพยากร และน�าทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้
เท่าที่ท�าได้ โดยบริษัทใช้มาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดี (ISO 14001) และน�าฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon
Footprint) มาผนึกลงบนผลิตภัณฑ์อาหารที่บริษัทผลิตเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดประกอบการตัดสินใจ และเพิม่ ขีดความ
สามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในตลาดโลก
ณ สิ้นปี 2555 ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทมีฉลากคาร์บอน
ฟุตพรินต์เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 93 รายการ
ในปี 2555 รายได้จากธุรกิจอาหารจากกิจการประเทศไทยคิดเป็น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายรวม
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จุดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Retail Outlets)
บริ ษั ท ได้ มี ก ารลงทุ น ขยายช่ อ งทางจั ด จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์หลักที่จัดจ�ำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมรับประทาน ในรูปสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งภายใต้
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านการตัดแยกชิ้น
ตราสินค้า
ส่วน หรือปรุงแต่งตามทีต่ ลาดต้องการซึง่ จ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็ง จุดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถ
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. ธุรกิจห้าดาว เป็นการบริหารจัดการจุดขายห้าดาวในรูปแบบ
แฟรนไชส์ โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้จุดขายห้าดาวทั้งหมด
7 ประเภท ได้แก่ จุดขายไก่ย่าง จุดขายไก่ทอด จุดขาย
ข้าวมันไก่ จุดขายบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง จุดขายเรดดี้มีล จุดขาย
ไส้กรอก และจุดขายเป็ดพะโล้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทมีจุดขายรวมทั้งสิ้น 4,752 จุดทั่วประเทศไทย ซึ่งแบ่ง
เป็น จุดขายไก่ย่างจ�ำนวน 2,253 จุดขาย จุดขายไก่ทอด
จ�ำนวน 1,504 จุดขาย จุดขายข้าวมันไก่จ�ำนวน 717 จุดขาย
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จุดขายบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจ�ำนวน 172 จุดขาย จุดขายเรดดี้มีล
จ�ำนวน 74 จุดขาย จุดขายไส้กรอกจ�ำนวน 28 จุดขาย และ
จุดขายเป็ดพะโล้จำ� นวน 4 จุดขาย
2. ร้านอาหารเชสเตอร์ กริลล์ เป็นธุรกิจร้านอาหารจานด่วน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 176 ร้าน
โดยเป็นร้านที่บริษัทด�ำเนินการเอง 68 ร้าน และด�ำเนินการ
ในลักษณะแฟรนไชส์ 108 ร้าน ในปี 2556 เชสเตอร์ กริลล์
ได้ปรับแบรนด์ โดยใช้ชื่อว่า “เชสเตอร์”
3. ร้านอาหารซีพี คิทเช่น เป็นร้านอาหารบริการด่วน (Fast
Serve) ภายใต้แนวคิดอาหารสดใหม่ อิม่ อร่อย ราคายุตธิ รรม
(Fresh, Full and Fair) โดยเปิดสาขาแรกในปี 2554 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ซีพี คิทเช่น มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 สาขา

6. ศูนย์อาหาร ซีพี ฟูด้ เวิลด์ บริษทั ได้มกี ารเปิดด�ำเนินการธุรกิจ
ศูนย์อาหาร “ซีพี ฟู้ดเวิลด์” ขึ้นครั้งแรกในปลายปี 2555
ที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นศูนย์อาหารที่มีความหลากหลาย
ของร้ า นอาหารทั้ ง ที่ เ ป็ น ร้ า นอาหารของกลุ่ ม บริ ษั ท เอง
และร้านอาหารจากภายนอก โดยมีแผนการจะขยายใน
ย่านธุรกิจการค้า อาคารส�ำนักงาน และสถานศึกษา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซีพี ฟู้ดเวิลด์ เปิดให้บริการทั้งสิ้น
1 สาขา
4. ร้านค้าปลีก ซีพี เฟรชมาร์ท เป็นร้านค้าปลีกที่จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ อาหารสด อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ภายใต้
มาตรฐานสินค้าของแบรนด์ซีพี และแบรนด์ซีพี เฟรชมาร์ท
มีลักษณะการด�ำเนินการเป็นศูนย์รวมสินค้าอาหารที่สด
สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดี ซึ่งมีการด�ำเนินการใน
2 ลักษณะ คือ เป็นร้านค้าปลีก และตูเ้ ย็นชุมชน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท มีทั้งหมด 623 สาขา
ซึ่งแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 270 สาขา และ
ต่างจังหวัด 353 สาขา และมีตู้เย็นชุมชนรวมทั้งสิ้น 9,100
ตู้เย็น
5. ร้านค้าปลีก ซีพี เฟรชมาร์ท พลัส เป็นธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่
ทีส่ ามารถเรียกว่า “ซูเปอร์คอนวีเนียนสโตร์” โดยจัดจ�ำหน่าย
สินค้าอุปโภคและบริโภค อีกทัง้ มีพนื้ ทีจ่ ำ� หน่ายอาหารส�ำหรับ
นั่งรับประทานภายในร้าน ที่เสนอความสะดวกสบายรูปแบบ
ใหม่แก่ผู้บริโภค ร้านซีพี เฟรชมาร์ท พลัส เปิดสาขาแรก
ในปี 2554 และ ณ 31 ธันวาคม 2555 เปิดให้บริการทั้งสิ้น
4 สาขา
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กิจการต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซีพีเอฟได้มีการด�าเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศโดยบริษัทย่อย ดังนี้
1. ประเทศไต้หวัน - ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ด�าเนินการโดย
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. ซึง่ เป็น
บริ ษั ท ที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ไต้หวันภายใต้ชื่อย่อ “1215” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.cptwn.com.tw) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร และอาหารไก่
ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน
และธุรกิจอาหาร เพือ่ จ�าหน่ายในประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก
ได้แก่ ไก่เนื้อ และสุกร
2. ประเทศจีน
(2.1) ธุรกิจสัตว์บก ด�าเนินการโดย C.P. Pokphand Co., Ltd.
ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฮ่องกง ภายใต้ชื่อย่อ “00043” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.cpp.hk) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร และ
อาหารไก่
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(2.2) ธุรกิจสัตว์นา�้ ด�าเนินการโดย 1) C.P. Pokphand Co., Ltd.
และ 2) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd. ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก
คือ อาหารกุ้งและอาหารปลา 3) C.P. Aquaculture
(Hainan) Co., Ltd. และ 4) C.P. Aquaculture
(Dongfang) Co., Ltd. ประกอบธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ เพือ่
จ�าหน่ายในประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก คือ กุ้ง
3. ประเทศเวียดนาม ด�าเนินการโดย C.P. Vietnam Corporation
ประกอบธุรกิจดังนี้
(3.1) ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหาร
สุกร และอาหารไก่ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงการ
แปรรูปขั้นพื้นฐาน และธุรกิจอาหาร เพื่อจ�าหน่ายใน
ประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และ
ไก่ไข่
(3.2) ธุรกิจสัตว์น�้าครบวงจร ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหาร
กุ้ง และอาหารปลา ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงการ
แปรรูปขั้นพื้นฐาน และธุรกิจอาหาร เพื่อจ�าหน่าย
ในประเทศและส่งออก มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ กุ้ง
และปลา

4. ประเทศตุรกี - ธุรกิจไก่ครบวงจร ด�าเนินการโดย C.P.
Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อาหาร
ไก่ ธุ ร กิ จ การเลี้ ย งสั ต ว์ ซึ่ ง รวมถึ ง การแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์
ขั้นพื้นฐาน และธุรกิจอาหาร เพื่อจ�าหน่ายในประเทศและ
ส่งออก มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่เนื้อ และไก่ไข่

7. ประเทศรัสเซีย - ธุรกิจสัตว์บก ด�าเนินการโดย 1) Charoen
Pokphand Foods (Overseas), LLC. ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร
และอาหารวัว และธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งประเภทสัตว์หลัก
คือ สุกร และ 2) CPF AGRO LLC. ประกอบธุรกิจการ
เลี้ยงสัตว์ ซึ่งประเภทสัตว์หลัก คือ สุกร

5. ประเทศฟลิปปนส์ ด�าเนินการโดย Charoen Pokphand
Foods Philippines Corporation ประกอบธุรกิจดังนี้
(5.1) ธุรกิจสัตว์บก ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารไก่ และ
อาหารสุกร และธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจ�าหน่าย
ในประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
(5.2) ธุรกิจสัตว์น�้า ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์ และการเลีย้ งสัตว์ เพือ่ จ�าหน่ายในประเทศ
มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ กุ้ง และปลา

8. ประเทศลาว - ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ด�าเนินการโดย C.P.
Laos Co., Ltd. ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์
มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารไก่ และอาหารสุกร ธุรกิจการ
เลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน และธุรกิจ
อาหาร เพื่อจ�าหน่ายในประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่
สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่

6. ประเทศมาเลเซีย
(6.1) ธุรกิจสัตว์บก ด�าเนินการโดย 1) Chau Yang Farming
Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสุกรขุน 2) Tip Top
Meat Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจโรงช�าแหละสุกร และ
3) AA Meat Shop Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก
(6.2) ธุ ร กิ จ สั ต ว์ น�้ า ด� า เนิ น การโดย Star Feedmills
(M) Sdn. Bhd. และ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์
หลัก ได้แก่ อาหารกุ้ง และอาหารปลา และธุรกิจการ
เพาะเลีย้ งกุง้ และแปรรูปกุง้ เพือ่ จ�าหน่ายในประเทศและ
ส่งออก

9. ประเทศอินเดีย ด�าเนินการโดย Charoen Pokphand (India)
Private Limited ประกอบธุรกิจดังนี้
(9.1) ธุรกิจสัตว์บก ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อาหารไก่ ธุรกิจการ
เลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร เพื่อจ�าหน่ายในประเทศ
มีประเภทสัตว์หลัก คือ ไก่เนื้อ โดยในปลายปี 2555
บริษัทได้เริ่มด�าเนินธุรกิจห้าดาว ซึ่งเป็นธุรกิจจุดขาย
อาหารในรูปแบบแฟรนไชส์
(9.2) ธุรกิจสัตว์น�้า ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อาหารกุ้ง
10. ประเทศอังกฤษ - ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจผลิต
สินค้าอาหารแช่เย็น ด�าเนินการโดย CP Foods (UK) Ltd.
โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือการน�าเข้าผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์
และอาหารแช่แข็งเข้ามาจ�าหน่ายในสหภาพยุโรป และน�าเข้า
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่เย็นเพื่อจ�าหน่ายในสหภาพยุโรป
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ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงาน

และฐานะการเงินของบริษัท

สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวมและอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
(ก) งบแสดงฐานะการเงินรวมของซีพเี อฟและบริษทั ย่อย ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ส่วนที่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพ - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1

1 มกราคม 25541
ล้านบาท ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 25541
ล้านบาท ร้อยละ

31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท ร้อยละ

7,761
15,385
21,903
10,216
1,962
57,227
17,051
893
47,142
1,851
442
2,769
70,148
127,375
10,051
9,707
8,088
4,981
32,827
28,510
7,076
35,586
68,413
58,962

24,341
15,692
21,233
12,514
2,721
76,501
26,108
823
52,025
2,120
418
2,511
84,005
160,506
22,897
11,733
5,687
5,754
46,071
40,866
6,493
47,359
93,430
67,076

12,258
23,279
48,334
19,300
6,030
109,201
38,031
1,484
90,812
5,200
54,792
11,024
201,343
310,544
47,660
4,951
20,620
9,306
12,681
95,218
84,066
10,479
94,545
189,763
120,781

6
12
17
8
2
45
13
1
37
2
2
55
100
8
8
6
4
26
22
6
28
54
46

15
10
13
8
2
48
16
1
32
1
2
52
100
14
7
4
4
29
25
4
29
58
42

4
7
16
6
2
35
12
29
2
18
4
65
100
15
2
7
3
4
31
27
3
30
61
39

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ก่อนมีผลบังคับใช้ (รายละเอียด
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี) โดยบริษทั ได้มกี ารปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลเปรียบเทียบทีแ่ สดงใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2554 งบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแส
เงินสดรวมส�ำหรับปี 2554 ทั้งนี้ ข้อมูลงบการเงินส�ำหรับปี 2553 ไม่ได้น�ำมาปรับปรุงย้อนหลังจึงไม่ได้แสดงเปรียบเทียบไว้
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(ข) งบก�ำไรขาดทุนรวมของซีพเี อฟและบริษทั ย่อย ส�ำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555
รายได้จากการขาย
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

ปี 25542
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ

206,099
1,358
1,556
209,013
172,487
(87)
18,909
2,432
193,741
3,863
19,135
2,898
16,237
(120)
16,117

357,175
8,673
6,009
2,996
374,853
315,838
(229)
33,260
6,377
52
355,298
4,139
23,694
2,675
21,019
(2,229)
18,790

98
1
1
100
83
9
1
93
2
9
1
8
8

95
2
2
1
100
84
9
2
95
1
6
1
5
5

(ค) งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของซีพเี อฟและบริษทั ย่อย ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555
(หน่วย : ล้านบาท)

กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิภาษีเงินได้
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรเบ็ดเสร็จที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
2

ปี 25542

ปี 2555

16,237
(243)
15,994
(185)
15,809

21,019
5,339
26,358
(2,439)
23,919

โปรดดูค�ำอธิบายตามเชิงอรรถที่ 1 ในหน้าที่ 34
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(ง) งบกระแสเงินสดรวม ของซีพเี อฟและบริษทั ย่อย ส�ำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555
(หน่วย : ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

ปี 25542

ปี 2555

17,558
(14,048)
13,022
16,532
7,755
(294)
23,993

529
(59,494)
46,449
(12,516)
23,993
773
12,250

(จ) อัตราส่วนทางการเงินทีส่ �ำคัญส�ำหรับงบการเงินรวมของซีพเี อฟและบริษทั ย่อย
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง3 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว4 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด5 (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า6 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย7 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ8 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย9 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 10 (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ 11 (วัน)
Cash Cycle12 (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น13 (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน14 (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ15 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น16 (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร17 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์18 (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น19 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย20 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน21 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล22 (%)
2
3
4
5

ปี 2554

ปี 2555

1.66
0.87
0.45
12.94
28
25.08
14
16.09
22
20

1.15
0.37
0.01
17.93
20
33.14
11
19.52
18
13

16.31
10.46
7.57
25.57

11.57
8.42
4.96
20.00

41.90
1.48

35.43
1.61

1.39
7.25
0.53
69.78

1.57
0.19
0.01
105.7923

โปรดดูค�ำอธิบายตามเชิงอรรถที่ 1 ในหน้าที่ 34
อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม/หนี้สินหมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ)/หนี้สินหมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน/หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานต่อไปนี้
เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของซีพเี อฟ
และบริษทั ย่อย โดยงบการเงินรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ได้รวมบัญชีของซีพีเอฟและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า
“บริษัท”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1.
ข้อมูลทั่วไป
ในปี 2555 มีเหตุการณ์ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อการจัดท�ำและ
น�ำเสนองบการเงินรวมส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และงบการเงินรวมที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ ดังนี้
(ก) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม ก่อนมี
ผลบังคับใช้ โดยนโยบายการบัญชีใหม่และผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ข้อ 3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ทั้งนี้ งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบก�ำไรขาดทุนรวมและ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับ
ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ที่ น� ำ มาแสดงเปรี ย บเที ย บได้ ป รั บ ปรุ ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่าวแล้ว
(ข) การรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้น
ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท 3 แห่ง ได้แก่
(1) C.P.Pokphand Company Limited (“CPP”) (2) Makin
Jernih Sdn. Bhd. (“MJSB”) และ (3) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด
(“Chester”) ในสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 76.13 ร้อยละ
99.99 และร้อยละ 99.99 ตามล�ำดับ ซึ่งมีผลท�ำให้บริษัททั้งสาม
แห่งดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทและถูกน�ำเข้ามา
รวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ในการ
รับรู้รายการดังกล่าว และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ข้อ 5. การรวม
ธุรกิจโดยการซื้อหุ้น

6

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการขายสุทธิ/ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย/รายได้รวม*360
8
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนสินค้า/สินค้าส�ำเร็จรูปเฉลี่ย
9
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360/อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
10
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ = ต้นทุนสินค้า/เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
11
ระยะเวลาช�ำระหนี้ = 360/อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
12
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย+ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย-ระยะเวลาช�ำระหนี้
13
อัตราก�ำไรขั้นต้น = ก�ำไรขั้นต้น/รายได้จากการขายสุทธิ
14
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้/รายได้รวมจากการขายสุทธิ
15
อัตราก�ำไรสุทธิ = ก�ำไรสุทธิ/รายได้รวม
16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก�ำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (ก�ำไรสุทธิ+ค่าเสื่อมราคา)/สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย
18
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
19
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
20
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน/ดอกเบี้ยจ่าย
21
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน/(การจ่ายช�ำระหนี้สิน+รายจ่ายลงทุน+ซื้อสินทรัพย์+เงินปันผลจ่าย)
22
อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย/ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
23
คณะกรรมการจะเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2555 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7
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การเข้าซื้อหุ้นในบริษัททั้งสามแห่งดังกล่าวส่งผลให้ ณ วันที่ซื้อ บริษัทมีสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาตามมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
CPP

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส่วนได้เสียในกิจการที่ซื้อซึ่งบริษัทถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
ค่าความนิยม
สิ่งตอบแทนที่โอนให้

4,493
34,240
19,095
15,070
(395)
(15,892)
(16,665)
39,946
(12,449)
(12,184)
55,936
71,249

MJSB

128
543
188
(55)
(180)
624
43
667

Chester

136
77
494
(264)
443
7
450

1. ผลการด�ำเนินงาน
(1) ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ปี 2555 นั บ ได้ ว ่ า เป็ น ปี ที่ มี ค วามท้ า ทายต่ อ ธุ ร กิ จ เกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารหลายประการ เริ่มด้วยภาวะสินค้า
เนือ้ สัตว์ลน้ ตลาดในตลาดภายในประเทศหลายประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศไทย ที่เกิดจากการขยายก�ำลังผลิตเพิ่มขึ้น
ของทั้งอุตสาหกรรม ท�ำให้ราคาเฉลี่ยของเนื้อสัตว์ที่จ�ำหน่าย
ในประเทศอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้น
มากกว่ า ระดั บ ของปี 2554 จากผลกระทบของภั ย แล้ ง ที่
สหรัฐอเมริกาในไตรมาสทีส่ ามของปี 2555 ทีส่ ง่ ผลให้ระดับราคา
กากถัว่ เหลืองและข้าวโพดอันเป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตอาหาร
สัตว์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์ได้
ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
ของโลกที่ยังอยู่ในภาวะที่มีความผันผวนและยังไม่สดใสมากนัก
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ท�ำให้ผู้ส่งออกค่อนข้าง
มีอปุ สรรคในการผลักดันต้นทุนไปยังราคาขายเต็มตามสัดส่วนได้
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นอกจากนั้น จากภาวะการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ใน
อุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2555
ท�ำให้การเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยโดยรวมได้รับความเสียหาย
ส่งผลให้ปริมาณกุ้งออกสู่ตลาดลดลงอย่างมาก ซึ่งสถานการณ์นี้
อยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุและวิธีการป้องกันโดย
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในปี 2555 บริษทั มีรายได้จากการขายรวมจ�ำนวน 357,175 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จากปีก่อน ซึ่งมีจ�ำนวน 206,099 ล้านบาท
โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายกิจการประเทศไทย
ร้อยละ 3 และยอดขายกิจการต่างประเทศร้อยละ 281 โดย
ยอดขายของกิจการต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
ยอดขายของบริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง ใหม่ ที่ เ ข้ า มารวมเพิ่ ม ตั้ ง แต่ ใ น
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 275

ก�ำไรสุทธิของบริษัทส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2555 มีจ�ำนวน 18,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อน ซึ่งมีจ�ำนวน
16,117 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เ ป็นผลมาจากการรับรู้ผลก� ำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
C.P. Vietnam Corporation (“CPV”) จ�ำนวน 8,673 ล้านบาท ซึ่งการรับรู้ผลก�ำไรดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ข้อ 5.1.2
(2) ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ ล้านบาท
ร้อยละ

1. กิจการประเทศไทย
1.1 ในประเทศ
อาหารสัตว์
ผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อาหาร
1.2 ส่งออก
อาหารสัตว์
ผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อาหาร
รวมรายได้จากกิจการประเทศไทย
2. กิจการต่างประเทศ
อาหารสัตว์
ผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อาหาร
รวมรายได้จากกิจการต่างประเทศ
ยอดขายสุทธิรวม

47,631
53,629
11,747

25
29
6

51,704
58,349
15,505

25
28
8

56,471
54,817
17,274

16
15
5

316
5,465
20,604
139,392

3
11
74

1,462
6,107
21,022
154,149

1
3
10
75

344
7,552
22,966
159,424

2
7
45

26,160
21,428
2,069
49,657
189,049

14
11
1
26
100

25,994
23,371
2,585
51,950
206,099

13
11
1
25
100

144,650
49,858
3,243
197,751
357,175

40
14
1
55
100
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ผลการด�ำเนินงานแยกตามที่ตั้งของกิจการและสายธุรกิจ
(1) กิจการประเทศไทย
รายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยในปี 2555 มี
จ�ำนวน 159,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน ซึ่ง
มีจ�ำนวน 154,149 ล้านบาท โดยรายละเอียดของรายได้
แยกเป็นดังนี้
ขายภายในประเทศไทย
รายได้จากการขายภายในประเทศไทยในปี 2555 มีจำ� นวน
128,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน ซึ่งมีจำ� นวน
125,558 ล้านบาท โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร
ส่งออก
รายได้จากการส่งออกในปี 2555 มีจำ� นวน 30,862 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน ซึ่งมีจ�ำนวน 28,591 ล้านบาท
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร
อัตราก�ำไรขั้นต้นของกิจการประเทศไทยในปี 2555 เท่ากับ
ร้อยละ 11 ลดลงจากปี 2554 ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 19 ส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากราคาขายทีล่ ดลงของผลิตผลจากฟาร์มเลีย้ งสัตว์ ขณะที่
ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น
(2) กิจการต่างประเทศ
รายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศในปี 2555 มี
จ�ำนวน 197,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 281 จากปีก่อน
ซึ่งมีจ�ำนวน 51,950 ล้านบาท ยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มี
ผลมาจากยอดขายของบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่เข้ามารวมเพิ่ม
ตั้งแต่ในไตรมาส 1 ของปีนี้ จ�ำนวน 143,027 ล้านบาท และ
ท�ำให้สดั ส่วนของรายได้จากกิจการต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ
55 ของรายได้จากการขายรวม
ในปี 2555 อัตราก�ำไรขั้นต้นของกิจการต่างประเทศเท่ากับ
ร้อยละ 12 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9 การเพิ่มขึ้น
ของอัตราก�ำไรขั้นต้นดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกิจการ
ของบริ ษั ทย่ อ ยที่เ ข้ามารวมเพิ่ม และอีกส่วนหนึ่งมาจาก
ผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ ของกิจการในประเทศตุรกีและไต้หวัน

40 รายงานประจ�ำปี

2. การเปลีย่ นแปลงของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิจาก
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลท�ำให้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ใน
ปี 2555 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 5,339 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ สุทธิ 5,638 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้นสุทธิ
894 ล้านบาทและผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลงสุทธิ
1,263 ล้านบาท

3. ฐานะการเงิน

(1) สินทรัพย์
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 สิ น ทรั พ ย์ ร วมของบริ ษั ท มี
จ�ำนวน 310,544 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน
109,201 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 90,812 ล้านบาท
เงินลงทุนระยะยาวและอื่นๆ 110,531 ล้านบาท
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 93 โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
รายการสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่เข้ามารวมเพิ่มตามที่
กล่าวไว้ในหน้าที่ 37 ข้อ (ข)
(2) สภาพคล่อง
ในปี 2555 บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 529 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จ�ำนวน 59,494 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
จัดหาเงินจ�ำนวน 46,449 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นกระแสเงินสดได้
มาจากการออกหุ้นกู้ ตั๋วเงินจ่าย เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน การจ�ำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัท
ย่อยและอื่นๆ จ�ำนวน 72,401 ล้านบาท และเป็นกระแสเงินสด
ใช้ไปในการช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว
ดอกเบีย้ จ่าย เงินปันผลและอืน่ ๆ จ�ำนวน 25,952 ล้านบาท โดยที่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนเท่ากับ 12,250 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1.15 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.66 เท่า ส�ำหรับ
Cash Cycle ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 13 วัน ลดลงจากณ วันสิ้นปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 20 วัน อันเป็นผลมาจากระยะเวลาการ
เก็บหนี้เร็วขึ้นจาก 28 วันในปี 2554 เป็น 20 วัน ในปี 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่จะถึงก�ำหนดช�ำระในปี 2556 เท่ากับ 9,301 ล้านบาท ปี 2557 เท่ากับ
9,695 ล้านบาท ปี 2558 เท่ากับ 9,692 ล้านบาท และปี 2559 - 2584 เท่ากับ 64,670 ล้านบาท
ในส่วนของของหุ้นกู้ซีพีเอฟชุดที่ยังไม่ถึงก�ำหนดไถ่ถอน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 58,460 ล้านบาท
แยกแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
มูลค่า
(ล้านบาท)

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

หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2552
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2553
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1

วันที่ออก

3,000
2,200
3,200
3,000
1,000
1,000
3,000

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

8. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 5,000

3 พ.ย. 2553

9. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1
10. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
11. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3*
12. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2554*
13. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2555
14. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1

19 ส.ค. 2554
19 ส.ค. 2554
19 ส.ค. 2554
21 ธ.ค. 2554
15 มี.ค. 2555
3 ส.ค. 2555

3,000
3,000
4,000
6,000
6,060
6,000

15. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2 4,000

3 ส.ค. 2555

16. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3* 5,000

3 ส.ค. 2555

วันครบก�ำหนด
ไถ่ถอน

อายุหุ้นกู้ (ปี)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
(ร้อยละ)

15 ส.ค. 2556
5
5.70
25 พ.ย. 2556
4
3.90
25 พ.ย. 2557
5
4.30
25 พ.ย. 2558
6
4.80
30 พ.ค. 2558 5 ปี 5 เดือน 8 วัน
4.40
30 พ.ค. 2558 5 ปี 3 เดือน 19 วัน
4.20
3 พ.ย. 2557
4
ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.00
ปีที่ 4 ร้อยละ 4.00
3 พ.ย. 2560
7
ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.00
ปีที่ 4-5 ร้อยละ 4.00
ปีที่ 6-7 ร้อยละ 5.00
19 ส.ค. 2561
7
4.65
19 ส.ค. 2564
10
4.87
19 ส.ค. 2584
30
5.42
21 ธ.ค. 2584
30
5.42
15 มี.ค. 2559
4
4.17
3 ส.ค. 2562
7
ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.35
ปีที่ 5-7 ร้อยละ 5.00
3 ส.ค. 2565
10
ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.40
ปีที่ 5-9 ร้อยละ 5.00
ปีที่ 10 ร้อยละ 6.00
3 ส.ค. 2575
20
5.30

* เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ สิ้นปีที่ 15
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(3) แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.57 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ24 ต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (Net Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.41 เท่า (ซึง่ ต�ำ่ กว่า
อัตราส่วนที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผูถ้ อื หุน้ กูท้ กุ ชุดทีย่ งั มิได้ไถ่ถอน ทีก่ ำ� หนดให้บริษทั ต้องด�ำรง
ไว้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.00 เท่า) โดยในส่วนของหนี้สินจ�ำนวน
189,763 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ปีกอ่ นร้อยละ 103 เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้
ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�ำนวน 76,753 ล้านบาท และการ
เพิ่มขึ้นของหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ�ำนวน 19,580 ล้านบาท
ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าว ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากหนีส้ นิ ของบริษทั ย่อย
แห่งใหม่ทเี่ ข้ามารวมเพิม่ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหน้าที่ 37 ข้อ (ข) และอีก
ส่วนหนึง่ มาจากการกูย้ มื เพือ่ น�ำมาซือ้ หุน้ CPP ทัง้ นี้ หนีส้ นิ จ�ำนวน
189,763 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ นิ ทีไ่ ม่มภี าระดอกเบีย้ และมี
ภาระดอกเบี้ยจ�ำนวน 146,203 ล้านบาท และ 43,560 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ส�ำหรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยนั้นประกอบด้วย
หนี้สินระยะสั้นจ�ำนวน 62,137 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาว
จ�ำนวน 84,066 ล้านบาท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น มี จ� ำ นวน
120,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่
มาจากการเปลี่ยนแปลงในรายการทุนที่ออกและช�ำระแล้วและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนเพื่อช�ำระราคา
ค่าหุ้น CPP การเปลี่ยนแปลงก�ำไรสะสมซึ่งเป็นผลมาจากก�ำไร
สุทธิของปี (สุทธิจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2555)
การเพิ่มขึ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม และผลต่างจาก
การตีราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
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(4) รายจ่ายลงทุนในปี 2556-2558
รายจ่ายลงทุนส�ำหรับปี 2556-2558 มีจ�ำนวนรวมประมาณ
50,000 ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนในประเทศไทยจะมุ่งเน้น
การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ส่ ว นรายจ่ า ยลงทุ น ใน
ต่างประเทศจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ทั้งนี้
รายจ่ายลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(5) การจ่ายเงินปันผล
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของซีพเี อฟทีก่ ำ� หนดว่า เงินปันผล
ที่จ่ายรวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจำ� นวนประมาณร้อยละ 50 ของ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้และส�ำรองตามกฎหมาย
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยเงินปันผล
ดั ง กล่ า ว ซี พี เ อฟได้ มี ก ารจ่ า ยครั้ ง แรกเป็ น เงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2555 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สอง
ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจ�ำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท จะเสนอการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประจ�ำปีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจะ
จัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2556เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(6) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
นอกเหนือจากความเสี่ยงที่บริษัทได้ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัย
ความเสี่ยง” แล้วนั้น บริษัทได้ประเมินบนข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน
ว่าปัจจัยที่อาจมีผลกระทบท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ส� ำ หรั บ ปี 2556 ได้ แ ก่
1) การเกิดขึ้นต่อเนื่องของโรคกุ้งที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปีที่
ผ่านมา 2) ระดับราคาของวัตถุดิบในการผลิตที่อาจปรับตัว
สูงขึ้นจากระดับที่บริษัทประมาณไว้ และ 3) ภาวะการผลิต
ล้ น ตลาดของเนื้ อ สั ต ว์ ที่ จ� ำ หน่ า ยในประเทศ ที่ อ าจท� ำ ให้
ระดับราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวลดลงจากที่บริษัทประมาณไว้

หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินทั้งหมดหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และบวกด้วยภาระค�้ำประกันหนี้สินต่อบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นๆ
แต่ไม่รวมถึง (1) ภาระค�ำ้ ประกันหนีส้ นิ ทีซ่ พี เี อฟมีตอ่ บริษทั ย่อย และภาระค�ำ้ ประกันหนีส้ นิ ทีบ่ ริษทั ย่อยมีตอ่ ซีพเี อฟ และ (2) หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะบริษัท
และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึง
หลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปของประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้ง
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ เพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน เพือ่ ให้งบการเงินมีความน่าเชือ่ ถือ และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี แ ละด� ำ รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง

ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้สอบทานเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
และรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทโดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการบริษัท

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟในปี 2555 ได้แก่ นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4323 และนายไวโรจน์ จินดามณีพทิ กั ษ์ ทะเบียนผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

ค่าตอบแทนที่ซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ในปี 25551 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: บาท

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท
2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ
1
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ซีพีเอฟ
3,710,000
630,000

ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทย่อย
11,189,000
1,180,000

ภาวะอุตสาหกรรม

และแนวโน้ม

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555 และแนวโน้มปี 2556
ที่มา: บทความสรุปมาจากสำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555

สาขาปศุสัตว์

สาขาพืช

ปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้น จากการขยายการผลิตภายหลัง
การน�ำเข้าพันธุ์ไก่ไข่อย่างเสรีเมื่อปี 2553 ประกอบกับเกษตรกร
มีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี

เศรษฐกิจการเกษตรในปี 2555 ขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 เมือ่
เทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการผลิตสินค้าเกษตรโดยทั่วไป
กลับเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังสถานการณ์นำ�้ ท่วมครั้งใหญ่ในช่วง
ปลายปี 2554
ปี 2555 สาขาพืชขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปี 2554 แม้ว่า
จะมีสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรทั้งภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง
และอุทกภัย เกิดขึน้ ในบางพืน้ ทีข่ องประเทศ แต่ไม่ได้สร้างความ
เสียหายกับภาคเกษตรมากนัก
อย่ า งไรก็ ต าม ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ แ ละถั่ ว เหลื อ งมี ผ ลผลิ ต
ลดลง โดยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ส่วนผลผลิตถั่ว
เหลืองลดลง เป็นผลจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีและต้นทุน
ในการผลิตสูง
ส�ำหรับด้านราคาในปี 2555 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลือง
มีราคาเพิ่มขึ้น โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาเพิ่มขึ้นจากความ
ต้ อ งการใช้ เ พื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต อาหารสั ต ว์ เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้ สถานการณ์ภัยแล้งในสหรัฐฯ ได้สร้างความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางเกษตรหลายชนิดโดยเฉพาะข้าวโพดและถัว่ เหลือง
ส่งผลให้ราคาธัญพืชในตลาดโลกเพิ่มขึ้น และท�ำให้ราคาธัญพืช
ในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

ในปี 2555 สาขาปศุสัตว์มีการขยายตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา โดยไก่เนื้อ ไข่ไก่ และสุกร มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายการเลี้ยง

ส�ำหรับการผลิตสุกรเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาสุกรอยู่
ในเกณฑ์ดี จูงใจให้มีการขยายการผลิต ประกอบกับปัจจัยเสี่ยง
ด้านโรคทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ (Porcine
Reproductive and Respiratory Syndrome: PRRS) ลดลง
ด้านราคาสินค้าปศุสัตว์ที่สำ� คัญ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และสุกร มี
ราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายการเลี้ยง

สาขาประมง

สาขาประมงในปี 2555 มีผลผลิตลดลงร้อยละ 2.7 เมือ่ เทียบกับปี
2554 โดยกุ้งทะเลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในช่วงเดือนมกราคมกันยายน 2555 ลดลงร้อยละ 24.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคากุ้งไม่จูงใจให้เกษตรกรขยาย
การผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากยอดการสั่งซื้อจากตลาดหลักใน
ต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกาลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ อีกทั้งพื้นที่เลี้ยงในบางพื้นที่ เช่น ภาคตะวันออก
ประสบปัญหาโรคกุ้งตายก่อนวัยอันควร (Early Mortality
Syndrome: EMS) ท�ำให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย
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ด้านราคากุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ที่เกษตรกร
จ�ำหน่ายได้ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2555 ลดลงร้อยละ
3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 เนื่องจากการส่งออกที่
ลดลง แต่ในช่วงปลายปีราคากุง้ เริม่ ปรับตัวสูงขึน้ ในระดับหนึง่ ซึง่
เป็นผลมาจากการด�ำเนินงานตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคา
กุ้งขาวแวนนาไมโดยระบบเครือข่ายแบบกลุ่ม (Shrimp Cluster)
ของรัฐบาลเพื่อชดเชยราคาให้แก่เกษตรกรที่เข้าโครงการ
การส่งออกกุง้ และผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2555
มีมูลค่าลดลง เป็นผลมาจากค�ำสั่งซื้อในตลาดผู้น�ำเข้าหลัก
คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ลดลงเป็นส�ำคัญ

แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556

คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2556 จะขยายตัวอยู่ใน
ช่วงร้อยละ 3.5-4.5 ภายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร
ไม่ผันผวนมากนัก ทั้งในด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ รวม
ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน และราคาน�้ำมัน
ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ดงั กล่าวอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

สาขาพืช

สาขาพืช มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ 4.0-5.0
หากสภาพอากาศเอือ้ อ�ำนวย ราคาผลผลิตพืชส่วนใหญ่มแี นวโน้ม
ใกล้เคียงกับปี 2555 นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่มี
ความแปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกธัญพืชที่
ส�ำคัญ ท�ำให้ราคาธัญพืชและอาหารของโลกมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ได้

สาขาปศุสัตว์

สาขาปศุสตั ว์ปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8-2.8 เนือ่ งจาก
เกษตรกรมีการขยายการผลิต การบริหารจัดการการเลี้ยงที่ดี
การปรับปรุงมาตรฐานฟาร์ม รวมถึงกระบวนการควบคุมและเฝ้า
ระวังโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การผลิตในสาขาปศุสัตว์ยัง
คงมีความเสี่ยงจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ
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โรคระบาด และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่ความต้องการ
บริโภคทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก ส�ำหรับตลาดต่างประเทศโดย
เฉพาะญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักของเนื้อไก่ยังมี
แนวโน้มการน�ำเข้าเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับราคาปศุสัตว์โดยเฉลี่ยในปี 2556 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นทั้งไก่เนื้อและสุกร จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่
มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ขณะที่ราคาไข่ไก่มีแนวโน้มทรงตัว โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
มีการปรับแผนการผลิตโดยการปลดแม่ไก่ยืนกรงเร็วขึ้นและ
ปรับลดปริมาณการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
นอกจากนี้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นยังเป็น
ปัจจัยที่อาจท�ำให้ราคาสินค้าปศุสัตว์ในปี 2556 ปรับตัวสูงขึ้น

สาขาประมง

การผลิตสาขาประมงในปี 2556 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ
(-0.2)-0.8 โดยยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องโรคระบาดที่เกษตรกร
ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ หากสภาพภูมิอากาศมี
ความแปรปรวน ก็จะท�ำให้ผลผลิตลดลง
ส�ำหรับสถานการณ์ด้านราคา คาดว่าราคาที่เกษตรกรขายได้
อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศยังมีอย่างต่อเนือ่ ง ด้านการค้า คาดว่าจะยังคงขยาย
ตัวตามความต้องการของตลาดทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
ต่อเนือ่ ง แม้วา่ ประเทศผูน้ ำ� เข้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และญี่ปุ่น จะประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ
ส�ำหรับตลาดภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
พฤติกรรมการบริโภคของคนเมืองเริม่ เปลีย่ นโดยหันมาบริโภคกุง้
แช่แข็งพร้อมปรุงแทน

ราคาที่เกษตรกรขายได้ของสินค้าเกษตรที่สำ� คัญ
หน่วย: บาท/กก.
สินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14 %
ถั่วเหลืองชนิดคละ
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
สุกร น�้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป
ไข่ไก่สดคละ
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

2554
ทั้งปี

ม.ค.-พ.ย.

2555
ม.ค.-พ.ย.

7.61
15.30
46.81
65.54
3.01
128.83

7.58
15.30
47.01
65.84
3.01
128.64

9.37
15.69
41.89
56.86
2.57
125.91

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

23.61
2.54
(10.89)
(13.64)
(14.62)
(2.12)

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุน ปี 2555 และแนวโน้ม ปี 2556
ประเทศไต้หวัน

ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ประกอบกับการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศไต้หวัน โดยเฉพาะการส่งออกซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 65 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส่งผล
ให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสามไตรมาสแรกปี 2555
อยู่ที่ร้อยละ 0.4 ร้อยละ -0.18 และร้อยละ 1.02 ตามล�ำดับ
และประมาณการว่าปี 2555 จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ร้อยละ1.05 (ทีม่ า: Directorate-General of Budget, Accounting
and Statistic; Executive, Yuan, R.O.C. (ประเทศไต้หวัน))

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ก่อให้
เกิดภาวะภัยแล้งในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ในปี 2555 ราคา
ข้าวโพดและถัว่ เหลืองมีการปรับตัวขึน้ เป็นอย่างมากในช่วงครึง่ ปี
หลัง แต่เฉลีย่ ทัง้ ปีราคาข้าวโพดและถัว่ เหลืองใกล้เคียงกับปี 2554
ผลจากการเปิดเสรีน�ำเข้าเนื้อสัตว์ คาดว่าในปี 2555 ประเทศ
ไต้หวันจะน�ำเข้าเนื้อไก่ประมาณ 120,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
9.5 จากปีก่อน

ราคาสินค้าเกษตร
หน่วย: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่/กก.
สินค้า

ไก่เนื้อเป็นขนาด 1.75 -1.95 กก.1
สุกรน�ำ้ หนัก 100 กก.2

2554

2555

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

44.60
71.50

43.16
63.52

(3.23)
(11.16)

ที่มา: 12 Poultry Association of the Republic of China
National Animal Industry Foundation
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ประเทศจีน

ในปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการเติบโตในอัตราที่ชะลอ
ตัวลง โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ส�ำหรับช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 7.8 ลดลงจากร้อยละ 9.6 ใน
ช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีกอ่ น (ทีม่ า: ส�ำนักงานเศรษฐกิจแห่ง
ชาติประเทศจีน (National Bureau of Statistics of China))
เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับความ
ต้องการภายในประเทศและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ลดลง
โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าปี 2555
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 7.8 ซึ่งลดลง
จากร้อยละ 9.2 ในปี 2554
อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรยังคงเป็นกุญแจส�ำคัญส�ำหรับ
รัฐบาลจีนในการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
ผลผลิตของภาคเกษตรกรรม และการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์และ
การผลิตอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น

ประเทศเวียดนาม

ปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศเวียดนามมีการเติบโตในอัตรา
ที่ชะลอตัวลง โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศร้อยละ 5.1 ลดลงจากร้อยละ 5.9 ในปี 2554 อย่างไร
ก็ตามจากการประมาณล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) คาดการณ์ว่าในปี 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะ
เติบโตร้อยละ 5.9 ในขณะทีป่ ระมาณการเงินเฟ้อในปีนคี้ าดว่าจะ
อยู่ที่ร้อยละ 8.1 และลดลงเหลือร้อยละ 6.2 ในปี 2556 เนื่องจาก

รัฐบาลเริม่ ลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายจากร้อยละ 14 ลงมาทีร่ อ้ ยละ
9 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระ
ให้กบั นักลงทุน และผลจากมาตรการจ�ำกัดสินเชือ่ อัตราดอกเบีย้
เงินกู้สูง เพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อ ท�ำให้อัตราแลกเปลี่ยน
เงินด่องต่อเงินเหรียญสหรัฐมีเสถียรภาพมากขึ้นในปี 2555
สาขาปศุสตั ว์ - ภาพรวมปี 2555 ภาวะตลาดมีการแข่งขันรุนแรง
ทั้งในตลาดสัตว์ปีกและสุกร ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากราคาสัตว์ปีก
และสุกรที่สูงในปีก่อน ท�ำให้มีเกษตรกรและผู้เลี้ยงรายใหม่เข้า
มาในตลาดมากขึ้น
ส�ำหรับสภาวะตลาดในปี 2556 คาดการณ์ว่าราคาสัตว์ปีกและ
สุกรน่าจะปรับตัวสูงขึน้ เนือ่ งจากสภาวะราคาในปีนี้ ท�ำให้ผเู้ ลีย้ ง
ที่ประสบปัญหาขาดทุนชะลอการขยายตัวหรือลดก�ำลังการผลิต
ลง นอกจากนีท้ างรัฐบาลยังได้ออกมาตรการทีท่ �ำให้มกี ารน�ำเข้า
สินค้าแช่แข็งได้ยากขึ้น
สาขาประมง - การเพาะเลี้ยงกุ้งในช่วงปี 2555 คาดว่าจะขยาย
ตัวขึน้ ค่อนข้างดีแต่มปี ญั หาเรือ่ งโรคระบาด โดยมีผลผลิตรวมโดย
ประมาณ 200,000 ตัน ไม่รวมกุ้งจับจากธรรมชาติซึ่งลดลงจาก
ปีก่อนประมาณร้อยละ 16 ส�ำหรับการส่งออกกุ้งของเวียดนาม
ปี 2555 คาดว่าจะมีปริมาณประมาณ 220,000 ตัน มูลค่า 2,100
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ น้อยกว่าปี 2554 ทีม่ กี ารส่งออกกุง้ ปริมาณ
245,123 ตัน มูลค่าประมาณ 2,396 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 11.4 และร้อยละ
8.9 ตามล�ำดับ

ราคาสินค้าเกษตร
สินค้า

ไก่พันธุ์เนื้อ1 (ด่อง/กก.)
ไข่ไก่1 (ด่อง/กก.)
สุกรขุน1 (ด่อง/ตัว)
กุ้งกุลาด�ำ2 ขนาด 30 ตัว/กก. (ด่อง/กก.)
กุ้งขาวแวนนาไม2 ขนาด 50 ตัว/กก. (ด่อง/กก.)

2554

2555

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

31,544.00
1,486.00
51,407.00
183,837.00
117,395.00

25,926.00
1,327.00
42,925.00
138,231.00
101,100.00

(21.67)
(11.98)
(19.76)
(24.80)
(13.88)

ที่มา: 12 ข้อมูลสาขาปศุสัตว์ - evialisvietnam.com
ข้อมูลสาขาประมง - สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP)

48 รายงานประจ�ำปี

ประเทศตุรกี

เศรษฐกิจของประเทศตุรกีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดย
คาดว่าปี 2556 จะขยายตัวร้อยละ 4.0 วิกฤติหนี้สาธารณะยุโรป
ส่งผลกระทบต่อประเทศตุรกีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง เนื่องจาก
ภาคการธนาคารของประเทศมีความแข็งแกร่งจากการปรับตัว
จากวิกฤติการณ์ทางการเงินในปี 2544 และรัฐบาลมีเสถียรภาพ

ปริมาณการผลิตเนื้อไก่รวมในปี 2555 คาดว่าจะมีประมาณ
1,726,375 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 6.5 ซึ่งมีจำ� นวนไก่เข้า
โรงช�ำแหละทั้งหมด 964 ล้านตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 (ที่มา :
TUIK, TMO, CBRT, Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) and Ministry of Agriculture and Rural Affairs)

ราคาสินค้าเกษตร
วัตถุดิบ

ข้าวโพด (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน)
ถั่วเหลือง (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน)
ไก่เนื้อ (ดอลลาร์สหรัฐ/กก.)

2554

2555

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

381.00
632.00
1.25

338.00
652.00
1.37

(11.29)
3.16
9.60

ที่มา : Turkstat, The summary of agricultural statistics publication

ประเทศฟิลิปปินส์

ในปี 2555 คาดว่าประเทศฟิลิปปินส์ จะมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจประมาณร้อยละ 6.0 โดยมีอตั ราเงินเฟ้ออยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.1
ทัง้ นี้ อัตราการว่างงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2555 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 7.0
(ที่มา : National Statistics Office, Philippines)
ภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สิ้ น สุ ด เดื อ น
กันยายน ปี 2555 มีการขยายตัวร้อยละ 1.93 จากช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแยกตามกลุ่มสินค้าดังนี้

สินค้าพืชไร่ - ในปี 2555 สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ผลผลิตข้าวและ
ข้าวโพดมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 และ 7.5 ตามล�ำดับ โดย
ราคาเฉลี่ยหน้าฟาร์มลดลงร้อยละ 4.8
สินค้าปศุสัตว์ - มีการเติบโตจากปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อยที่
ร้อยละ 0.86 โดยผลผลิตสัตว์ปีก มีการขยายตัวร้อยละ 4.6 แต่
ราคาเฉลี่ยหน้าฟาร์มยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2
สินค้าประมง - มีผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.6 โดย
ราคาขายหน้าฟาร์มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8
(ที่มา: Department of Agriculture, Philippines)

ราคาสินค้าเกษตร
หน่วย: เปโซ/กก.
สินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14%
ไก่เนื้อ
สุกรน�้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป
กุ้งกุลาด�ำ ขนาด 30 ตัว/กก.
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตัว/กก.

2554

2555

14.42
74.94
103.95
350.00
235.00

15.00
77.00
102.00
280.00
220.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

4.02
2.75
(1.87)
(20.00)
6.38

ที่มา: ฝ่ายการตลาด CPF Philippines
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ประเทศมาเลเซีย

ในปี 2555 ประเทศมาเลเซียมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 4.6 และมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่
ร้อยละ 2.7 และในปี 2556 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 5.1
และร้อยละ 3.0 ตามล�ำดับ (ที่มา: กรมสถิติ ประเทศมาเลเซีย
(Department of Statistics Malaysia))

ในการประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจมวลรวมผ่าน
ทาง Economic Transformation Program และ 12 Nation Key
Economic Areas ในปี 2554 โดยรัฐบาลนั้น ภาคการเกษตรเป็น
หนึ่งในจ�ำนวน 12 สาขาเป้าหมายเศรษฐกิจแห่งชาติที่จะต้องได้
รับการพัฒนา โดยมีการก�ำหนดนโยบายส�ำหรับการพัฒนาการ
ผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ เป็นดังนี้
ราคาสินค้าเกษตร
สินค้า

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก. (ริงกิต/กก.)

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร - ก�ำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาธุรกิจ
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความแข็งแกร่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไป
ที่ธุรกิจขนาดเล็ก
สาขาปศุสัตว์ - รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การท�ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใน
ลักษณะของ Biotechnology Farming และส่งเสริมให้มีการ
ลงทุนทางด้านนีจ้ ากนักธุรกิจต่างชาติ โดยให้ความส�ำคัญกับการ
ท�ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อม
สาขาผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ และการประมง - สาขาผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้
เป็นสาขาที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม
ในส่วนของ Premium Products เพื่อการส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์กุ้ง
และปลา โดยเน้นสายพันธุก์ งุ้ และปลาประเภทหลักๆ เช่น กุง้ ขาว
แวนนาไม ปลานิล ปลากะพง และปลาเก๋า
(ทีม่ า: Performance Management & Delivery Unit (Pemandu))
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2555

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

12.00

15.00

25.00

ที่มา: กรมสถิติ ประเทศมาเลเซีย (Department of Statistics Malaysia)

ประเทศรัสเซีย

ปี 2555 คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศรัสเซีย
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.0 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลง
เหลือร้อยละ 5.9 (ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF))

สาขาปศุสตั ว์ - ปี 2555 มีปริมาณการผลิตเนือ้ สัตว์ทกุ ชนิดรวมกัน
ประมาณ 6.15 ล้านตัน ปริมาณการผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้นเป็น 2.75
ล้านตัน จาก 2.57 ล้านตัน ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555-2556 คาดว่ายังขยายตัวเพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากราคาข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์มีแนวโน้มที่จะปรับ
ตัวอยู่ในเกณท์ดี และในส่วนของราคาเนื้อสัตว์ คาดว่าจะยังคง
ทรงตัวในระดับสูง เนือ่ งจากความต้องการบริโภคเนือ้ สัตว์ภายใน
ประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กอปรกับมาตรการควบคุม
การน�ำเข้าผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์จากต่างประเทศอย่างเข้มงวด ท�ำให้
ความต้องการบริโภคเนือ้ สัตว์ภายในประเทศเพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้
ราคาเนื้อสัตว์มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส�ำหรับปี 2556 การผลิตภายในประเทศจะยังคงมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากนโยบายของภาครัฐที่พยายามจะลดปริมาณ
การน�ำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนเกษตรกร
ภายในประเทศตามโครงการแห่งชาติ โดยคาดว่าปี 2556 จะมี
ปริมาณการผลิตไก่เนื้อ 2.85 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6
ปริมาณการผลิตสุกรจะเพิ่มขึ้นเป็น 18.260 ล้านตัว จาก 17.996
ล้านตัวในปี 2555 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

สาขาพืช - ปี 2555 มีผลผลิตธัญพืชรวมทั้งสิ้น 72.3 ล้านตัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555) ลดลงจากปี 2554 ใน
อัตราร้อยละ 24 โดยมีธัญพืชหลัก ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
ข้าวโพด ข้าวไรท์ และข้าวโอ๊ต
50 รายงานประจ�ำปี

(ที่มา: Russia‘s State Statistical Service และ USDA Foreign
Agricultural Service)

ราคาสินค้าเกษตร
หน่วย: รูเบิ้ล/กก.
2554

สินค้า

ทั้งปี

กากถั่วเหลือง โปรตีน 47%1
ข้าวสาลี ความชื้นไม่เกิน 14%1
ข้าวบาเลย์ ความชื้นไม่เกิน 14%1
สุกรมีชีวิต2

ม.ค.-พ.ย.

2555
ม.ค.-พ.ย.

23.20
6.56
7.49
76.15

25.20
8.30
7.11
83.00

23.10
6.52
7.35
76.60

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

9.09
27.30
(3.27)
8.36

ที่มา: 1 http://www.agro-bursha.ru
2
กระทรวงเกษตรรัสเซีย

ประเทศอินเดีย

ปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศอินเดียมีการเติบโตในอัตราทีช่ ะลอ
ตัวลงจากปีก่อนเล็กน้อย โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศอยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.7 โดยมีอตั ราเงินเฟ้อเฉลีย่ อยูท่ ี่
ร้อยละ 9.4 โดยคาดว่าในปี 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
จะขยายตัวร้อยละ 6.6 ซึง่ การขยายตัวเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ และนักลงทุนต่างชาติทเี่ ข้ามาลงทุน
ในอินเดียเพิ่มขึ้น (ที่มา: ธนาคารเพื่อการน�ำเข้าและส่งออก
อินเดีย (Export Import Bank of India))
ในปี 2555 กลุ่มพืชที่เป็นธัญญาหาร เช่น ข้าว ข้าวสาลี อ้อย
และข้าวโพด มีปริมาณผลผลิตสูงขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากไม่มี
ภัยธรรมชาติรนุ แรงเกิดขึน้ ในขณะทีร่ าคาปรับเพิม่ ขึน้ พอสมควร

เนื่องจากภาครัฐได้เข้ามาประกันราคาขั้นต�่ำ โดยในส่วนของ
ปศุสัตว์มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน เนื่องจากมีการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องในปี 2554-2555 ส่งผลให้ช่วงปลายปี 2555 ราคาสินค้า
ปศุสัตว์ปรับตัวลง ท�ำให้ผู้เลี้ยงอิสระทยอยหายไปจากตลาด จึง
คาดการณ์ว่าในปี 2556 ปริมาณสัตว์จะปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก
และอาจจะท�ำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นได้
การเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศอินเดียในปี 2555 มีผลผลิตกุ้งรวม
216,500 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 58 และมีการส่งออกกุ้ง
จ�ำนวน 189,125 ตัน มูลค่าประมาณ 1,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 25 และร้อยละ 38 ตามล�ำดับ

ราคาสินค้าเกษตร
สินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14% (รูปี/กก.)
ถั่วเหลืองชนิดคละ (รูปี/กก.)
ไก่เนื้อ (รูปี/กก.)
ลูกไก่เนื้อ (รูปี/ตัว)
กุ้งกุลาด�ำ ขนาด 30 ตัว/กก. (รูปี/กก.)
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 30 ตัว/กก. (รูปี/กก.)

2554

2555

12.40
20.30
51.70
17.70
340.00
327.00

13.60
30.80
54.20
13.00
276.00
285.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

9.68
51.72
48.36
(26.55)
(18.82)
(12.84)

ที่มา: ธนาคารเพื่อการน�ำเข้าและส่งออกอินเดีย (Export Import Bank of India)
ครัวของโลก 51

เตรียมพรอมทั้งรุกและรับกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ทั้งภาวะทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
วางแผนบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
อยางผูเขาใจรอบดาน
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เขาใจ

สถานการณ

วิอยเาคราะห
งรอบดาน
ครัวของโลก 53

ปัจจัย

ความเสี่ยง

สภาวะเศรษฐกิ จ โลกยั ง คงได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาหนี้
สาธารณะในกลุ ่ ม สหภาพยุ โ รปทั้ ง ในทางตรงและทางอ้ อ ม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งการจะเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจโลกและ
ประเทศไทย อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษัทได้ บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์
และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งได้
ท�ำการประเมินผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท บริษัทได้ดำ� เนินตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework โดย
บริษัทมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้ความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และได้ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานใน
บริษัทในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
ในปี 2555 ปัจจัยเสี่ยงหลักที่บริษัทพิจารณาว่าถ้าบริษัทไม่มี
การบริ ห ารจั ด การที่ ดี จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท สามารถ
สรุปพอสังเขปดังนี้
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป มีแนวโน้ม
ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสะดวก ค�ำนึงถึง
สุขภาพ สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าวย่อมส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อ
การเติบโตของบริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารรายส�ำคัญที่มีการ
จัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ท�ำการศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสินค้า
และบริการ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุงการวางแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ และการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

1.2 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบนิเวศ ท�ำให้เกิดภัยพิบัติทั้งจากน�้ำท่วมหรือความแห้งแล้ง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ได้ทวีความรุนแรง และเกิดขึ้น
บ่อยครั้งกว่าในอดีต ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตรทั้ง
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของวัตถุดบิ ในการ
ผลิต การเลีย้ งสัตว์ การผลิต การขนส่ง ตลอดจนราคาสินค้าและ
การบริโภค ในฐานะที่บริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร
และอาหาร ความแปรปรวนของภูมอิ ากาศและสภาวะแวดล้อมจึง
เป็นความเสีย่ งส�ำคัญทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอกทีบ่ ริษทั ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงและขจัดออกไปได้

การบริหารความเสี่ยง

บริ ษั ท ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
ภัยธรรมชาติ โดยท�ำการส�ำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งฟาร์ม/โรงงาน
ให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ออกแบบฟาร์มให้มีระบบการเลี้ยง
ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ลดปั ญ หาในการเลี้ ย งถ้ า เกิ ด สภาวะอากาศ
แปรปรวน มีคณะกรรมการบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤติ (Crisis
Management Team) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในกรณี
ที่เกิดสภาวะวิกฤติได้ จัดท�ำแผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
ต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวและเตรียมการได้อย่างทันเวลา
เพื่อลดความเสียหายของบริษัทและพนักงาน นอกจากนั้น ยัง
ท�ำการติดตามข้อมูลสภาวะภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีข้อมูลในการคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกที่
ใกล้เคียงความจริง นอกจากนี้ บริษัทต้องมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชดิ เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทนั เวลา เพือ่ ลดความ
เสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดลง

1.3 การลงทุนและการด�ำเนินงานในต่างประเทศ

บริษัทได้มีการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดย
มีการศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบในการลงทุน
แต่ละครั้ง ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากกิจการต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 55 ของยอดขายรวม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ของเงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัท ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555) การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นการกระจายความ
เสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวการลงทุน อย่างไรก็ตาม การ
ลงทุนในต่างประเทศมีปัจจัยเสี่ยงภายนอกต่างๆ ที่อาจกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานในแต่ละประเทศ เช่น กฎหมาย การเมือง
ภาวะเศรษฐกิจ ค่าจ้างแรงงาน มาตรการทางการค้า ชุมชน
และสังคมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ เป็นต้น ผลกระทบจากสิ่งต่างๆ ที่บริษัท
ไม่สามารถควบคุมได้เหล่านี้ อาจส่งผลให้ผลการด�ำเนินงาน
ในแต่ละประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทก�ำหนดไว้
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บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายการลงทุนในแต่ละประเทศไว้อย่าง
ชัดเจน และท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในแต่ละ
ประเทศอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเข้าไปท�ำการลงทุนใน
ประเทศนั้นๆ ท�ำการติดตามดูแลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด
โดยการแต่งตั้งตัวแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทางการ
เงินเข้าไปดูแลการด�ำเนินงานในแต่ละประเทศ บริษัทได้มีการ
ติดตามผลกระทบจากปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ตามทีก่ ล่าวข้างต้นอย่าง
สม�ำ่ เสมอ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการเพือ่ ลดผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ นอกจากนั้น บริษัทยังมีหน่วยงานที่คอย
ติดตามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ
ทางการค้าของแต่ละประเทศ เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผบู้ ริหารใน
แต่ละประเทศ รวมทัง้ ได้มกี ารจัดประชุมผูบ้ ริหารในต่างประเทศที่
ประเทศไทยอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพือ่ พิจารณาผลการด�ำเนินงาน
และพิจารณาปรับปรุงการด�ำเนินงานเพือ่ ให้ผลการด�ำเนินงานใน
แต่ละประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ� หนดไว้
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2. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
2.1 ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า

บริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นน�ำ ความสด สะอาด และความ
ปลอดภัยของสินค้าเนื้อสัตว์และอาหารที่บริษัทผลิต เป็นส่วน
ส�ำคัญอย่างสูงสุดในการสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้บริษัท
เป็นผูน้ ำ� ในการผลิตสินค้าเนือ้ สัตว์และอาหารในตลาดโลก บริษทั
ค�ำนึงถึงความเสีย่ งในเรือ่ งความปลอดภัยของอาหารทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปื้อนในสินค้า ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ
จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น บริษัทจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดให้
มีกระบวนการท�ำงานทีม่ นั่ ใจได้วา่ ผูบ้ ริโภคสินค้าของบริษทั จะได้
บริโภคสินค้าที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย
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บริษัทได้มีการจัดให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล
มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการรับประกันคุณภาพ
(Quality Assurance) โดยท�ำการควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่
การคัดเลือกวัตถุดิบที่มาใช้ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ
การขนส่ง จนกระทั่งถึงการจัดเก็บสินค้าที่ผู้จัดจ�ำหน่ายก่อน
ถึงมือผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ และมีการ
สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้เป็นระยะ รวมทั้งมี
การจัดการให้มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือการเรียกคืน
สินค้า (Product Recall) ในกรณีทจี่ ำ� เป็นอย่างรวดเร็ว โดยค�ำนึง
ถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก
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2.2 การเกิดโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์

แม้วา่ โรคระบาดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสัตว์ ส่วนใหญ่อาจไม่สามารถ
ติดต่อถึงคนได้ แต่การเกิดโรคระบาดในสัตว์ก็สร้างความ
ตื่นตระหนกและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการบริโภค
เนือ้ สัตว์ ท�ำให้มกี ารบริโภคลดลงได้และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัท ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้น�ำในการผลิต
และส่งออกเนื้อสัตว์ รวมทั้งอาหารแปรรูปทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ บริษทั จึงมีความเสีย่ งในกรณีทมี่ กี ารเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ซงึ่ อาจมิใช่การระบาดเฉพาะในประเทศเท่านัน้ ยังอาจเกิด
โรคระบาดในต่างประเทศได้อีกด้วย
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บริษัทได้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดใน
สัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และปรับปรุงเทคโนโลยีการเลีย้ งสัตว์ การจัดการฟาร์ม สุขาภิบาล
การดูแลสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนฟาร์มของบริษัทเองหรือ
ฟาร์มของเกษตรกรคูส่ ญั ญาให้มกี ารจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน
การจัดการฟาร์มที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ก�ำกับ
ดูแล นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดให้มีสัตวบาลในการดูแลและ
ให้ค�ำปรึกษาแก่เกษตรกรตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกร
คูส่ ญั ญาได้ทำ� การเลีย้ งสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐานและมีการควบคุม
ดูแลโรคตามมาตรฐานของทางการและของบริษัท รวมทั้งมีการ
ประเมินหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด การใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ เพือ่ ช่วยในการจัดท�ำการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)
เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคระบาดไม่ ใ ห้ เ กิ ด การแพร่ ก ระจาย
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มกี ารพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคให้ทันสมัยตลอดเวลา
และสื่อสารความรู้ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง

2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่าง
หนึ่งในการด�ำเนินกิจกรรมของบริษัท ช่วยในการบริหารจัดการ
ต้นทุนและคุณภาพของสินค้า ตลอดจนการเพิ่มผลผลิต ดังนั้น
หากบริษัทขาดประสิทธิภาพ หรือขาดบูรณาการในการด�ำเนิน
กิจกรรมตั้งแต่การพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนการผลิต การ
จัดซื้อ การจัดการคลังสินค้าตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ย่อมก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น รวม
ทั้งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้
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บริษัทตระหนักถึงความส� ำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานในการสร้างมูลค่า (Value Chain) ของบริษัท บริษัท
ได้มีการบริหารจัดการ การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง และได้มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อการวิเคราะห์
การวางแผน และการตัดสินใจต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบัติงาน

2.4 ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตอาหารสัตว์

เนือ่ งจากวัตถุดบิ หลักในการผลิตอาหารสัตว์เป็นสินค้าโภคภัณฑ์
เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง และปลาป่น เป็นต้น มีความ
ผันผวนของราคา ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆ
ของบริษัท ความผันผวนดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น สภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน การน�ำ
วัตถุดิบบางประเภทไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน รวมถึง
การเก็งก�ำไรในตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และหาก
บริษัทไม่ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความผันผวน
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยอ่ มส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทได้
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บริษัทมีหน่วยงานกลางที่ท�ำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาโดยเฉพาะ
เพือ่ สรรหาแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภาพและปริมาณทีเ่ พียงพอทัง้ จาก
ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนท�ำหน้าที่ในการติดตาม
ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งมีการใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานวิจัยในการวิจัยหาวัตถุดิบทดแทนที่มี
คุณภาพเท่าเทียมมาใช้ในการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพาวัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ

ความผันผวนของราคาสัตว์มชี วี ติ และสินค้าเนือ้ สัตว์

ธุรกิจของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสินค้าหลัก
ได้แก่สัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์ ราคาของสินค้าประเภทดังกล่าว
ถูกก�ำหนดโดยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน
ของตลาด เช่น ความต้องการและก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค ปริมาณ
ผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด เป็นต้น การที่ราคาสินค้ามีความ
ผันผวนย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสัตว์มีชีวติ และเนื้อสัตว์ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ประเมินสถานการณ์ลว่ งหน้าตลอดจนติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์อย่างใกล้ชิด
รวมทั้งด�ำเนินการปรับสัดส่วนการขายสินค้าที่มีความผันผวน
ทางด้านราคาให้ลดลง โดยเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่มีมูลค่า
เพิ่มขึ้น (Value Added Products) ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป ตลอดจนสร้างตราสินค้าของบริษัทและมีช่องทางการ
จ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทเอง เช่น ธุรกิจห้าดาว ร้านค้าปลีก ซีพี
เฟรชมาร์ท และซีพี เฟรชมาร์ท พลัส เป็นต้น
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน/
การรายงานทางการเงิน
3.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่
เป็นการส่งออกและการน�ำเข้า โดยในปี 2555 ซีพีเอฟและบริษัท
ย่อยในประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายใน
ต่างประเทศเป็นจ�ำนวน 30,862 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ของ
รายได้จากการขายรวม และมีมูลค่าการน�ำเข้าวัตถุดิบจ�ำนวน
24,875 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 ของต้นทุนขายรวม นอกจากนั้น
บริษัทยังมีการน�ำเข้าเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์บางส่วนจาก
ต่างประเทศ และมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว
อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และอาจส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำ� หนดไว้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศมีธุรกรรมที่เป็นทั้งเงินสกุล
ท้องถิ่นและเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธุรกรรมบางส่วนได้มีการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการสร้างสมดุล
ระหว่างรายได้และค่าใช้จา่ ยในส่วนซึง่ เป็นเงินสกุลต่างประเทศใน
สัดส่วนที่เหมาะสม (Natural Hedge) รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือ
ทางการเงิน (Derivatives) ต่างๆ โดยบริษัทได้กำ� หนดนโยบาย
ในการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแบบเต็ม
จ�ำนวน (Fully Hedge) เพือ่ เป็นการคุม้ ครองความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้
ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถึงแม้ว่าบริษัทมี
การใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการ แต่ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน มิได้สามารถขจัดความเสี่ยงให้หมดไปได้
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เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นย�ำ
ณ วันที่จัดท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้
นอกจากเพื่อจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การท�ำ
สัญญาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถทราบถึงราคาและต้นทุน
ในรูปของสกุลเงินท้องถิน่ ได้อย่างแน่นอน เพือ่ ช่วยให้การก�ำหนด
ราคาขายมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
เกี่ยวกับการอ้างอิงเงินสกุลใดสกุลหนึ่งเท่านั้น บริษัทได้กำ� หนด
นโยบายในการปรับเปลี่ยนค่าเงินสกุลที่ใช้ในการท�ำธุรกรรมกับ
บริษัทให้เป็นเงินสกุลอื่น

3.2 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีเงินกูท้ มี่ อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว
จ�ำนวนร้อยละ 20 ของยอดเงินกู้รวมทั้งหมด ซึ่งท�ำให้บริษัทมี
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษทั มีการติดตามความเคลือ่ นไหวในตลาดเงินและแนวโน้มของ
อัตราดอกเบีย้ ในท้องตลาด เพือ่ ใช้ในการพิจารณาบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนมี
การกูย้ มื โดยส่วนใหญ่ทมี่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ เพือ่ ให้บริษทั สามารถ
ที่จะประมาณการกระแสเงินสดของค่าใช้จ่ายเงินกู้ได้ตลอด
อายุสัญญาเงินกู้ ส�ำหรับการกู้ยืมเงินในส่วนที่มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว มีการใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธ์
เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)
ในการบริหารจัดการรายการกู้ยืมเงินที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้บริษัท
มีต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
และระเบียบทางการค้า

บริษัทด�ำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กฎหมาย
และนโยบายภาครัฐทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด อาทิ
กฎหมายคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความ
ปลอดภัยของอาหาร และสถานประกอบการ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการที่บริษัท
ต้ องมี ก ารติ ดตามอย่ า งใกล้ ชิ ด และส่ ง ผลต่ อการปรับ ปรุ ง
กระบวนการท�ำงานของบริษัทเพื่อให้รองรับการปฏิบัติตาม
กฎหมายต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญกับการกีดกันทางการ
ค้าระหว่างประเทศ โดยผ่านทัง้ มาตรการด้านภาษีศลุ กากร (Tariff
Barriers) และมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-tariff barriers)
ซึ่งมาตรการที่มิใช่ภาษีนี้ ได้ถูกใช้และมีบทบาทมากขึ้นในการ
ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศต่างๆ ทั้งประเทศที่พัฒนา
แล้ว และก�ำลังพัฒนา ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออก และ
การด�ำเนินงานของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
และมีความช�ำนาญในแต่ละเรื่อง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายและกฎระเบียบทางการค้า รวมทั้งแนวโน้มของ
กฎหมาย มาตรการกีดกันทางการค้าในแต่ละประเทศ เพื่อให้มี
ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ ในการวางแผนกลยุทธ์
ที่เหมาะสม ตลอดจนมีการให้ความรู้ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการ
ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

5. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์
และชื่อเสียงขององค์กร

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรมีผลต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผูข้ ายสินค้าและบริการให้แก่บริษทั ผูซ้ อื้ สินค้าและรับบริการจาก
บริษัท และเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ
องค์กร หากบริษทั มีภาพลักษณ์ทไี่ ม่ถกู ต้องเหมาะสมหรือไม่ตรง
กับความเป็นจริง อาจส่งผลให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียลดความเชือ่ ถือและ
ไว้วางใจในองค์กร

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงในด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
บริษัทจึงได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องของการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มี
ความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม รวมทัง้ ได้กำ� หนดให้มรี ะเบียบ
ปฏิบัติในเรื่องของผู้มีอำ� นาจในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ
การลงทุนในหลักทรัพย์ของซีพเี อฟ และ/หรือ การมีสว่ นได้เสียกับ
บริษัท ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง
อันอาจจะเกิดขึ้นได้กับบริษัท ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษัท ท�ำให้
ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรือ อาจ
มีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัท
อนึ่ง นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบใน
สาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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บริอยหางารจัดการ
มื
อ
อาชี
พ
มาตรฐาน
ระดับ

โลก

ดวยทีมบริหารจัดการมืออาชีพ พรอมดวยความรู
ประสบการณความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ทำใหซีพีเอฟสามารถยืนหยัดแขงขันบนเวทีระดับโลกอยางภาคภูมิ

โครงสร
โครงสร้างาง

การจัดการของบริษัท

นที่ 1 มี2556
นาคม 2556
ณ วันทีณ
่ 16วัมกราคม

คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บริหาร

สำนักตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการผูจ ดั การใหญ
และประธานคณะผูบ ริหาร
(CEO)

คณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน
และสรรหากรรมการ

สำนักเลขานุการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและการพัฒนา
อยางยั่งยืน
สำนักบริหารงาน
กีดกันการทุมตลาด

คณะกรรมการจัดการ

ประธานผูบ ริหาร
ฝายปฎิบตั กิ าร (COO)
สายธุรกิจสัตวบก

ประธานผูบ ริหาร
ฝายปฎิบตั กิ าร (COO)
สายธุรกิจสัตวนำ้

สายงาน
อาหารสัตวบก

สายงาน
อาหารสัตวนำ้

สายงาน
เลี้ยงสัตว

สายงาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

สายงานวิจยั
และพัฒนาพันธุส ตั ว
และเทคโนโลยี
การเลีย้ งสัตวปก

สายงานวิจยั
และพัฒนาพันธุส ตั ว
และเทคโนโลยี
การเลีย้ งสัตวนำ้

สายงานวิจัย
และพัฒนาพันธุสัตว
และเทคโนโลยี
การเลี้ยงสุกร
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ประธานผูบ ริหาร
ฝายปฎิบตั กิ าร (COO)
สายธุรกิจอาหาร

ประธานผูบ ริหาร
ฝายปฎิบตั กิ าร (COO)
การคาภายในประเทศ

ประธานผูบ ริหาร
ฝายปฎิบตั กิ าร (COO)
การคาตางประเทศ

ประธานผูบ ริหาร
ฝายการเงิน
(CFO)

สายงาน
อาหารแปรรูป
สัตวบก

สายงาน
การคาภายใน
ประเทศ

สำนักงาน
สาขา/ตัวแทน
(สินคา Branded)

เขตยุโรป

สายงาน
อาหารแปรรูป
สัตวน้ำ

สายงาน
คาปลีก

สายงานขายสินคา
OEM
(สัตวบก)

เขตเอเชีย

สายงาน
อาหารสำเร็จรูป
สายงานวิจยั
และพัฒนาอาหาร
สำเร็จรูป

สายงาน
การตลาด
สายงาน
ลอจิสติกส

สายงานขายสินคา
OEM
(สัตวน้ำ)
สายงาน
กุลยทธการคา
ผลิตภัณฑสตั วนำ้

สายงาน
บริหารทัว่ ไป
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และระบบงาน
สายงาน
ทรัพยากรบุคคล
สายงาน
จัดซือ้

1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการของซีพีเอฟประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 15 คน ดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายธนินท์
พลต�ำรวจเอก เภา
นายประเสริฐ
นายมิน
นายชิงชัย
นายอดิเรก
นายอาสา
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน์
นายพงษ์เทพ
ดร.วีรวัฒน์
นายพงษ์
นายสุนทร
นางอรุณี

นามสกุล

ต�ำแหน่ง

เจียรวนนท์
สารสิน
พุ่งกุมาร
เธียรวร
โลหะวัฒนะกุล
ศรีประทักษ์
สารสิน
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ์
วิบูลย์สวัสดิ์
เจียรวนนท์
กาญจนดุล
วิเศษไพฑูรย์
อรุณานนท์ชัย
วัชรานานันท์

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

โดยมีนางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท
(1)

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยก�ำหนดให้กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
(2)
กรรมการอิสระ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการซีพเี อฟต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดนัน้
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการซีพีเอฟประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 คน และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธาน
ในที่ประชุม เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการอาจขาดความเป็น
อิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้
กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณา
วาระดังกล่าว
กรรมการซี พี เ อฟทุ ก คนเป็ น ผู ้ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ นประเทศไทย มี
ประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง มีความเข้าใจ
ในอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางธุรกิจ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถน�ำเสนอมุมมองและวิสัยทัศน์
ที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดโดย
กฎหมายว่ าด้ ว ยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในส่วนของกรรมการอิสระของซีพเี อฟทุกคนมีคณุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ฉบับที่ 2)
(“ประกาศที่ ทจ. 4/2552”) กล่าวโดยสรุปคือ ไม่ได้มีการถือหุ้น
ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ
บริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ในลักษณะทีเ่ ป็น
ลูกจ้างหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ/หรือการให้บริการ
วิชาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่เป็นตัวแทนของ
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เฉพาะราย ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับบริษัท ท�ำให้สามารถใช้วิจารณญาณได้
อย่างเป็นอิสระ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
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การด�ำรงต�ำแหน่งและการสรรหา
กรรมการซีพีเอฟซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระด้วยนั้นแต่ละคน
มีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่กรณีการ
เป็นกรรมการในต�ำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออก
ตามวาระ โดยที่ ใ นการประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่
อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่
ออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อได้หาก
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ในกรณีทจี่ ะมีการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั
ใหม่ คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระว่าง
ลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระคง
เหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปโดยมติ
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน
ในการเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ
กรรมการแต่ละคนจะได้รบั ข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับบริษทั ข้อบังคับ
ที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ได้รับค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไข
ต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รวมไปถึงได้รับการท�ำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

อ�ำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น
มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือก
ตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั
เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด
4. ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อาจลงมติ ใ ห้ ก รรมการคนใดออกจาก
ต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นในการก�ำกับ
ดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษทั ภายใต้ขอบเขต
ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตและเป็นกลาง เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอ�ำนาจนั้นจะ
ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอ�ำนาจของคณะกรรมการ และมีการ
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูร้ บั มอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติ
งานตามกลยุทธ์และแผนงานที่ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะมอบหมายอ�ำนาจและความรับผิดชอบในการบริหาร
งานประจ�ำวันไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับ
สูงตามล�ำดับ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ มา
ช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน โดยหน้าที่ของประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่ซ�้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ในการมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่ในการช่วยดูแลบริหารงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
ในล�ำดับถัดๆ ไป

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท
ในการท�ำหน้าที่ในการแนะน�ำและช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัทโดยรับผิดชอบในการด�ำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ ทั้ ง ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการประสานงานและ
ช่วยเหลือดูแลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท
มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษทั รวมถึงมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
(2) ก�ำหนดนโยบายหลักในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการ
เงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) พิจารณาอนุมตั เิ ป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการด�ำเนินธุรกิจ
และติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนงานที่กำ� หนดไว้
(4) พิจารณาอนุมตั ริ ายการทีม่ สี าระส�ำคัญทีก่ ฎหมาย ข้อบังคับ
หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ก�ำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการด�ำเนินงาน ด้าน
การรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัท และ
ก�ำหนดให้ส�ำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการบริษทั จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี และให้
ความเห็นไว้ในรายงานประจ�ำปี
(6) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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(7) แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบแห่งอ�ำนาจ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(8) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
(9) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อ
ช่ ว ยคณะกรรมการในการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้ โดยสมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
(10) จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และ
แผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan)

ที่ประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ได้
มีมติแต่งตั้ง นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบและด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ และเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย น
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจ�ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ด�ำเนินการเก็บรักษารายงานการมี
ส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงด�ำเนิน
การอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 คน ดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

พลต�ำรวจเอก เภา
นายอาสา
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน์

นามสกุล

สารสิน
สารสิน
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ์
วิบูลย์สวัสดิ์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเฉลิมชนม์ กุณฑลวรรณ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 2 คน ได้แก่ ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
รายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้
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กรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ระยะเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อีกได้ หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดต้องการลาออกระหว่าง
ที่อยู่ในวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องท�ำการแจ้ง
ล่วงหน้าหนึง่ เดือนเป็นลายลักษณ์อกั ษร เมือ่ มีการด�ำรงต�ำแหน่งแทน
กรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น กรรมการตรวจสอบคนใหม่
จะด�ำรงต�ำแหน่งจนกระทั่งหมดวาระของกรรมการตรวจสอบที่
ลาออกนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้
โดยในการประชุมแต่ละครัง้ นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายการเงิน ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และผูจ้ ดั การ
ส�ำนักตรวจสอบภายในเข้าประชุมชีแ้ จงได้ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัตแิ ละขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2551 ดังนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน ตลอด
จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
ผูบ้ ริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน

(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(7) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบ
ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(8) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ การปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้ขอบเขตดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และ
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
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1.3 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของ
ซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุดปัจจุบัน มี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม
2558 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
มีบทบาทหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
ชื่อ

นามสกุล

1. พลต�ำรวจเอก เภา สารสิน
2. นายอาสา
สารสิน
3. นายประเสริฐ
พุ่งกุมาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็น
กรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 1 คน ดังนี้
ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน วาระของ
การด�ำรงต�ำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือก
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอีกได้ หากได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
กรณี ก รรมการคนใดประสงค์ จ ะลาออกจากต� ำ แหน่ ง ก่ อ น
ครบวาระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท
การประชุ ม คณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและสรรหา
กรรมการก�ำหนดให้มขี นึ้ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ การประชุมเพิม่ เติม
จะจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานกรรมการฯ
ให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น
ที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมได้หากเห็นว่าสมควร
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บริษทั รวมทัง้ เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการ
ดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
(1) สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำ� แหน่งดังกล่าวว่างลง
(2) สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทั และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณีทเี่ ห็นควร
ให้มีการเปลี่ยนแปลง
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
(4) ก�ำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่า
ตอบแทนอย่ า งเหมาะสมส� ำ หรั บ กรรมการบริ ษั ท ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบ
ได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรมและประโยชน์ทคี่ าด
ว่าจะได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด
โดยเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการ
ด�ำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน และหากพิจารณา
แล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเดิม ให้น�ำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(5) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ต ามที่
คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

1.4 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 และมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 3 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
1 คน และกรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน ดังนี้
ชื่อ

1. นายอาสา
2. ดร.วีรวัฒน์
3. ดร.ชัยวัฒน์

นามสกุล

สารสิน
กาญจนดุล
วิบูลย์สวัสดิ์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

โดยมีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการโดยต�ำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
(1) ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
(2) เสนอแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การต่ อ คณะ
กรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
(3) สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

(4) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
(5) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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1.5 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2555 และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็น
กรรมการอิสระจ�ำนวน 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 2 คน ดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.

พลต�ำรวจเอก เภา
ดร.ชัยวัฒน์
นายอดิเรก
นางอรุณี

นามสกุล

สารสิน
วิบูลย์สวัสดิ์
ศรีประทักษ์
วัชรานานันท์

ต�ำแหน่ง

ประธานที่ปรึกษา
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(1) ก�ำหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและ (3) พิจารณาประเมินผลการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คำ� แนะน�ำเพื่อพัฒนา
อนุมัติ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) ให้การสนับสนุนในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ (4) ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
แนวทางในการด�ำเนินงานและติดตามงาน เป็นระยะตาม (5) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
กรอบเวลาที่กำ� หนด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2555 มีดังนี้
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายธนินท์
พลต�ำรวจเอก เภา
นายประเสริฐ
นายมิน
นายชิงชัย
นายอดิเรก
นายอาสา
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน์
นายพงษ์เทพ
ดร.วีรวัฒน์
นายพงษ์
นายสุนทร
นางอรุณี

นามสกุล

เจียรวนนท์
สารสิน
พุ่งกุมาร
เธียรวร
โลหะวัฒนะกุล
ศรีประทักษ์
สารสิน
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ์
วิบูลย์สวัสดิ์
เจียรวนนท์
กาญจนดุล
วิเศษไพฑูรย์
อรุณานนท์ชัย
วัชรานานันท์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

7/12
12/12
10/12
12/12
11/12
11/12
11/12
12/12
10/12
11/12
12/12
12/12
10/12
9/12
12/12

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ในการเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการแต่ละท่านจะได้
รับข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้รับ
ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงือ่ นไขต่างๆ ในการเป็น
กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

11/11

คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ

คณะกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1/1
1/1

1/1
10/11
11/11
9/11
10/11

1/1

1/1

1/1
ส�ำหรับกรรมการทีย่ งั ไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกีย่ วกับ
กรรมการ ซีพีเอฟจะจัดให้กรรมการท่านนั้นๆ เข้าอบรมใน
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยดังกล่าว
เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดตามกฎหมาย
(2) แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามกฎระเบียบ
และข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ หลักการของการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี
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1.6 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจหลักแต่ละด้านของบริษทั เพือ่ ช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ

นามสกุล

นายชิงชัย
นายอดิเรก
นายพงษ์
นายพงษ์เทพ
นางอรุณี
นายวรวิทย์
นายธีรศักดิ์
นายวิทิต
นางสาวพัชรา
นายไพศาล

โลหะวัฒนะกุล
ศรีประทักษ์
วิเศษไพฑูรย์
เจียรวนนท์
วัชรานานันท์
เจนธนากุล
อุรุนานนท์
ภูธนทรัพย์
ชาติบัญชาชัย
จิระกิจเจริญ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะผู้บริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน โดยในกรณีที่ประธานกรรมการ
บริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริหารจะ
มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานผู้บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนั้น ซึ่งในการ
ประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลอืน่ เช่น ตัวแทน
ผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอก เข้าร่วมประชุมตาม
ความจ�ำเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร
(1) พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ รวมถึ ง งบประมาณและโครงการลงทุ น ของ
แต่ ล ะธุ ร กิ จ ก่ อ นน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้
งบประมาณ และโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้
เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
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ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
(2) ติดตามผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ
ลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
(3) ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสีย่ งของแต่ละธุรกิจ
(4) ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตัง้ โยกย้ายผูบ้ ริหาร
ของแต่ละธุรกิจ ตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน
รวมถึงแผนงานด้านก�ำลังคนและการก�ำหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของผู้บริหารระดับสูง
(5) พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจ�ำเป็นต้อง
จัดหาแหล่งเงินทุนส�ำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อ
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
(6) ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการ
เงินของแต่ละธุรกิจ

1.7 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ผู้บริหารของซีพีเอฟ ประกอบด้วย
ชื่อ

นามสกุล

1.

นายอดิเรก

ศรีประทักษ์(1)

2.
3.

นายพงษ์
นายวีรชัย

วิเศษไพฑูรย์(1)
รัตนบานชื่น(1)

4.

นายธีรศักดิ์

อุรุนานนท์(1)

5.
6.
7.
8.

นายพิสิฐ
นายไพศาล
นายเอนก
นายประจิตต์

โอมพรนุวัฒน์(1)
จิระกิจเจริญ(1)
บุญหนุน
อุดหนุน

9.

นายสมควร

ชูวรรธนะปกรณ์

10. นายวิทิต
11. น.สพ. สุจินต์

ภูธนทรัพย์
ธรรมศาสตร์

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ศรีรองเมือง
ด่านเสริมสุข
เตชะศิรินุกูล
ตันติเวสส
สุภัครพงษ์กุล
เจนธนากุล
โชติศุภราช
เรือนทิพย์

(1)

นายทรงพล
นายสุขวัฒน์
ดร. สมหมาย
นายวิทวัส
นายวิบูลย์
นายวรวิทย์
นายประเดิม
นายทินกร

ต�ำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร
และรักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์นำ�้
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์บก
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าภายในประเทศ
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว์
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์นำ�้
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้
และสายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์นำ�้
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์นำ�้
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารส�ำเร็จรูป
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาอาหารส�ำเร็จรูป
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานกลยุทธ์การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์นำ�้
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก�ำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“ประกาศ ที่ กจ. 17/2551”)
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อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่
ในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้
และหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการให้มีการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะสมและ
เทีย่ งธรรม รวมถึงการดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูล
ด้านการเงินของบริษทั ตามแนวทางทีพ่ งึ ปฏิบตั ทิ ดี่ ี รวมทัง้ มีอำ� นาจ
อนุมัติด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการด�ำเนินงานตามธุรกิจปกติ
ของบริษัท ยกเว้นการด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งก�ำหนดให้
เป็น “ข้อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่” มิให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจอนุมัติด�ำเนินการ
(1) การเข้าท�ำรายการทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ หรือการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง
ดังกล่าวก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(2) การขายหรือการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี
ซึง่ ระเบียบปฏิบตั ทิ างการเงินของบริษทั ว่าด้วยเรือ่ งดังกล่าว
ก�ำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(3) การเข้าท�ำรายการกับบุคคลใดๆ เพื่อการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ ได้แก่ การกูย้ มื เงิน การค�ำ้ ประกัน
การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่
ท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่
3.1 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3.2 การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทซึ่ง
ทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทถือ
หุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
(4) อนุมตั งิ บประมาณประจ�ำปี หรืองบประมาณรายจ่ายลงทุน
ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีซึ่งมีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 100 ล้าน
บาทขึ้นไป
(5) การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุนหรือ
ตราสารหนี้ของบริษัทใดๆ ซึ่งระเบียบปฏิบัติทางการเงิน
ของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวก�ำหนดให้ต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(6) การเข้าท�ำรายการใดๆ ที่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าว ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.8 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก
ต่างๆ อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
ค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมของค่ า ตอบแทนกรรมการในแต่ ล ะปี และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ส่วนค่าตอบแทนส�ำหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูท้ ำ� หน้าทีใ่ นการพิจารณา

74 รายงานประจ�ำปี

ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีแนวทางในการ
ด�ำเนินการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ผลงาน
ที่ ไ ด้ อั น เชื่ อ มโยงกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท และ
ผลการด�ำเนินงานของกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละคน และเปรียบ
เทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนส�ำหรับปี 2555
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพีเอฟ
ส�ำหรับปี 2555 มีจ�ำนวนรวม 59.98 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษตามอัตรา
ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย จ�ำนวนรวม 37.06 ล้านบาท
ส�ำหรับค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบส�ำหรับปี 2555
มีจ�ำนวนรวม 15.00 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ละท่านมีดังต่อไปนี้
หน่วย: บาท

ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายธนินท์
พลต�ำรวจเอก เภา
นายประเสริฐ
นายมิน
นายชิงชัย
นายอดิเรก
นายอาสา
ศ. นพ.อรรถสิทธิ์
ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ
ดร.ชัยวัฒน์
นายพงษ์เทพ
ดร.วีรวัฒน์
นายพงษ์
นายสุนทร
นางอรุณี

นามสกุล

เจียรวนนท์
สารสิน
พุ่งกุมาร
เธียรวร
โลหะวัฒนะกุล
ศรีประทักษ์
สารสิน
เวชชาชีวะ
รัตนาภรณ์
วิบูลย์สวัสดิ์
เจียรวนนท์
กาญจนดุล
วิเศษไพฑูรย์
อรุณานนท์ชัย
วัชรานานันท์

ซีพีเอฟ

บริษัทย่อย

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

6,109,289
4,582,067
4,582,067
4,582,067
4,582,067
3,054,744
3,054,744
3,054,744
3,054,744
3,054,744
3,054,744
3,054,744
3,054,744
3,054,744
3,054,744

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

35,724,732
63,068
728,333
548,333

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนส�ำหรับปี 2555
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของซีพเี อฟ ส�ำหรับ
ปี 2555 จ�ำนวน 6 คน มีจำ� นวนรวม 144.62 ล้านบาท โดยค่า
ตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน เงินสมทบตามโครงการ
1

ร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน1
(Employee Joint Investment Program หรือ “EJIP”) และผล
ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

รายละเอียดของโครงการ EJIP แสดงไว้ในหัวข้อ สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หน้า 111

ครัวของโลก 75

นายธนินท์ เจียรวนนท์ อายุ 73 ปี
1 ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•
•
•
•

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Commercial School ประเทศฮ่องกง
Shantou Secondary School ประเทศจีน
อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
C.P. Pokphand Company Limited
• กรรมการ Chia Tai (China) Investment
Company Limited

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษทั ทรู มูฟ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ากัด

• ประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด
(มหาชน)

เภา สารสิน อายุ 83 ปี
2 พล.ต.อ.
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี อาชญาวิทยา University of
California ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• อบรม Directors Accreditation Program รุน่ ที่
5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

2,140,000 หุน้ คิดเป็น 0.0276% (เพิม่ ขึน้ จ�านวน
570,000 หุน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นพี่ชายของนายอาสา สารสิน

ฐ พุ่งกุมาร อายุ 76 ปี
3 นายประเสริ
รองประธานกรรมการ และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
มณฑลเจิ้งโจว ประเทศจีน
• ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์
สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
มณฑลเจิ้งโจว ประเทศจีน
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• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นพี่เขยของนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์

การถือหลักทรัพย์ของ CPF ณ วันที่
31 ธันวาคม 25551

1,335,983 หรือคิดเป็น 0.0173%

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ Charoen Pokphand Enterprise
(Taiwan) Company Limited

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด
(มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
เอเซีย จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ากัด
(มหาชน)
• กรรมการ Charoen Pokphand (India)
Private Limited
• กรรมการ C.P. Vietnam Corporation
• กรรมการ CPF Food Trading Company
Limited

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษทั ซีพพี ซี ี จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ากัด

ประวัติกรรมการและผู้บริหารโดยสังเขป

2

1

3

4

5

6

นายมิน เธียรวร อายุ 76 ปี
4 รองประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มณฑลเจิ้งโจว
ประเทศจีน
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ CPF Investment Limited

งชัย โลหะวัฒนะกุล อายุ 73 ปี
5 นายชิ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Arizona State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Certification Program รุน่ ที่
5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

10,155,939 หุน้ คิดเป็น 0.1312% (เพิม่ ขึน้ จ�านวน
2,456,572 หุน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

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

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ากัด

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

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการ
บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ อายุ 66 ปี
6 รองประธานกรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร
และรักษาการประธานผู้บริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• อบรม Directors Certification Program รุน่ ที่
5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท์

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

3,834,710 หุ้น คิดเป็น 0.0495% (ลดลงจ�านวน
1,461,280 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ กรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
C.P. Pokphand Company Limited
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด
• กรรมการ บริษทั ซีพเี อฟ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ากัด
• กรรมการ Bright Excel Investments Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand (India) Private
Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan)
Investment Limited

• กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya
Company Limited
• กรรมการ Chia Tai (China) Investment
Company Limited
• กรรมการ Coinaton Investments Limited
• กรรมการ CPF Investment Limited
• กรรมการ CPF Tanzania Limited
• กรรมการ C.P. Vietnam Corporation
• กรรมการ CPVN Limited
• กรรมการ C.P. Laos Company Limited
• กรรมการ Forward Pass Limited
• กรรมการ New Splendid Holdings Limited
ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

•
•
•
•

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพือ่ ส่งออกไทย
กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ ป รึ ก ษาผู ้ บ ริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ครัวของโลก 77

สารสิน อายุ 76 ปี กรรมการ
7 นายอาสา
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Accreditation Program
รุน่ ที่ 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
• อบรม Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 19/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• อบรม Finance for Non-Finance Director
(FND) รุ่นที่ 39/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นน้องชายของ พล.ต.อ. เภา สารสิน

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษทั ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด
(มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด
(มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค
บริวเวอรี่ จ�ากัด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อายุ 77 ปี
8 กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• FRCP ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยรังสิต

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ อายุ 68 ปี
9 ศาสตราจารย์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

• Master of Business Administration
(Accounting), Michigan State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรม Directors Certification Program
รุ่นที่ 15/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

78 รายงานประจำาปี

20,000 หุ้น คิดเป็น 0.0003% (เพิ่มขึ้นทั้งจ�านวน
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
• เหรัญญิก มูลนิธิวัดญาณสังวราราม

• ประธานกรรมการ บริษทั แม่สอดพลังงานสะอาด
จ�ากัด
• กรรมการ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนา
มันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย
• ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งราชเลขาธิการ
(2543-2555)

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประธานที่ปรึกษานายกราชบัณฑิตยสถาน
• ราชบัณฑิต ประจ�าส�านักวิทยาศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน

• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการจรรยาบรรณ (2551-2553)
และอนุกรรมการสอบสวน (2551-2553)
สภาวิชาชีพบัญชี

7

8

9

10

11

12

ยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อายุ 66 ปี
10 ดร.ชั
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Massachusetts
Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Williams College
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• อบรม Director Certification Program
รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหารธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
(2547-2553)
• รองประธานกรรมการ คณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2550-2551)

นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ อายุ 62 ปี
11 กรรมการ
และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

700,000 หุ้น คิดเป็น 0.0090% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
301,000 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นลูกพีล่ กู น้องกับนายธนินท์ เจียรวนนท์
• เป็นน้องภรรยาของนายประเสริฐ พุ่งกุมาร

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป จ�ากัด

วีรวัฒน์ กาญจนดุล อายุ 74 ปี
12 ดร.
กรรมการ และรองประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรมหลักสูตร Chairman รุ่นที่ 7/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Directors Certification Program
รุน่ ที่ 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

13,960,070 หุ้น คิดเป็น 0.1803%

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ CPF Investment Limited

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• ทีป่ รึกษานายกสมาคม สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
• กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• กรรมการอ�านวยการ โครงการปริญญาเอกร่วม
สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

ครัวของโลก 79

นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ อายุ 67 ปี
13 กรรมการ
กรรมการบริหาร และประธานผู้บริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น�้า
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

83,653 หุ้น คิดเป็น 0.0011% (ลดลงจ�านวน
5,020,630 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• 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.

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย อายุ 70 ปี
14 กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Arkansas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Directors Certification Program
รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน
1

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

14,748,299 หุ้น คิดเป็น 0.1905%

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ C.P. Enterprises Limited

ณี วัชรานานันท์ อายุ 64 ปี
15 นางอรุ
กรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

8,103,250 หุ้น คิดเป็น 0.1047% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
34,995 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นน้องสาวของนายอดิเรก ศรีประทักษ์

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด
• กรรมการ CPF Investment Limited
• กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Company
Limited

• กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ�ากัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด
ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• รองประธานส�านักการเงิน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

13

14

15
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18

ทย์ เจนธนากุล อายุ 66 ปี
16 นายวรวิ
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

74,419 หุ้น คิดเป็น 0.0010% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
23,901 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ากัด
• กรรมการ บริษทั ซีพเี อฟ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ากัด

รศักดิ์ อุรุนานนท์ อายุ 63 ปี
17 นายธี
กรรมการบริหาร ประธานผู้บริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์บก
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าภายในประเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

147,810 หุ้น คิดเป็น 0.0019% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
33,405 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษทั ย่อยของบริษทั

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ากัด

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ถึงปัจจุบัน

• อุปนายกสมาคม สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพือ่ ส่งออกไทย
• กรรมการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

ทิต ภูธนทรัพย์ อายุ 59 ปี
18 นายวิ
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น�้า
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

129,119 หุ้น คิดเป็น 0.0017% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
58,873 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ครัวของโลก 81

นายไพศาล จิระกิจเจริญ อายุ 53 ปี
19 กรรมการบริ
หาร และประธานผู้บริหารฝายการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• อบรม Directors Certification Program
รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

138,265 หุ้น คิดเป็น 0.0018% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
46,959 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ากัด
• กรรมการ Bright Excel Investments Limited

• กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan)
Investment Limited
• กรรมการ Coinaton Investments Limited
• กรรมการ CP Foods (UK) Limited และบริษทั ย่อย
• กรรมการ CP Foods West, Inc.
• กรรมการ CPF Denmark A/S
• กรรมการ CPF Europe S.A.
• กรรมการ CPVN Limited
• กรรมการ Forward Pass Limited
• กรรมการ New Splendid Holdings Limited

นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย อายุ 54 ปี
20 กรรมการบริ
หาร และเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

461,000 หุ้น คิดเป็น 0.0060%

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษทั กรุงเทพโปรดิว๊ ส จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)

•
•
•
•

กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ากัด

รชัย รัตนบานชื่น อายุ 63 ปี
21 นายวี
ประธานผู้บริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

82 รายงานประจำาปี

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

139,886 หุ้น คิดเป็น 0.0018% (ลดลงจ�านวน
1,409,859 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด
• กรรมการ C.P. Laos Company Limited

19

20

21

22

23

24

นายเอนก บุญหนุน อายุ 59 ปี
22 รองกรรมการผู
จ้ ัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว์
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

149,916 หุ้น คิดเป็น 0.0019% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
48,610 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ตต์ อุดหนุน อายุ 62 ปี
23 นายประจิ
รองกรรมการผูจ้ ัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด
• กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya
Company Limited
• กรรมการ CPF Tanzania Limited

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

305,000 หุ้น คิดเป็น 0.0039% (ลดลงจ�านวน
80,903 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ อายุ 64 ปี
24 รองกรรมการผู
จ้ ัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท การผลิตสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

12,716 หุ้น คิดเป็น 0.0016% (ลดลงจ�านวน
6,898,125 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

•
•
•
•

กรรมการ AA Meat Shop Sdn. Bhd.
กรรมการ Chau Yang Farm Sdn. Bhd.
กรรมการ Makin Jernih Sdn. Bhd.
กรรมการ Tip Top Meat Sdn. Bhd.

ครัวของโลก 83

น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ อายุ 59 ปี
25 รองกรรมการผู
้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า และสายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น�้า
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• ปริญญาตรี สัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายทรงพล ศรีรองเมือง อายุ 60 ปี
26 รองกรรมการผู
จ้ ัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น�้า
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

152,927 หุ้น คิดเป็น 0.0020% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
95,168 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ขวัฒน์ ด่านเสริมสุข อายุ 62 ปี
27 นายสุ
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารส�าเร็จรูป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

84 รายงานประจำาปี

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

199,318 หุ้น คิดเป็น 0.0026% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
146,328 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

124,420 หุ้น คิดเป็น 0.0016% (ลดลงจ�านวน
37,637 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)

25

26

27

28

29

30

เตชะศิรินุกูล อายุ 57 ปี
28 ดร.สมหมาย
รองกรรมการผูจ้ ัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาอาหารส�าเร็จรูป
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาเอก Poultry Nutrition, Oregon State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

240,050 หุ้น คิดเป็น 0.0031% (ลดลงจ�านวน
1,732,725 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ากัด

นายวิทวัส ตันติเวสส อายุ 51 ปี
29 รองกรรมการผู
้จัดการบริหาร สายงานการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,
Eastern Michigan University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

31,155 หุ้น คิดเป็น 0.0004% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
21,155 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

สิฐ โอมพรนุวัฒน์ อายุ 58 ปี
30 นายพิ
ประธานผูบ้ ริหารฝายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง โรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชย์
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

85,493 หุ้น คิดเป็น 0.0011% (ลดลงจ�านวน
145,224 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด

•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ C.P. Food Products, Inc.
กรรมการ CP Foods (UK) Limited และบริษทั ย่อย
กรรมการ CP Foods West, Inc.
กรรมการ CPF Denmark A/S
กรรมการ CPF Europe S.A.
กรรมการ CPF Food Trading Company Limited
กรรมการ CPF Tokyo Company Limited
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บูลย์ สุภัครพงษ์กุล อายุ 54 ปี
31 นายวิ
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานกลยุทธ์การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• Master of Science, Emporia State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

55,000 หุ้น คิดเป็น 0.0007% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
25,000 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ม โชติศุภราช อายุ 63 ปี
32 นายประเดิ
รองกรรมการผูจ้ ัดการบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

117,802 หุ้น คิดเป็น 0.0015% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
33,860 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ากัด

นกร เรือนทิพย์
33 นายทิ
อายุ 62 ปี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

1

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25551

81,163 หุ้น คิดเป็น 0.0010% (เพิ่มขึ้นจ�านวน
33,842 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• กรรมการ บริษทั ซีพเี อฟ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ�ากัด

รวมการถือหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

86 รายงานประจำาปี

การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการด้านพื้นฐาน

บริษัทก�าหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
ตามต�าแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงาน
โดยการปรับขึ้นค่าจ้างประจ�าปีของพนักงานในทุกระดับจะ
พิจารณาจากความส�าเร็จขององค์กร ผลการปฏิบัติงาน และ
สภาวะทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เหมาะสมและ
สามารถแข่งขันได้ในตลาด
ขณะเดียวกัน บริษทั ยังให้ความส�าคัญกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชน โดย
ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายด้านบุคลากรและจริยธรรม
ส�าหรับพนักงานว่า บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เสมอภาค ยึดมั่นในกฏหมายเกี่ยวกับการว่าจ้าง สภาพการ
ท�างาน รวมถึงการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากการ
เลือกปฏิบตั แิ ละการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยถือ
เป็นความลับ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ ลอดภัย
และมีอาชีวอนามัย

การพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

บริษทั ตระหนักดีถงึ การพัฒนาทักษะและการเรียนรูข้ องพนักงาน
ซึง่ จะสนับสนุนความสามารถในท�างานอย่างต่อเนือ่ งของพนักงาน
จึงได้จดั ตัง้ CPF Training Center ขึน้ เพือ่ รองรับการพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับ ทุกสายวิชาชีพ พร้อมจัดท�าคูม่ อื แนะน�าหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรราย 2 ปี ครอบคลุมทั้งการพัฒนาความเป็น
ผู้น�าและความสามารถในเชิงบริหารจัดการ (Leadership/
Managerial Development) การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Functional Training and
Development) รวมถึงทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer
Training) และด้านภาษา (Language Development) ผ่าน
ช่องทางการเรียนรูห้ ลากหลายรูปแบบ ขณะเดียวกันยังได้พฒั นา
พนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี มีศักยภาพ (Talent Management)
ให้เติบโตเป็นผู้น�าในอนาคต จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งของ
พนักงาน (Succession Plan) และริเริ่มโครงการฝึกอบรมให้แก่
พนักงานที่จะเกษียณอายุอีกด้วย

การสร้างความเชีย่ วชาญผ่านประสบการณ์ทาำ งาน

บริษัทตระหนักดีว่านอกเหนือการเรียนรู้ผ่านการอบรมหรือ
สัมมนาแล้วนัน้ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผูช้ า� นาญการ จาก
รุ่นสู่รุ่นด้วยมิตรไมตรีเป็นหลักการส�าคัญอีกประการหนึ่งในการ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การด�าเนินการควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ที่สั่งสมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นปัจจุบันเสมอ
รวมถึงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre) ในสายธุรกิจ
ต่างๆ โดยมี CPF Training Center เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
และวางนโยบาย ขยายขีดความสามารถขององค์กรผ่านความ
สามารถของบุคลากร (Competency) โดยพัฒนาแผนงานให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
และการสร้างสำานึกจิตอาสา

บริษทั เล็งเห็นถึงความส�าคัญของความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล
และการตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ว่ามีส่วนช่วย
เสริมสร้างความสุขในการท�างาน จึงสนับสนุนให้พนักงานมีการ
รวมกลุ่มเพื่อริเริ่มสร้างสรรค์โครงการที่ช่วยเสริมสร้างความสุข
ภายในองค์กรและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ อาทิ โครงการ
Happy Workplace ของกลุม่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก นอกจากนี้ ยัง
ส่งเสริมจิตสาธารณะผ่าน “โครงการจิตอาสาตอบแทนคุณแผ่นดิน
ถิน่ เกิด” โดยร่วมกับมูลนิธพิ ฒั นาชีวติ ชนบท สนับสนุนให้พนักงาน
เข้าไปส�ารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความพร้อม
ของชุมชน เพื่อร่วมด�าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา ในพื้นที่
บ้านเกิดของตนเอง รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่ อ สั ง คมที่ อ งค์ ก รด� า เนิ น การร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นา
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

CPF Way เป็นค่านิยมองค์กรที่บริษัทและพนักงานของบริษัท
ทุกคนยึดถือเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบไปด้วย
ค่านิยม 6 ประการ คือ
1. สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และ
บริษัท) (Three Benefits to Sustainability-for the Country,
the People and the Company)
2. ท�ำเร็วและมีคุณภาพ (Speed & Quality)
3. ท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (Simplification)
4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change)
5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovativeness)
6. มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และรู้จักตอบแทนบุญคุณ
(Integrity, Honesty & Reciprocity)

“สร้างคน เสริมธุรกิจ” (People Excel Business Exceeds) เป็น
วิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ความส�ำคัญกับ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับ เริม่ ตัง้ แต่การดึงดูด
คนเก่งคนดีเข้ามาท�ำงานกับองค์กร (Attraction) การพัฒนา
พนักงาน (People Development) การจูงใจ (Motivation)
ให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และการธ�ำรง
รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (Retention) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
พนักงานทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ
ความช�ำนาญเป็นเลิศ อันจะเป็นปัจจัยส�ำคัญและพลังขับเคลื่อน
ให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลก และ
ประสบความส�ำเร็จเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

จริยธรรมองค์กร

บริษัทให้ความส�ำคัญกับแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของบุคลากร
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในทุกประเทศ เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจว่าบริษทั มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรทดแทน
เมื่อต�ำแหน่งงานหนึ่งต�ำแหน่งใดว่างลง หรือส�ำหรับรองรับการ
ขยายงานของบริษัท โดยบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่รวมถึงทักษะความเป็น
ผู้น�ำในการบริหารงานด้วย โดยหน่วยธุรกิจทุกหน่วยจะต้องมี
การก�ำหนดรายชื่อบุคลากรผู้ที่เป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงในหน่วยงานของตนไว้อย่างน้อย 2 ระดับ และสามารถ
พิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทได้ก�ำหนดหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกคนของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม อันจะน�ำ
มาซึง่ ความส�ำเร็จสูงสุดของบริษทั โดยได้จดั ท�ำเป็นคูม่ อื จริยธรรม
ส�ำหรับพนักงานให้พนักงานได้ลงนามรับทราบ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
2. ค่านิยมองค์กร
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และการต่อต้านการทุจริต
5. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งรวมถึง
การรายงานการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมภายใต้จริยธรรม
องค์กรนี้ บริษัทยึดมั่นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและจริยธรรม
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แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)

การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
(Diversity and Inclusion)

ด้ ว ยขอบเขตของธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น กิ จ การทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 ท�ำให้การบริหารการท�ำงานข้ามวัฒนธรรม
(Cross-Cultural Management) การบริหารพนักงานที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านเพศ อายุ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจน
ค่านิยม ความคิดเห็น เป็นสิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินงานด้านการ
บริหารบุคลากร โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของทรัพยากรบุคคล
ผ่านโครงการในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการแลกเปลีย่ นพนักงาน
ระหว่างประเทศเพื่อศึกษางาน โครงการฝึกงานในประเทศไทย
ส�ำหรับพนักงานจากต่างประเทศ รวมทัง้ โครงการสรรหาพนักงาน
ท้องถิ่น เป็นต้น

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงานทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น 19,027 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2555 เป็น
เงินรวม 7,341 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าแรง และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งนี้ จ�ำนวนพนักงานและคนงาน
ของซีพีเอฟแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้
สายงานหลัก

1. ฝ่ายปฏิบัติการ
2. ส่วนกลาง
รวม

จ�ำนวน (คน)

18,370
657
19,027

ส�ำหรับจ�ำนวนพนักงานและคนงานของซีพีเอฟและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 97,942 คน
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การก�ำกับ

ดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการและมีความเห็นชอบร่วมกันว่า การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จะช่วยเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการ
จัดการ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ทั้ ง นี้ การก� ำ กั บ ดู แ ลจะท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ของบริษทั เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมติของผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
โดยรวม โดยได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการ
ก�ำกับดูแลกิจการฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2551 ซึง่ หลักการก�ำกับดูแลกิจการในนโยบายนี้
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมขององค์กร ที่ยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
คุณลักษณะหลักของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และก�ำหนด
แนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานยอมรับเป็นหลักปฏิบัติในการ
ด�ำเนินงาน โดยมีเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามสิทธิพื้นฐาน
ตามกฎหมาย
นอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการ
ด�ำเนิ น การสื่ อ สารข้อมูลที่เ กี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่
เหมาะสม เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล
ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น บริษัทมีการสื่อสาร
ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย
ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ค�ำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการ
เข้าร่วมประชุม แม้วา่ จะมาภายหลังจากทีก่ ารประชุมได้เริม่ ไปแล้ว
และให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี โ อกาสในการถามปั ญ หาและแสดงความ
คิดเห็นอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงควรเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะตอบปัญหาต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 บริษัทได้
พิจารณาวาระตามล�ำดับที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้
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ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ล�ำดับวาระ และไม่มกี ารขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้
ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี บริษัทได้มีการสื่อสาร
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัท
ได้น�ำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และในหนังสือ
เชิญประชุมนัน้ มีขอ้ มูลเกีย่ วกับวาระการประชุม พร้อมเหตุผลและ
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งทีเ่ สนอ วัน เวลา และสถานที่
ประชุม หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบในการลงทะเบียน
ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น บริษัท
ได้ดำ� เนินการให้มกี ารรายงานข้อมูลอย่างเหมาะสมในแต่วาระ ให้
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงมติได้ นอกจากนี้ บริษทั
ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเกี่ยวกับช่องทางในการส่งค�ำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณา ศึกษา
ค�ำถาม และสามารถชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน
บริ ษั ท ได้ จั ด การประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2555 ที่
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวฒั น์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลบางตลาด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพือ่ ความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มให้
แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม โดยบริษัท
ได้นำ� ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ
จัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น
แต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ก่อนเริ่มการประชุม
บริษทั ได้มกี ารชีแ้ จงหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอน
และวิธีการออกเสียงลงมติ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมจ�ำนวนรวม 19 คน อันรวมถึงกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ประธาน
ผู้บริหารฝ่ายการเงิน
ในการด�ำเนินการประชุมครั้งดังกล่าวนั้น เนื่องจากประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ ซึง่ ตามข้อบังคับของบริษทั ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม ให้ทปี่ ระชุมเลือกตัง้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม
ในการนี้ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ให้ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยในแต่ละวาระ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ และเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้เลือกกรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ
บริษทั แทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดตามวาระ ซึง่ ขัน้ ตอนการลงมติ
ในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนน
ในกรณีทลี่ งมติไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
ในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้มกี ารแจ้งข้อมูลและ
เหตุผลเพือ่ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งทีเ่ สนอ รวมทัง้
แจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้จัด
ให้มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท�ำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงด้วย
บริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรื่องที่บันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อมูลใน 2 ส่วนหลัก ส่วนแรก
จะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม
ประชุม จ�ำนวนและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนและนับคะแนน
เป็นต้น และส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอให้
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาตามระเบียบวาระทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึง่ ประกอบด้วย ข้อมูลส�ำคัญโดยสรุป
ที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สรุปข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นและค�ำชี้แจงของผู้บริหารในประเด็นที่มีสาระส�ำคัญและ

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และมติของ
ผูถ้ อื หุน้ โดยจะบันทึกผลการลงมติเป็นคะแนนทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง
บริ ษั ท ได้ น� ำ ส่ ง รายงานการประชุ ม ให้ กั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และได้มีการ
เผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทไปพร้อมกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจัดให้มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จากการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการว่าด้วยเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ที่ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
ส�ำนักเลขานุการบริษทั และส�ำนักลงทุนสัมพันธ์จะต้องจัดท�ำและ
น�ำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ต่อส�ำนักเลขานุการบริษทั เพือ่ น�ำส่งต่อไปยังส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี
ภายในระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดไว้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้ส�ำนักเลขานุการ
บริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
รวมทั้ ง ยั ง ห้ า มบุ ค คลดั ง กล่ า วซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส จนถึง
วันท�ำการถัดจากวันเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
และในช่วงระยะเวลา 7 วันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติส�ำคัญที่
ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน จนถึงวันท�ำการภายหลังวันที่บริษัท
ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว นอกจากนี้ บริษัท
ยังจัดให้มกี ระบวนการสือ่ สารระเบียบปฏิบตั วิ า่ ด้วยข้อมูลภายใน
ของบริษทั แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างทัว่ ถึง
ทั้งองค์กรและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติดังกล่าว

ครัวของโลก 91

คณะกรรมการบริษัทดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการด�ำเนินธุรกิจ เริม่ ตัง้ แต่การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบตั งิ าน
ด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ กรณีกรรมการคนใด
มีส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่
พิจารณา กรรมการคนดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาและ
ตัดสินใจในวาระนั้นๆ และเพื่อการก�ำกับดูแลการเข้าท�ำรายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการ
เข้าท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทหรือบริษัทย่อย ส�ำหรับธุรกรรม
ที่เป็นธุรกิจปกติ หรือที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไป ส่ ว นธุ ร กรรมอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนดไว้ และเพือ่ ให้บริษทั
มีข้อมูลประกอบการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ เป็นรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และอาจน�ำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของ
บริษทั ได้ คณะกรรมการบริษทั จึงได้อนุมตั หิ ลักเกณฑ์และวิธกี าร
รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามหลักการ
ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่อง
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ดำ� เนินการดังนี้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า รวมทัง้
ค�ำถามที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ ใ นการรั บ พิ จ ารณา ซึ่ ง รวมถึ ง ช่ อ งทางและ
ช่วงเวลารับเรื่อง โดยได้มีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท โดยส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นด�ำเนินการดังกล่าวตั้งแต่
วันที่ 26 กันยายน 2555 หรือเป็นเวลาล่วงหน้ามากกว่า
3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 2555
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จั ด ให้ มี ก ารส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะในรู ป แบบที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่
กระทรวงพาณิชย์กำ� หนด และผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถดาวน์โหลด
(download) หนังสือมอบฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษทั
ได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการ
ประชุมได้ด้วยตนเอง โดยได้กำ� หนดช่องทางรับเอกสารการ
มอบฉันทะโดยผ่านทางส�ำนักเลขานุการบริษัท
ก�ำกับดูแลไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุม
โดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นทั่วไป

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริ ษั ท มี น โยบายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ซึ่ ง
หมายความรวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท
ผู้ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน
อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส
และไม่แสวงหาประโยชน์สว่ นตัวทีข่ ดั แย้งกับประโยชน์ของบริษทั
และผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
จัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ
เสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มี
ส่วนได้เสีย
เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�ำความ
ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
จัดให้มีกระบวนการด�ำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส
โดยให้ มี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล และมี ก ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการ
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับ
การดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

ผู้ถือหุ้น

จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท โดย
ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ เพื่อท�ำหน้าที่ดังกล่าว
ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและโปร่งใสเชื่อถือ
ได้ ทัง้ รายงานทางด้านการเงินและในเรือ่ งอืน่ ๆ โดยให้มกี าร
จัดตั้งส�ำนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ
สื่อสารของผู้ถือหุ้นกับบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ใน
กิจการของบริษัทด้วย

พนักงาน

ก� ำ หนดให้ มี ก ารดู แ ล บริ ห ารจั ด การ และการปฏิ บั ติ
ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ และ
ให้โอกาสในการท�ำงานแก่พนักงานทุกระดับ โดยก�ำหนด
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจให้กับพนักงาน ในการนี้ บริษัทได้จัดให้มี CEO
เว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งส�ำหรับ CEO ในการสื่อสาร
นโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กรไปยังพนักงาน
และในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางส�ำหรับพนักงานในการ
ส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่านไปยัง
ประธานคณะผู้บริหารได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยเร็ว โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเป็นการทั่วไป
จัดให้มกี ารดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของพนักงาน รวมถึงมีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลและการ
จัดท�ำประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงานด้วย
ให้ความเคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานทุกคน และจะ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโดยถือเป็นความลับ
จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและความ
สามารถในการท�ำงานของพนักงาน
จั ด ให้ มี ร ะบบการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร
ทีเ่ หมาะสมและเทียบเคียงได้กบั ผูป้ ระกอบการอืน่ ในประเทศ
ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของ
บริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program
หรือ “EJIP”) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้าง
ความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในความเป็นเจ้าของบริษทั รวมทัง้ ธ�ำรง
รักษาพนักงานไว้กับบริษัท

จัดให้มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยจริยธรรมส�ำหรับพนักงาน ซึ่ง
ส่วนหนึ่งของระเบียบดังกล่าวมีข้อห้ามมิให้พนักงานให้หรือ
รับสินบนหรือสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้มี
การกระท�ำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท หรือก่อให้
เกิดการผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสม รวมถึง
มีข้อห้ามมิให้พนักงานน�ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือในทางที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยัง
ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของผู้บริหารและ
พนักงานตามคุณค่าทีบ่ ริษทั มุง่ หวัง รวมถึงจรรยาบรรณและ
ภาระความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ เพือ่ ประโยชน์
ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต โดยให้มีการเผยแพร่ระเบียบดังกล่าวให้ผู้บริหารและ
พนักงานได้รบั ทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร และ
ให้ติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม�ำ่ เสมอ
จัดให้มรี ะเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไปในทางที่ละเมิดต่อสิทธิของผู้อื่น ขัดต่อกฎหมายหรือผิด
ศีลธรรมอันดีงานของประชาชน

ลูกค้า

จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิตและ
การจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้
ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เอาใจใส่และสม�่ำเสมอ
จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของ
ลูกค้า เสมือนเป็นความลับของบริษัท
จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง (Call Center) เพื่อรับข้อคิดเห็นรวมทั้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ซึ่งเมื่อได้รับเรื่อง
ดั ง กล่ า วแล้ ว หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งด� ำ เนิ น การ
ตรวจสอบและให้การแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน
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คู่ค้า

ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค
และยุติธรรมในการท�ำธุรกิจ
จัดให้มีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยในการ
คัดเลือกผู้ขาย คู่สัญญา หรือที่ปรึกษาต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักการว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้
กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถ
ตรวจสอบได้ และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ตา่ งๆ จาก
ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการน�ำข้อมูลความลับ
ของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้เพื่อด�ำเนินธุรกิจโดยวิธีการ
ที่ผิดกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า

ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินธุรกิจตามกฎกติกาและจริยธรรม
จัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลมิให้มกี ารด�ำเนินการใดๆ เพือ่
ให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งขันโดย
วิธีการที่ผิดกฎหมาย

เจ้าหนี้

จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มี
ต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึงชือ่ เสียงของบริษทั เป็น
ส�ำคัญ

ชุมชนและสังคม

ให้ยดึ มัน่ ในการเป็นองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบทัง้ ต่อท้องถิน่
ประเทศชาติ และสังคมโลก ในการสร้างสรรค์กจิ กรรมต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้มคี วามมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินการและเอาใจใส่ตอ่ สิง่ แวดล้อม
โดยให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะ
ซึ่งท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ให้ความส�ำคัญในกิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยถือเป็นสิทธิ
ส่วนตัว แต่ห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิหรือสนับสนุนทางการ
เมืองในนามของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) เพื่อด�ำเนินการในเรื่องนี้
ในทุกธุรกรรมของบริษัท
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจว่าข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
จะได้รบั การเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการ
จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้
ก�ำหนดให้มีการรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อม
ทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจ�ำปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำและการรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
อย่างถูกต้องและครบถ้วน และรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี
ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและ
จ�ำนวนกรรมการแต่ละคนที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมาและ
ความเห็นจากการท�ำหน้าที่
ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน โดยจ�ำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผย
รวมถึงค่าตอบแทนซึ่งกรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษัทย่อยด้วย
ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัททั้งข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ทหี่ น่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องประกาศก�ำหนด
จัดให้มีส�ำนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�ำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
ของบริษัท และเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจ
ติดต่อสือ่ สารกับบริษทั ซึง่ บริษทั ได้จดั ตัง้ ส�ำนักนีต้ งั้ แต่ปี 2542
ภายใต้การดูแลของประธานคณะผู้บริหาร โดยหน่วยงาน
นีไ้ ด้มแี ผนงานการจัดกิจกรรมพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจ�ำทุกปี
ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมานัน้ ประธานคณะผูบ้ ริหาร ประธานผูบ้ ริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูง และประธานผู้บริหาร
ฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน

ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากที่ได้เปิดเผย
สู่สาธารณะผ่านส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษัทได้ท�ำการเชื่อมข้อมูลข่าวสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท กั บ เว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ ในการเข้ารับต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคน
จะได้รับข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขต
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ
ได้รับค�ำแนะน�ำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ
ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมไปถึงความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรณี ที่ ก รรมการบริ ษั ท ท่ า นใดมี ก ารไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ง
ให้บริษัททราบด้วย

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ เพือ่ ให้กรอบการท�ำงานและอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีความชัดเจน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจึงได้กำ� หนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 15 คน โดยมีกรรมการอิสระ
5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 5 คน โดยประธานกรรมการต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคล
เดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการ
บริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ตามหลักเกณฑ์
ที่กำ� หนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552 นับตั้งแต่วันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2553 เป็นต้นมา
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
กรรมการบริษทั ทุกคนมีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท ต้อง
มีความเข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถน�ำเสนอมุมมองที่
เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำ� คัญ นอกจากนี้ กรรมการ
บริษัททุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
ก�ำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการ
ที่ก�ำกับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจะ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
ก�ำหนดด้วย

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่ง
อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้
รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อ
ไปได้ กรรมการแต่ละรายมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ใน
กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
ใหม่จะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ ดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
การก�ำกับดูแล
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานที่ได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
มอบหมายอ�ำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร
งานประจ�ำวันไปยังกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยอ�ำนาจหน้าที่
ดังกล่าวแยกจากอ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน รวมทั้งว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือ
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ที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการของบริษัท ตามความจ�ำเป็นและ
สมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูงมีการไปด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท อื่ น นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากบริษทั จะต้องรายงานข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งให้
บริษัททราบด้วย

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อ “การจัดการ” หัวข้อย่อย หน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท (หน้าที่ 65-66)

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง โดยวันประชุมคณะกรรมการจะมีการ
ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม วันประชุมที่
ก�ำหนดไว้ดงั กล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้หากมีเหตุจำ� เป็น
ทัง้ นี้ กรรมการทุกคนจะได้รบั แจ้งก�ำหนดการดังกล่าวและมี
หน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมทุกครัง้ กรณีทกี่ รรมการไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมในครัง้ ใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษทั ทราบ
ก่อนการประชุมในครัง้ นัน้ ๆ และให้เลขานุการบริษทั ด�ำเนินการ
แจ้ ง ผลการประชุ ม ให้ ก รรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ท่านนั้นได้รับทราบ
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ร่ ว มกั บ ประธานผู ้ บ ริ ห าร
ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณา
กลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยกรรมการแต่ ล ะท่ า นสามารถเสนอเรื่ อ งเข้ า สู ่ ว าระ
การประชุมได้
ก�ำหนดให้เลขานุการบริษทั มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำเอกสารการประชุม
ที่มีสารสนเทศที่ส�ำคัญครบถ้วน โดยจัดส่งให้แก่กรรมการ
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสามารถ
พิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่
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ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบ
โดยตรงในประเด็นที่น�ำขึ้นพิจารณามาเข้าร่วมประชุมและ
เสนอรายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนัน้ ๆ โดยกรรมการทุกคนมี
โอกาสในการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และตัดสินใจ
ทีเ่ ป็นอิสระ ทัง้ นี้ อาจมีการขอข้อมูลเพิม่ เติมจากเลขานุการ
บริษัทหรือขอค�ำแนะน�ำจากที่ปรึกษาอิสระได้ตามความ
เหมาะสม
ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ษั ท คนใดมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในวาระทีพ่ จิ ารณา กรรมการคนนัน้ ต้องเปิดเผย
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยทันที และจะไม่มสี ว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ในวาระนั้น
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างกันเองตามความจ�ำเป็นในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหาร
กิจการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และ
รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ

ก�ำหนดให้คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการ
เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ ายค่า ตอบแทนกรรมการ
ก�ำหนดขึน้ โดยคณะกรรมการบริษทั บนพืน้ ฐานทีเ่ ปรียบเทียบ
ได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระ
หน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ
ในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ
ได้ ป ระเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในโดยการซั ก ถามข้ อ มู ล
จากหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อธุรกิจ
ของบริษทั รวมทัง้ มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ และป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่ผู้บริหาร
น�ำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�ำนาจ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ส�ำนักตรวจสอบภายในได้มีการสอบทาน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า
หน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ และในกรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญ
จะมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ใน
รอบปี 2555 ส�ำนักตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�ำคัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ
ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตัง้ ของคณะกรรมการบริษทั
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระจ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีพลต�ำรวจเอก เภา สารสิน เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอาสา สารสิน ศาสตราจารย์
นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศาสตราจารย์กติ ติคณุ สุภาพรรณ
รัตนาภรณ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน รวม
ทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยพลต�ำรวจเอก เภา สารสิน และศาสตราจารย์
นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ครั้ง
นายอาสา สารสิน และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เข้าร่วมประชุม
10 ครั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ เข้าร่วม
ประชุม 9 ครั้ง
กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการไปใน
ระหว่างปี 2555 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจ�ำปี 2554
และประจ�ำไตรมาสที่ 1 2 และ 3/2555 ซึ่งครอบคลุมถึงการ
สอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การเลือกใช้
นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง
เป็นอิสระ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
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2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถให้ผลตอบแทน
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน
3. สอบทานความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน และ
ผลการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบภายในในระหว่างปี
รวมถึงการสอบทาน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
5. สอบทานการเข้าท�ำรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
รายการที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปี 2555 ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศไว้
6. สอบทานนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ� หนดไว้
7. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
และความเห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัท รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารของบริษทั เข้าร่วม
4 ครั้งเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่
9. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งผลสรุปการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามที่สำ� นักงาน
คณะกรรมการก�ำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด

หลักการบัญชีทเี่ ป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป การเข้าท�ำรายการทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล โดยรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติกถ็ อื ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการค้า
เช่นเดียวกับที่ท�ำกับบุคคลโดยทั่วไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ส�ำหรับธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจ
ปกติหรือทีส่ นับสนุนธุรกิจปกตินนั้ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
ไว้ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�ำปีอย่าง
เหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ก็ไม่พบว่ามีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นสาระส�ำคัญ

จากการสอบทานตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทมีความน่า
เชือ่ ถือ และได้จดั ท�ำขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตาม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าจากการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีข่ องผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงานทัง้ หมด
ของบริษัท บริษัทจะสามารถเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจอันจะ
ท�ำให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หลายได้รบั ผลตอบแทนทีด่ อี ย่างยัง่ ยืนด้วย

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
							
ศ. นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

แทนประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ครัวของโลก 99

รายการระหว่างกัน
มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการท�ำรายการระหว่างกัน

ในการท�ำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติไม่ว่าเป็นการท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติการอนุมัติรายการดังกล่าว
เช่นเดียวกัน โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ บริษัทก�ำหนดให้ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่
ปรึกษาทางการเงินมาท�ำการประเมินราคาของรายการระหว่าง
กันนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึงน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้
อนุมตั หิ ลักการในการเข้าท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั กับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท ส�ำหรับธุรกรรมที่
เป็นธุรกิจปกติ หรือที่สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ ไป ส่วนธุรกรรมระหว่างกันทีม่ ใิ ช่ธรุ กิจปกติ หรือทีส่ นับสนุน
ธุรกิจปกติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนประกาศก�ำหนดไว้
ในระหว่างปี 2555 บริษทั มีการท�ำรายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่
เกิดขึน้ แล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยรายการธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการทีม่ เี งือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป ส่วน
รายการทีไ่ ม่ใช่ธรุ กิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกตินนั้ ได้เปิดเผย
ถึงความสมเหตุสมผลของรายการไว้ในรายละเอียดข้างล่างนี้
รายละเอียดของรายการระหว่างกัน เป็นดังนี้

รายการลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มียอดคงเหลือของลูกหนีก้ ารค้า
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 5,291 ล้านบาท
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23 ของลู ก หนี้ ก ารค้ า รวมของบริ ษั ท
(2554: 2,404 ล้านบาท)

100 รายงานประจ�ำปี

รายการเจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มียอดคงเหลือของเจ้าหนีก้ ารค้า
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 2,065 ล้านบาท
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10 ของเจ้ า หนี้ ก ารค้ า รวมของบริ ษั ท
(2554: 1,101 ล้านบาท)

รายการขายสินค้า

ในปี 2555 บริษทั มีรายการขายสินค้าให้กบั บริษทั ร่วม และบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยราคาทีข่ ายให้กบั บริษทั เหล่านีเ้ ป็นไปตามราคา
ประกาศ (Price List) ของสินค้าทีบ่ ริษทั ขายตามปกติธรุ กิจ มูลค่า
ของรายการดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีจ�ำนวน 24,692 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขาย
รวมของบริษัท (2554: 10,075 ล้านบาท)

รายการซื้อวัตถุดิบ

ในปี 2555 บริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบจากบริษัทร่วมและบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาที่ซื้อเป็นราคาตามประกาศ (Price List)
ของสินค้าที่ผู้ขายวัตถุดิบขายตามปกติธุรกิจ มูลค่าของรายการ
ดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน
36,734 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของต้นทุนขายรวมของ
บริษัท (2554: 16,851 ล้านบาท)

รายได้อื่น

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้อื่น อันได้แก่ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนและสินทรัพย์ถาวร รายได้
ค่าฝึกอบรม และสัมมนา รายได้คา่ ตอบแทนจากการใช้ระบบงาน
และรายได้จากค่าเช่า ค่าบริการและอื่นๆ จากบริษัทร่วมและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีจ�ำนวน 483 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1
ของรายได้รวมของบริษัท (2554: 127 ล้านบาท)

ค่าเช่าและบริการ

ค่าเบี้ยประกัน

บริษทั มีรายการเช่าสินทรัพย์จากบริษทั ร่วมและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราค่าเช่าหรือค่า
บริการมาตรฐานที่ผู้ให้เช่าหรือให้บริการก�ำหนดมูลค่าของ
รายการดังกล่าว ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำ� นวน
1,194 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารรวมของบริษัท (2554: 1,183 ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ซีพีเอฟ และบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน
(รวมทั้งสัญญาบริการพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ) ที่ดิน
ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ และยานพาหนะ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันบางแห่ง
โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 9 ปี ซึง่ จะสิน้ สุดในระหว่างปี 2556 ถึง 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซีพีเอฟและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริการ เป็นจ�ำนวนเงิน
1,754 ล้านบาท (2554: 2,004 ล้านบาท)

ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ

ซีพีเอฟ และบริษัทย่อยบางแห่งได้ว่าจ้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CPG)) ให้ทำ� การค้นคว้า
และพัฒนาส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ โดยซีพเี อฟ และ
บริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าบริการให้กับ CPG ซึ่งค�ำนวณตาม
ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์แต่ละประเภทในอัตราที่ระบุไว้ใน
สัญญา โดยมีคา่ บริการขัน้ ต�ำ่ เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 0.1 ล้านบาท
ถึง 1.3 ล้านบาทต่อเดือน
นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญารับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการด้านการผลิตอาหารสัตว์กับ CPG
โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
บริษัทมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ ตาม
สัญญาจ้างบริการทางเทคนิควิชาการอาหารสัตว์ที่ท�ำกับ CPG
มูลค่าของรายการดังกล่าวส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีจ�ำนวน 1,007 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของต้นทุนขายรวม
ของบริษัท (2554: 393 ล้านบาท)

บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยประเภทค่าเบีย้ ประกันโดยจ่ายให้บริษทั อลิอนั ซ์
ซี.พี. ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (AZCP) ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โดยอั ต ราค่ า เบี้ ย ประกั น เป็ น ไปตามอั ต รามาตรฐานที่
ผู้รับประกันก�ำหนด มูลค่าของรายการดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 272 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัท
(2554: 218 ล้านบาท)
ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่น อันได้แก่ ค่าตอบแทนการใช้
ระบบงาน ค่าส่งเสริมการขาย ค่าขนส่งและอื่นๆ ให้แก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 1,091 ล้านบาท (2554: 1,053 ล้านบาท)

รายการอื่นๆ

ซีพีเอฟ และบริษัทย่อยบางแห่งมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร
สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ รวมถึงซื้ออุปกรณ์และอื่นๆ กับบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง โดยได้จ่ายเงินตามสัญญาดังกล่าว เป็น
จ�ำนวนเงินรวม 1,510 ล้านบาท ในปี 2555 (2554: 939 ล้านบาท)
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
(บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (STAR)) เพื่อมีสิทธิในการใช้
เครือ่ งหมายการค้าของ STAR ในการนีบ้ ริษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับ STAR โดยค�ำนวณจาก
ยอดสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในอัตราที่ระบุไว้
ในสัญญา ค่าตอบแทนดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีจ�ำนวนเงินรวม 31 ล้านบาท (2554: 30 ล้านบาท)
บริ ษั ท ได้ ท� ำ สั ญ ญากั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท (บริ ษั ท
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CPG)) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้
โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่า
เครื่องหมายการค้า
ตอบแทนให้กับ CPG ในอัตราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของ
ยอดขายสินค้าแต่ละประเภทตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา ซึง่ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำ� นวนเงินรวม
71 ล้านบาท (2554: 53 ล้านบาท)
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บริ ษั ท ได้ ท� ำ สั ญ ญากั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ (บริ ษั ท เครื อ
เจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CPG)) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้
โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
เครื่องหมายการค้า
ค่าตอบแทนให้กบั CPG ในอัตราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของ
ยอดขายสินค้าแต่ละประเภทตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา ซึง่ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนเงินรวม
2 ล้านบาท (2554: 1 ล้านบาท)
ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2555 ซีพีเอฟ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
(CPF Investment Limited (CPFI)) ได้เข้าซือ้ หุน้ C.P. Pokphand
Co., Ltd. (CPP) จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3 แห่ง ได้แก่ Orient
Success International Limited (OSIL) Worth Access Trading
Limited และ CPI Holding Company Limited จ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 18,792,774,153 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 74.18 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ CPP หากมีการ
ใช้สิทธิของ OSIL และสิทธิของผู้บริหาร CPP ทั้งจ�ำนวน) ทั้งนี้
การด�ำเนินธุรกิจของ CPP แบ่งออกได้เป็น 2 กลุม่ กล่าวคือ ธุรกิจ
ในประเทศจีน ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัทย่อยจ�ำนวน 53 แห่ง โดย
มีธรุ กิจอาหารสัตว์เป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจในประเทศเวียดนาม
ซึ่งด�ำเนินการโดย C.P. Vietnam Corporation ประกอบด้วย
ธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ ธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์ และ
ท�ำฟาร์มสัตว์บกและสัตว์นำ�้ และธุรกิจแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้ความเห็นว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่ท�ำให้
บริษัทเสียเปรียบแต่อย่างใด เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว
จะท�ำให้บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การรวมศูนย์
ในการบริหารจัดการจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวม
ถึงการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ตลาดซึ่งมีศักยภาพในการเติบโต
สูงมาก การจัดหาวัตถุดบิ การบริหารต้นทุนและการลดค่าใช้จา่ ย
ที่ซ�้ำซ้อน การบริหารต้นทุนทางการเงิน การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรที่มี รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของบริษัทในเวทีการค้าโลกอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้
รายการดังกล่าวได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ครัง้ ที่ 1/2555 เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2555 และการซือ้ ขาย
ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555
102 รายงานประจ�ำปี

ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2555 ซีพีเอฟและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
(บริษทั กรุงเทพโปรดิว๊ ส จ�ำกัด (มหาชน) (BKP)) ได้ขายเงินลงทุน
ในหุน้ สามัญของ AZCP ทีถ่ อื อยูท่ งั้ หมดจ�ำนวน 7,350,000 หุน้ ให้
แก่ CPG ในราคาหุ้นละ 12.75 บาท รวมเป็นเงิน 94 ล้านบาท
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม
ได้พิจารณาการเข้าท�ำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั และบริษทั ย่อย เนือ่ งจาก
เป็นการจ�ำหน่ายไปซึ่งธุรกิจที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท อันเป็น
ส่วนหนึง่ ของการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในบริษทั ต่างๆ ภายใน
กลุ่มบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของบริษทั ทีจ่ ะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ การซื้อขาย
ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
ในไตรมาสทีส่ ขี่ องปี 2555 ซีพเี อฟได้เข้าซือ้ เงินลงทุนในหุน้ สามัญ
ของบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด (Chester) ซึ่งประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จ�ำนวน 799,997 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ
99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วของ Chester) จาก
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (CP Inter) ซึ่ง
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ที่ราคาเท่ากับหุ้นละ 562.50 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 450 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มี
ส่วนได้เสีย เข้าร่วมประชุมได้พจิ ารณาการเข้าท�ำรายการดังกล่าว
แล้วเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อซีพีเอฟ
เนื่องจากการเข้าท�ำรายการในครั้งนี้ จะท�ำให้ซีพีเอฟได้ธุรกิจที่
ต่อเนือ่ งจากธุรกิจของบริษทั อีกทัง้ ยังได้เครือข่ายร้านอาหารของ
Chester มากกว่า 160 ร้าน ซึ่งจะเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Retail Outlet) ที่ส�ำคัญช่องทางหนึ่ง
ซึง่ ซีพเี อฟเล็งเห็นว่า ช่องทางดังกล่าวยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะเติบโตได้
อีกมากทัง้ ภายในประเทศและในต่างประเทศ นอกจากนี้ ซีพเี อฟ
ยังจะได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้า Chester และผลิตภัณฑ์
ของ Chester ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในตลาดภายในประเทศ
อีกด้วย การเข้าท�ำรายการในครัง้ นี้ ซีพเี อฟได้คำ� นึงถึงความเหมาะสม
ของระดั บ ผลตอบแทนและความเสี่ ย ง แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า
ราคาที่เสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม ทั้งนี้ การซื้อขาย
ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
มีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วน
ได้เสีย เข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติให้ CP China Investment
Limited (CPCI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPP ถือหุ้นทางตรงใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00 เข้าซือ้ เงินลงทุนทัง้ หมดใน Chia Tai Food
Enterprise (Qinhuangdao) Co., Ltd. (CT Qinhuangdao) จาก
Chia Tai Food Investment Co., Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในราคารวมทั้งสิ้น 15.70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
483 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
การเข้าท�ำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อซีพีเอฟ เนื่องจากการเข้าท�ำรายการในครั้งนี้
จะท�ำให้ซีพีเอฟได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหาร
แปรรูปและอาหารส�ำเร็จรูปในประเทศจีน และเป็นโอกาสที่กลุ่ม
CPP จะก้าวขึน้ เป็นผูน้ �ำด้านธุรกิจอาหารในประเทศจีน ซึง่ ซีพเี อฟ
เล็งเห็นว่า ตลาดของสินค้าอาหารแปรรูปและอาหารส�ำเร็จรูป

ในประเทศจีนยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก การเข้าท�ำ
รายการเข้าซื้อเงินลงทุนใน CT Qinhuangdao จะเสร็จสมบูรณ์
ภายหลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนให้ CPCI เป็นผู้ถือหุ้นเพียง
รายเดียวของ CT Qinhuangdao รวมทัง้ ได้มกี ารออกใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจให้กบั CT Qinhuangdao โดยหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากการจดทะเบียน
ดังกล่าวไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 คู่สัญญา
ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
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มุงสรางคุณคารวม

ดวยปรัชญา

3ประโยชน

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักปรัชญา 3 ประโยชน
คือ ประโยชนตอประเทศชาติ ประโยชนตอประชาชน
และประโยชนตอบริษัท โดยมุงเนนปลูกฝงใหบุคลากร
รูจักตอบแทนคุณแผนดิน เปนคนดี มีคุณธรรม

เส้นทางความรับผิดชอบต่อสังคม

สู่ความยั่งยืน

บริษทั ตระหนักดีถงึ การพัฒนาทีส่ มดุลในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำพาให้องค์กรมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วย
ปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ในค่านิยมขององค์กรว่า
“3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน (ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)”
เพราะเมื่อใดที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจิตส�ำนึก
รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ชุมชนรอบด้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
และบริษัทมีความพร้อมและศักยภาพในการสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร บนพื้นฐานหลักขององค์กรในการดูแลและพัฒนา
บุคลากร พร้อมไปกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยแนวการก�ำกับดูแล
กิจ การที่ ดี ใส่ ใจและให้ความส�ำคัญต่อความคาดหวังและ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดุลยภาพของปัจจัยเหล่านี้
จะเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไป ในระยะยาว
ได้อย่างมีเสถียรภาพ
บริษทั ก�ำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์การ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติทั้งด้านการดูแลและ
พัฒนาบุคลากร การด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การ
ส่งเสริมสังคมพึง่ ตนผ่านการมีสว่ นร่วมและพัฒนาชุมชน ตลอดจน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ด้วยการใช้ทรัพยากร
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อย่างมีประสิทธิภาพและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการผสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาด้านต่างๆ โดยไม่หยุดนิ่งใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการน�ำเสนอสิ่งใหม่เพื่อช่วยให้สังคม
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“บุคลากร”... หัวใจแห่งความส�ำเร็จ
ในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

“บุคลากร” คือ สิ่งส�ำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย
และเป็นแรงผลักดันส�ำคัญทีจ่ ะน�ำพาองค์กรไปสูก่ ารเติบโตอย่าง
ความยั่งยืน บริษัทจึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนางานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างคน เสริมธุรกิจ” บน
พืน้ ฐานความต้องการและความคาดหวังทัง้ ของพนักงาน องค์กร
ลูกค้า และสังคม รวมถึงการดูแลให้บุคลากรมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ดังรายงานภายใต้หัวข้อการจัดการ หัวข้อย่อย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หน้า 87

รับผิดชอบตลอดกระบวนการผลิต
เพื่อ “ผลิตภัณฑ์” คุณภาพปลอดภัย

บริษทั มีมาตรการในการควบคุมวงจรการผลิตให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป
อาหาร และการจัดจ�ำหน่าย โดยให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและ
การพัฒนา การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมาย
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ภายใต้หวั ข้อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
หน้า 24-29
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ห่วงใยสุขภาพ การแสดงข้อมูลส�ำคัญเพื่อการบริโภค
อย่างถูกสุขอนามัยและโภชนาการทีถ่ กู ต้องไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์
ควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

“คู่ค้าธุรกิจ” พัฒนา “ชุมชนสังคม” พึ่งตน

ด้วยแนวคิด “คู่คิด คู่พัฒนา ก้าวหน้าเคียงคู่สู่ครัวของโลก”
บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สู่ชุมชนผ่านการจ้างแรงงานและคู่ค้าในท้องถิ่น การถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีไปยังคู่ค้าธุรกิจผ่านโครงการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกร และ
การสร้างงานสร้างอาชีพแก่เถ้าแก่เล็กผ่านระบบแฟรนไชส์ ตลอดจน
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยความร่วมมือกับชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา อาทิ มูลนิธพิ ฒั นาชีวติ ชนบท หน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรอิสระต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
สนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการร่วมพัฒนาและด�ำเนินงาน
กว่า 900 โครงการ ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ สาธารณสุข สุขภาพ การศึกษา ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในชุมชน
โดยในปี 2555 บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนคืนสุขผูส้ งู วัยโดยมูลนิธิ
เจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่โดยรอบโรงงานและฟาร์ม ตลอดจนในพื้นที่ส่งเสริมการ
ด�ำเนินงานของบริษัทด้วย
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เยาวชน…คนไทยแข็งแรง มีสุข สร้างสรรค์ ผ่านการร่วม
ด� ำ เนิ น โครงการเลี้ ย งไก่ ไ ข่ เ พื่ อ อาหารกลางวั น นั ก เรี ย น
โครงการเปิ ด โลกความรู ้ สู ่ อ าหารปลอดภั ย กั บ ซี พี เ อฟ
โครงการ “ออนทัวร์ รอบรั้วซี.พี. เป็นต้น ซึ่งมีพนักงาน
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู ้ ด ้ า น
โภชนาการและการเข้าถึงอาหารปลอดภัยรวมกว่า 260,000 คน
เกษตรกรพึง่ พาตน สังคมพัฒนา ผ่านการร่วมด�ำเนินโครงการ
หมูบ่ า้ นเกษตรกรรมหนองหว้า โครงการหมูบ่ า้ นเกษตรกรรม
ก�ำแพงเพชร โครงการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
พระนครศรีอยุธยา โครงการ 7 อาชีพ 7 รายได้ จังหวัดบุรรี มั ย์
โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัด
กาญจนบุรี โครงการพัฒนาอาชีพต�ำบลปากรอ จังหวัดสงขลา
เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมการส่งเสริมอาชีพ
แล้วกว่า 5,000 ราย และกว่า 400 ครอบครัว
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รักษ์สิ่งแวดล้อม คงสมดุลธรรมชาติ

บริษัทน�ำหลัก 4Rs คือ Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซำ�้ Recycle
น�ำกลับมาใช้ใหม่ และ Replenish ฟื้นฟูหรือน�ำทางเลือกใหม่ที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิมมาใช้ในกระบวนการ
ผลิต จึงช่วยให้บริษทั สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรกับพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของหม้อไอน�้ำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ของกลุม่ ธุรกิจอาหารสัตว์ โครงการ Green Farm ของกลุม่ ธุรกิจ
เลี้ยงสัตว์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วย

การผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CPF Energy Efficiency
Improvement Project-Cogeneration) และโครงการปรับปรุง
น�้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงาน (Waste Water Biogas
Capture and Utilization Project) ของกลุม่ ธุรกิจอาหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมกับจิตอาสาคนไทยฟื้นฟูและอนุรักษ์
แหล่งทรัพยกรธรรมชาติผา่ นโครงการซีพเี อฟชวนคนไทยปลูกป่า
ชายเลน ซึ่งด�ำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐ โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่ง
ร่วมกับเกษตรกรหมู่บ้านเกษตรกรรมก�ำแพงเพชร เป็นต้น และ
ในปี 2555 บริษทั ได้ลงนามความร่วมมือตอบแทนคุณระบบนิเวศ
กับส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ภายใต้โครงการ “นับหนึ่งให้ถึง PES (Payment for Ecosystem
Service)” ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของระบบนิเวศควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนแก่
ผู้ประกอบการ

ไม่หยุดนิ่งพัฒนา เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

บริษทั ตระหนักดีวา่ “นวัตกรรม” ไม่ได้จำ� กัดเพียงการสรรค์สร้าง
โครงการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ แต่
นวัตกรรมได้มีบทบาทส�ำคัญต่อการช่วยให้สังคมมีการเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น จึงให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยจัดตัง้ “ส�ำนักนวัตกรรม” ขึน้ เพือ่ ก�ำหนดทิศทาง
และแนวทางการด�ำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กร กระตุน้ และ
สร้างโอกาสให้พนักงานน�ำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่จะส่งผล
ทัง้ ในเชิงมูลค่าและคุณค่าทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ สร้างเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และจัดงาน CPF CEO AWARDS ซึ่งด�ำเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและ
บุคลากรของบริษทั ทีค่ ดิ ค้นสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมดีเด่น

(หมายเหตุ: ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2555 และทิศทางการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2556 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แสดง
รายละเอียดไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2555)
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ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ

หุ้นสามัญของบริษัท

หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

7,742,941,932 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 7,742,941,932 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ซีพีเอฟมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง
โดยการจ่ายครั้งแรกจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการ
จ่ายครัง้ ทีส่ องจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจ�ำปี โดยเงินปันผลทีจ่ า่ ย
รวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจ�ำนวนประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้ และส�ำรองตามกฎหมาย (ตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน
และโครงการในอนาคตของบริษทั รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหน้าที่ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ
หุ้นกู้บริษัท โดยหากซีพีเอฟไม่สามารถช�ำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้
หรือผิดนัดช�ำระเงินจ�ำนวนใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับหุน้ กูต้ อ่ ผูถ้ อื หุน้ กู้ ห้าม
มิให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น
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ส�ำหรับบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดนั้น แต่ละบริษัท
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้และส�ำรองตามกฎหมาย ส่วนการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ นั้น ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท
ย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ ส�ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซีพเี อฟมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ 7,967 ล้านบาท
โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทมหาชน
จ�ำกัดจ�ำนวน 3,127 ล้านบาท

สรุปข้อมูลเกีย่ วกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
(Employee Joint Investment Program : “EJIP”)
โครงการ EJIP ของบริษทั เป็นการร่วมลงทุนในหุน้ สามัญของซีพเี อฟ
(“หุ้น CPF”) โดยที่พนักงานจะสมทบเงินส่วนหนึ่งและบริษัท
จ่ายเงินสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในบันทึกข้อตกลงโครงการร่วมลงทุนระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็น
เจ้าของบริษัท รวมทั้งการธ�ำรงรักษาพนักงานไว้กับบริษัท โดย
โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อ
วันที่ 16 เมษายน 2553 และสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

ซีพีเอฟและบริษัทย่อย ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัท”

อายุโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
รวมระยะเวลา 3 ปี

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

ลูกจ้างในระดับตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปของบริษัท โดย
เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ (“ผู้เข้า
ร่วมโครงการ”)

รูปแบบโครงการ

ตลอดระยะเวลาของโครงการ บริษัทจะหักเงินเดือนของผู้เข้า
ร่วมโครงการไว้ในอัตราตามที่ผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งความ
จ�ำนงไว้กับบริษัท แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดที่บริษัทก�ำหนดไว้
เท่ากับร้อยละ 5 ของเงินเดือน (“เงินลงทุนของลูกจ้าง”) ใน
ทุกวันที่บริษัทจ่ายเงินเดือนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และบริษัท
จะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 80 ของเงินลงทุนของลูกจ้าง
(“เงินสมทบของนายจ้าง”) โดยบริษทั จะโอนเงินลงทุนของลูกจ้าง
ทั้งจ�ำนวน รวมกับเงินสมทบของนายจ้าง ให้ตัวแทนเพื่อน�ำเข้า
บัญชี EJIP ของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายซึ่งเปิดไว้กับตัวแทน
โดยตัวแทนจะน�ำจ�ำนวนเงินที่มีในบัญชี EJIP ของผู้เข้าร่วม
โครงการรวมกันทัง้ หมด ไปซือ้ หุน้ CPF ในตลาดหลักทรัพย์ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหรือโอนหุ้น CPF ตามเงื่อนไขดังนี้
ภายหลังจากโครงการมีอายุครบ 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2554 เป็นต้นไป) สามารถขายหรือโอนหุน้ ได้ในจ�ำนวนไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่จัดสรรเข้าในบัญชีของผู้เข้าร่วม
โครงการแต่ละราย
ภายหลังครบก�ำหนดโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556
เป็นต้นไป) สามารถขายหรือโอนหุน้ จ�ำนวนทีเ่ หลือได้ทงั้ หมด
เงือ่ นไขข้างต้นมิให้ใช้บงั คับกับกรณีทผี่ เู้ ข้าร่วมโครงการพ้นสภาพ
จากการเป็ น ลู ก จ้ า งของบริ ษั ท ขอลาออกจากโครงการก่ อ น
ครบก�ำหนด ตามเงื่อนไขที่กำ� หนดไว้ในบันทึกข้อตกลงโครงการ
ร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
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ผู้ถือหุ้น

(ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555)

ประเภท
1. บุคคลธรรมดา
2. บุคคลธรรมดา
3. นิติบุคคล
4. นิติบุคคล
รวม

สัญชาติไทย
สัญชาติต่างประเทศ
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น
21.04%
0.02%
52.89%
26.05%
100.00%

ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่า
ร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ
คนต่างด้าวอาจได้มาซึง่ หุน้ ของซีพเี อฟเกินกว่าอัตราจ�ำกัดทีก่ ำ� หนดไว้ในวรรคแรกของข้อบังคับเรือ่ งการโอนหุน้ ได้ โดย
การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่
ในกรณีทคี่ นต่างด้าวนัน้ เป็นผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ/หรือผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์อนื่ ใดทีใ่ ห้สทิ ธิ
ดังกล่าวแก่ผถู้ อื หลักทรัพย์ทซี่ พี เี อฟเป็นผูอ้ อกและเสนอขาย (รวมตลอดถึงหุน้ ปันผลหรือหุน้ ทีอ่ อกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ ได้หนุ้
ดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) แต่ทั้งนี้การถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้น
ที่ถือโดยคนต่างด้าวในวรรคแรกแล้ว จ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ�ำนวน
หุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่ายแล้วทัง้ หมดของซีพเี อฟในขณะนัน้ ๆ อัตราจ�ำกัดทีค่ นต่างด้าวมีสทิ ธิถอื หุน้ จ�ำนวนร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้
กับกรณีการโอนหุ้นจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นใหม่ โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือ
โดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามวรรคนี้ (รวมตลอดถึง
หุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจากการจองซื้อหุ้นหรือการใช้สิทธิต่างๆ ตามวรรคนี้) ให้กับ
คนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว
ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555 สัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมีจ�ำนวนประมาณ
ร้อยละ 26.07 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ
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รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด)1(
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด(2)
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED-Client Account(3)
4. นางสาววลัยพร จิรภูมิมินทร์
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.(4)
6. LITTLEDOWN NOMINEES LTD.(5)
7. ส�ำนักงานประกันสังคม (2 กรณี))6(
8. UBS AG LONDON BRANCH(5)
9. นายปริญ เธียรวร
10. STATE STREET BANK EUROPE LTD.(5)

จ�ำนวนหุ้น
3,577,161,895
417,010,295
218,827,700
140,000,000
138,273,250
94,685,600
90,827,900
89,254,106
80,000,000
68,965,241

สัดส่วนการถือหุ้น
46.20%
5.39%
2.83%
1.81%
1.79%
1.22%
1.17%
1.15%
1.03%
0.89%

(1)

ประกอบด้วย บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (“CPG”) ร้อยละ 25.00 บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จ�ำกัด ร้อยละ 11.38 Orient Success International
Limited ร้อยละ 5.23 บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 2.69 บริษทั กรุงเทพโปรดิว๊ ส จ�ำกัด (มหาชน) ร้อยละ 1.07 และ Plenty Type
Ltd. ร้อยละ 0.83 โดย CPG มีกลุม่ ครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ถือหุน้ รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.68 (ผูถ้ อื หุน้ 10 รายแรกของ CPG
ได้แก่ นายสุเมธ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.96 นายจรัญ เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.76 นายมนตรี เจียรวนนท์ ร้อยละ 12.63
นายเกียรติ์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 5.76 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 3.65 และนางยุพา เจียรวนนท์ นายประทีป เจียรวนนท์ นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์
นายวัชรชัย เจียรวนนท์ นายมนู เจียรวนนท์ และนายมนัส เจียรวนนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 3.62)
(2)
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
(3)
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 130-132 ชั้น 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
(4)
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 968 อาคารเอช เอส บี ซี ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(5)
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ� ำกัด (มหาชน) SECURITIES SERVICES โซนบี
อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 10500
(6)
หน่วยงานราชการไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ (ทีมควบคุมหลักทรัพย์) 1060 อาคาร 2
ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่ 2-3, รายที่ 5-8 และรายที่ 10
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ข้อมูลทั่วไป

ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
		
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ที่อยู่เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ
สถานะทางกฎหมาย
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นที่จำ� หน่ายแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)
จ�ำนวนบริษัทย่อย
		
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อหุ้นกู้ที่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2638-2139
http://www.cpfworldwide.com
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย
0107537000246
7,742.94 ล้านบาท
7,742.94 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
1.00 บาทต่อหุ้น
185 บริษัท (รายละเอียดโดยสรุป แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ
“ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน” หน้า 115-138)
CPF
ส�ำหรับหุ้นสามัญ
CPF138A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2
CPF13NA ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1
CPF14NA ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2
CPF15NA ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3
CPF155A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2552
CPF155B ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553
CPF14NB ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1
CPF17NA ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2
CPF188A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1
CPF218A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
CPF418A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3
CPF41DA ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2554		
CPF163A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2555
CPF198A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1
CPF228A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2
CPF328A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3

(รายละเอียดของหุ้นกู้โดยสรุป สามารถดูได้ที่ www.cpfworldwide.com หัวข้อ “นักลงทุน” และรายละเอียดมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท” หน้า 41)
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคล

ที่บริษัทมีการลงทุน

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ทีซ่ พี เี อฟถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่าย
แล้วของบริษัทนั้น และบริษัทที่ซีพีเอฟมีอำ� นาจควบคุม มีจำ� นวนทั้งสิ้น 185 บริษัท ดังนี้

บริษทั ทีม่ กี จิ การในประเทศไทยและทีด่ �ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการในประเทศไทย
ธุรกิจสัตว์บก
บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหาชน)

2. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด

3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)1

4. บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ซือ้ และขายวัตถุดบิ อาหารสัตว์ และธุรกิจไก่เนือ้ ครบวงจร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2631-0989
600,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.44
กิจการร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2641-1333 หมายเลขโทรสาร 0-2641-0333
80,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์และธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2638-2139
7,008,250,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
1.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.98
กิจการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2638-2749
9,000,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
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บริษัทย่อยทางอ้อม
1. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

3. CPF Denmark A/S

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ

4. CPF Europe S.A.

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ

5. CPF Food Trading Company Limited

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ

6. CPF Tokyo Company Limited

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ

2. บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จ�ำกัด2

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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ค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2693-0583 หมายเลขโทรสาร 0-2693-0584
800,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
0-3859-3046 หมายเลขโทรสาร 0-3859-3587
700,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปจาก
เนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศเดนมาร์ก
45-7526-1330 หมายเลขโทรสาร 45-7526-1336
EUR 200,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
EUR 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 52.00
ผู้นำ� เข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปจาก
เนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศเบลเยี่ยม
32-2357-5380 หมายเลขโทรสาร 32-2357-5398
EUR 28,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
EUR 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปจาก
เนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศจีน
86-21-5835-8683 หมายเลขโทรสาร 86-21-5835-5655
USD 4,000,000
ร้อยละ 100.00
ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปจาก
เนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศญี่ปุ่น
813-5401-2231 หมายเลขโทรสาร 813-5401-2236
JPY 200,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
JPY 1,000 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

บริษัทย่อยทางอ้อม
7. CP Foods (UK) Limited

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปจาก
เนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศอังกฤษ
44-1299-253131 หมายเลขโทรสาร 44-1299-253132
GBP 300,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
GBP 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 52.00
ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปจาก
เนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศอังกฤษ
GBP 1.00
ร้อยละ 52.00

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

แปรรูปกุ้ง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2631-0776
20,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

1. CP Foods West, Inc.2

ประเภทธุรกิจ

2. C.P. Food Products, Inc.

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
(หยุดการประกอบกิจการเมื่อเดือนกันยายน 2553)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1-410-505-5017 หมายเลขโทรสาร 1-410-381-6868
USD 3,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าอาหารทะเล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1-410-505-5017 หมายเลขโทรสาร 1-410-381-6868
USD 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

7.1-7.60 เป็นบริษัทย่อยของ CP Foods
(UK) Limited3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจสัตว์น�้ำ
บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด2

บริษัทย่อยทางอ้อม
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ธุรกิจอื่น
บริษัทย่อยทางตรง
1. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ�ำกัด

2. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ให้บริการด้านการฝึกอบรม
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2638-2139
20,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2638-2139
250,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

บริษัทที่มีกิจการในต่างประเทศ
บริษัทย่อยทางตรง
1. Charoen Pokphand Foods Kenya Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
2. Charoen Pokphand Foods Philippines
ประเภทธุรกิจ
Corporation
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
2.1 A.P.P. Enterprise, Inc.
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
3. CPF Investment Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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ผลิตอาหารสัตว์ และเลี้ยงสัตว์
ประเทศเคนยา
KES 400,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
KES 100.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ เลีย้ งสัตว์ และเพาะฟักลูกกุง้
ประเทศฟิลิปปินส์
63-45-961-4892 หมายเลขโทรสาร 63-45-961-4441
PHP 2,370,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
PHP 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเทศฟิลิปปินส์
63-34-432-0994 หมายเลขโทรสาร 63-34-432-0969
PHP 5,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
PHP 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 39.60
กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
0-2625-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2638-2139
USD 1,200,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

บริษัทย่อยทางตรง
3.1 Bright Excel Investments Limited

3.2 Charoen Pokphand (Taiwan) Investment
Limited

3.3 Coinaton Investments Limited

3.3.1 Chun Ta Investment Company Limited

3.4 CPVN Limited

3.5 Forward Pass Limited

3.5.1 Ta Chung Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
USD 12,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
กิจการลงทุน
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071 หมายเลขโทรสาร 886-2-25073438
NTD 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
กิจการลงทุน
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071 หมายเลขโทรสาร 886-2-25073438
NTD 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
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บริษัทย่อยทางตรง
3.6 New Splendid Holdings Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
4. CPF Tanzania Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
5. C.P. Aquaculture (Beihai) Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
6. C.P. Aquaculture (Dongfang) Company
ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
7. C.P. Aquaculture (Hainan) Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศแทนซาเนีย
TZS 6,700,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
TZS 100.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
และเพาะพันธุ์สัตว์นำ�้
ประเทศจีน
86-779-208-4362 หมายเลขโทรสาร 86-779-209-6161
USD 5,500,000
ร้อยละ 100.00
เพาะฟักลูกกุ้ง
ประเทศจีน
86-898-3696-3928 หมายเลขโทรสาร 86-898-3696-5688
RMB 32,000,000
ร้อยละ 100.00
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ และเพาะพันธุ์สัตว์นำ�้
ประเทศจีน
86-898-3696-3928 หมายเลขโทรสาร 86-898-3696-5688
USD 3,000,000
ร้อยละ 100.00

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
1. Charoen Pokphand Foods (Overseas) LLC.

1.1 CPF Agro LLC.

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

3. C.P. Pokphand Company Limited

3.1 C.P. Aquaculture (Yangjiang) Company
Limited

3.2 C.P. Enterprises Limited

3.3 C.P. Standard Resources Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
7-496-636-1874 หมายเลขโทรสาร 7-496-636-1924
RB 1,894,075,000
ร้อยละ 99.99
เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
7-496-636-1874 หมายเลขโทรสาร 7-496-636-1924
RB 894,000,000
ร้อยละ 99.99
ธุรกิจไก่ครบวงจร
ประเทศตุรกี
212-274-8536 หมายเลขโทรสาร 212-267-3343
YTL 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
YTL 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
USD 600,000,000
USD 0.01 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 10,000,000
ร้อยละ 76.13
กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
HKD 28,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
หยุดประกอบกิจการ
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
HKD 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
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บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
3.4 C.P. Vietnam Corporation

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
3.5 C.T. Progressive (H.K.) Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
3.6 Changsha Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.7 Charoen Pokphand (China) Investment
ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
3.8 Chengdu Chia Tai Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.9 Chia Tai (China) Investment Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.10 Chia Tai Huazhong Biochemistry Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ เลีย้ งสัตว์ และอาหารแปรรูป
ประเทศเวียดนาม
8461-383-6251-9 หมายเลขโทรสาร 8461-393-1468
VND 1,741,792,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
VND 10,000.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 83.09
กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
HKD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 134,000,000
ร้อยละ 76.13
กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
USD 56,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 6,300,000
ร้อยละ 53.29
กิจการลงทุนและการค้า
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 196,695,333
ร้อยละ 76.13
กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
HKD 10,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
3.11 Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited

3.12 Chia Tai Yongji Enterprise Company
Limited

3.13 Chia Tai Yueyang Company Limited

3.14 Chongqing Chia Tai Company Limited

3.15 Chongqing Shuangqiao Chia Tai
Company Limited

3.16 Chuzhou Chia Tai Company Limited

3.17 CP China Investment Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
USD 100,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 7,062,018
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 9,550,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 5,920,000
ร้อยละ 45.68
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 4,520,000
ร้อยละ 53.29
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 7,648,500
ร้อยละ 76.13
กิจการลงทุน
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
USD 129,750,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
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3.18 ECI Machinery Company Limited

3.19 Ek Chor China Motorcycle Company
Limited

3.20 Ek Chor Investment Company Limited

3.21 Fuzhou Da Fu Company Limited

3.22 Ganzhou Chia Tai Industrial Company
Limited

3.23 Golden Industrial Investment Limited

3.24 Guang An Chia Tai Company Limited
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ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
USD 1,942,600 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 0.10 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
HKD 35,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 9,139,297
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 18,000,000
ร้อยละ 60.90
กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
HKD 10,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 24,500,000
ร้อยละ 45.68

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
3.25 Guangdong Tai Tong Investment
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.26 Guanghan Chia Tai Feed Tech Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.27 Guilin Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
3.28 Guiyang Chia Tai Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
3.29 Hangzhou Advance Feed Tech
Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.30 Hannick Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
3.31 Huai Hua Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุน
ประเทศจีน
86-206-287-1968 หมายเลขโทรสาร 86-206-287-1969
USD 30,000,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 818,251
ร้อยละ 69.28
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 3,720,000
ร้อยละ 64.71
หยุดประกอบกิจการ
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 33,000,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 6,700,000
ร้อยละ 76.13
กิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
HKD 1,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 3,900,000
ร้อยละ 76.13
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3.32 Huludao Chia Tai Husbandry Company
Limited

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Inner Mangolia Chia Tai Company
ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Jiang Jin Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Jiangsu Huai Yin Chia Tai Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
Jinan Chia Tai Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Jiu Jiang Chia Tai Feedstuff Company
ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Kunming Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Lanzhou Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 28,100,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 4,332,200
ร้อยละ 71.33
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 7,000,000
ร้อยละ 45.68
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 3,621,000
ร้อยละ 66.99
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 1,718,000
ร้อยละ 49.48
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 34,000,000
ร้อยละ 45.68
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 6,405,300
ร้อยละ 70.34
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 5,604,000
ร้อยละ 76.13

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
3.40 Liuzhou Advance Feed Tech Company
Limited

3.41 Mianyang Chia Tai Company Limited

3.42 Modern State Investments Limited

3.43 Nanchang Chiatai Livestock Company
Limited

3.44 Nanning Chia Tai Animal Husbandry
Company Limited

3.45 Nantong Chia Tai Company Limited

3.46 Nantong Chia Tai Technology Feed
Company Limited

3.47 Nanyang Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 6,700,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 4,000,000
ร้อยละ 60.90
กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
0-2625-7913 หมายเลขโทรสาร 0-2638-2139
USD 120,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 5,120,200
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 6,774,500
ร้อยละ 69.73
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 110,060,025
ร้อยละ 45.68
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 3,000,000
ร้อยละ 45.68
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 50,000,000
ร้อยละ 76.13
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3.48 Neijiang Chia Tai Company Limited

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54

3.55

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Ningbo Chia Tai Agriculture Company
ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Pingdingshan Chia Tai Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Pucheng Chia Tai Biochemistry Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
Qingdao Chia Tai Agricultural
Development Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Shaanxi Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Shanghai EK Chor Industrial Trading
ประเภทธุรกิจ
Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Shanxi Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 3,900,000
ร้อยละ 53.29
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 7,415,300
ร้อยละ 53.29
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 2,761,321
ร้อยละ 53.29
ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 52.91
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 8,800,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 6,729,100
ร้อยละ 73.08
หยุดประกอบกิจการ
ประเทศจีน
86-215-870-1716 หมายเลขโทรสาร 86-215-089-6727
USD 200,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 11,673,200
ร้อยละ 45.60

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
3.56 Shenyang Advance Feed Tech Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.57 Shenyang Chia Tai Livestock Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.58 Shijiazhuang Chia Tai Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.59 Shuangliu Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.60 Tai Zhou Chia Tai Feed Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.61 Tianjin Chia Tai Agro-Industrial Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.62 Tianjin Chia Tai Feed Tech Company
ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.63 Urumqi Chia Tai Animal Husbandry
ประเภทธุรกิจ
Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 6,700,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 5,600,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 22,000,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 4,000,000
ร้อยละ 53.29
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 8,451,051
ร้อยละ 73.08
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 65,540,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 23,812,500
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 34,250,000
ร้อยละ 71.10
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บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
3.64 Weinan Chia Tai Company Limited

3.65

3.66

3.67

3.68

3.69

3.70

3.71

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Wuhan Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Xiamen Chia Tai Agriculture Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Xiangyang Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Xuzhou Chia Tai Feed Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Yi Chang Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Yinchuan Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
Yongan Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

130 รายงานประจ�ำปี

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 69,000,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 3,750,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 30,400,000
ร้อยละ 45.68
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 59,000,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 16,000,000
ร้อยละ 49.48
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
USD 18,090,000
ร้อยละ 76.13
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 6,000,000
ร้อยละ 64.71
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 27,000,000
ร้อยละ 76.13

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
3.72 Zhumadian Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
3.73 Zhumadian Huazhong Chia Tai Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 28,060,000
ร้อยละ 46.44
ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
ประเทศจีน
86-108-508-9000 หมายเลขโทรสาร 86-108-508-9128
RMB 72,000,000
ร้อยละ 53.29

บริษัทย่อยทางอ้อม
1. C.P. Laos Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
2. Charoen Pokphand Foods (Malaysia) Sdn. Bhd. ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
2.1 Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศลาว
856-21-453508-10 หมายเลขโทรสาร 856-21-453507
USD 3,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.61
กิจการลงทุนในธุรกิจสัตว์นำ�้ ครบวงจร และธุรกิจสุกร
ประเทศมาเลเซีย
603-4027-1800 หมายเลขโทรสาร 603-4027-1900
RM 150,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
เพาะเลี้ยงกุ้งและแปรรูปกุ้ง
ประเทศมาเลเซีย
603-4027-1800 หมายเลขโทรสาร 603-4027-1900
RM 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
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บริษัทย่อยทางอ้อม
2.2 Makin Jernih Sdn. Bhd.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

3.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
AA Meat Shop Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
Chau Yang Farming Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
Tip Top Meat Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
Charoen Pokphand (India) Private Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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กิจการลงทุน
ประเทศมาเลเซีย
603-4027-1800 หมายเลขโทรสาร 603-4027-1900
RM 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
ประเทศมาเลเซีย
603-4027-1800 หมายเลขโทรสาร 603-4027-1900
RM 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
เลี้ยงสัตว์
ประเทศมาเลเซีย
603-4027-1800 หมายเลขโทรสาร 603-4027-1900
RM 25,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
แปรรูปเนื้อสัตว์
ประเทศมาเลเซีย
603-4027-1800 หมายเลขโทรสาร 603-4027-1900
RM 25,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์นำ�้
ประเทศมาเลเซีย
603-8921-8299 หมายเลขโทรสาร 603-8921-8399
RM 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00
ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศอินเดีย
91-44-24474166 หมายเลขโทรสาร 91-44-24472880
RS 1,246,300,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RS 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

บริษัทย่อยทางอ้อม
4. Charoen Pokphand (USA), Inc.

5. Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)
Company Limited

5.1 Arbor Acres (Taiwan) Company Limited

5.2 Charoen Pokphand (Taiwan) Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร
(หยุดการประกอบกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2547)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1-410-505-5017 หมายเลขโทรสาร 1-410-381-6868
USD 30,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.97
ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลี้ยงสัตว์
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071 หมายเลขโทรสาร 886-2-25073438
NTD 3,579,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 32.41
เลี้ยงสัตว์
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071 หมายเลขโทรสาร 886-2-25073438
NTD 31,500,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 16.21
ผู้นำ� เข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเสริม
และวัคซีนส�ำหรับสัตว์
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071 หมายเลขโทรสาร 886-2-25073438
NTD 27,152,400 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 29.17
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บริษัทย่อยทางอ้อม
5.3 Chia Tai Lianyungang Company Limited

5.4 Lianyungang Chia Tai Agro-Industry
Development Company Limited

5.5 Plenty Type Limited

1

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-252-85802
HKD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 32.41
ผลิตอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-518-823-40802 หมายเลขโทรสาร 86-518-823-42558
USD 5,400,000
ร้อยละ 22.69
กิจการลงทุน
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
852-25201601 หมายเลขโทรสาร 852-25285802
USD 14,261,488 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 0.231 ต่อหุ้น
ร้อยละ 32.41

เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศไทยจ�ำนวน 10 บริษทั ได้แก่ บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม
การเกษตร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด
บริษัท บี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด บริษัท ราชบุรีอาหาร จ�ำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จ�ำกัด บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จ�ำกัด บริษัท
แกลง จ�ำกัด และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จ�ำกัด ได้จดทะเบียนควบเข้ากันเป็นบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2
อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
3
ประกอบด้วย
2. Fusion Alfrick Limited
3. Fusion Bracewell Limited
4. Fusion Bransford Limited
1. Fusion Abbey Park Limited
5. Fusion Broadway Limited
6. Fusion Brothwood Limited
7. Fusion Calis Limited
8. Fusion Carnoustie Limited
9. Fusion Charlton Limited
10. Fusion Crowle Limited
11. Fusion Dalaman Limited
12. Fusion Defford Limited
13. Fusion Dormington Limited 14. Fusion Driscoll Limited
15. Fusion Dumbleton Limited
16. Fusion Eastoe Limited
17. Fusion Elmbridge Limited
18. Fusion Everton Limited
19. Fusion Exning Limited
20. Fusion Fethiye Limited
21. Fusion Gatley Limited
22. Fusion Gocek Limited
23. Fusion Gray Limited
24. Fusion Harper Limited
25. Fusion Hartford Limited
26. Fusion Hawstead Limited
27. Fusion Head Street Limited 28. Fusion Heath Limited
29. Fusion Irvine Limited
30. Fusion Kaitaia Limited
31. Fusion Kroma Limited
32. Fusion Krone Limited
33. Fusion Lineker Limited
34. Fusion Littleworth Limited
35. Fusion Madeley Limited
36. Fusion Mcmahon Limited
37. Fusion Mountfield Limited
38. Fusion Moyes Limited
39. Fusion Newlands Limited
40. Fusion Niamh Limited
41. Fusion Pershore Limited
42. Fusion Priest Lane Limited
43. Fusion Ratcliffe Limited
44. Fusion Reid Limited
45. Fusion Richardson Limited
46. Fusion Samui Limited
47. Fusion Sharp Limited
48. Fusion Sheedy Limited
49. Fusion Soham Limited
50. Fusion Southall Limited
51. Fusion Stevens Limited
52. Fusion Thetford Limited
53. Fusion Turgay Limited
54. Fusion Uzumlu Limited
55. Fusion Van Den Hauwe Limited 56. Fusion Wadborough Limited
57. Fusion Wellington Limited
58. Fusion Whistler Limited
59. Fusion Wright Limited
60. Fusion Yamac Limited
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บริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทร่วมที่ซีพีเอฟถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20.00 ถึงร้อยละ 50.00 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น มีจำ� นวนทั้งสิ้น 9 บริษัท ดังนี้

บริษัทร่วม
1. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

2. บริษัท นว 84 จ�ำกัด

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ

3. บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ�ำกัด

4. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จ�ำกัด

5. C.P. Aquaculture (India) Private Limited

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ร้านคอนวีเนียนสโตร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
7-Eleven ในประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2677-9000 หมายเลขโทรสาร 0-2631-1082
8,986,296,048 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
1.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 31.48
กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.98
ในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสวนป่าในประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1,500,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 25.00
ผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2988-0700 หมายเลขโทรสาร 0-2988-0706
70,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 49.99
ผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2988-0700 หมายเลขโทรสาร 0-2988-0706
4,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 49.99
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารกุ้ง และฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งใน
ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย
9144-2491-7790
Rs 250,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
Rs 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 31.70
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บริษัทร่วม
6. C.P. Cambodia Company Limited

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

8. Conti Chia Tai International Limited

9. Zhan Jiang Deni Carburetor Company
Limited
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ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ ในประเทศกัมพูชา
ประเทศกัมพูชา
001-855-24-397339
USD 47,282,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 5,030 ต่อหุ้น
ร้อยละ 25.00
กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ใน
บริษัทจ�ำนวน 9 แห่ง ที่ดำ� เนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์
และเลี้ยงสัตว์ในประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
60-3317-63061
RM 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 49.75
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศฮ่องกง
852-282-36177 หมายเลขโทรสาร 852-252-47290
HKD 3,122,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
ร้อยละ 38.06
ผลิตและจ�ำหน่ายคาร์บูเรเตอร์ของรถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์รถยนต์
ประเทศจีน
86-759-315-0908 หมายเลขโทรสาร 86-759-331-4374
USD 21,250,000
ร้อยละ 21.32

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 บริษัท ดังนี้

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
1. Beijing Chia Tai Feedmill Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
2. ECI Metro Investment Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
3. Handan Chia Tai Feed Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
4. Henan East Chia Tai Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
5. Jilin Chia Tai Enterprise Company Limited ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
6. Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle
ประเภทธุรกิจ
Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-106-941-2811 หมายเลขโทรสาร 86-106-941-2877
USD 5,000,000
ร้อยละ 38.06
กิจการลงทุน และค้าเครื่องจักรและอะไหล่
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
852-252-01601 หมายเลขโทรสาร 852-286-12514
USD 12,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
ร้อยละ 38.06
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-379-678-51191 หมายเลขโทรสาร 86-379-678-51190
RMB 11,200,000
ร้อยละ 38.06
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-310-638-6570 หมายเลขโทรสาร 86-310-638-6608
USD 5,400,000
ร้อยละ 38.06
ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-431-829-90255 หมายเลขโทรสาร 86-431-829-90266
USD 8,284,000
ร้อยละ 38.06
ผลิตและจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และอะไหล่
ประเทศจีน
86-379-651-18403 หมายเลขโทรสาร 86-379-641-80016
USD 56,310,000
ร้อยละ 41.87
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 20.00*
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นิติบุคคลที่ซีพีเอฟมีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 แต่น้อยกว่าร้อยละ
20.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1 บริษัท ดังนี้
นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10.00
แต่ไม่เกินร้อยละ 20.00*

1. Kinghill Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

* ไม่รวมนิติบุคคลที่มีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว
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กิจการลงทุน โดยมีการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100
ในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจบริหาร ศูนย์การค้า
“Super Brand Mall” ในประเทศจีน
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
USD 680,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 16.76

บุคคล

อ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2229-2800
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
0-2359-1259

นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 และหุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552
ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 และชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2558
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อาคารส�ำนักงานใหญ่ พหลโยธิน ชั้น 11
		
400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
		
โทรศัพท์ 0-2470-1982 โทรสาร 0-2470-1998
หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2552 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2553 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2558 และหุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ายบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักชิดลม อาคาร 2 ชั้น 3
		
1060 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
		
โทรศัพท์ 0-2256-2323-6 โทรสาร 0-2256-2406
หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 และชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		
3000 อาคารส�ำนักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน
		
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
		
โทรศัพท์ 0-2299-1321 โทรสาร 0-2242-3270
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
		
1222 ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
		
โทรศัพท์ 0-2296-4782 โทรสาร 0-2683-1298

ครัวของโลก 139

หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และครั้งที่ 2/2554
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2584 ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบก�ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
		
โทรศัพท์ 0-2230-1447-8 โทรสาร 0-2626-4545-6
หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 และชุดที่ 3
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3000 อาคารส�ำนักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน
		
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
		
โทรศัพท์ 0-2299-1321 โทรสาร 0-2242-3270

นายทะเบียน American Depositary Receipts

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

ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2555

1. นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51
195 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2677-2000
หมายเลขโทรสาร 0-2677-2222

140 รายงานประจ�ำปี

ติดต่อ

บริษัท
สํานักงานใหญ่

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2625-8000 0-2638-2139
www.cpfworldwide.com

ส�ำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2625-8352, 0-2625-8354 0-2638-2139
csoffice@cpf.co.th

สํานักลงทุนสัมพันธ์

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

ส�ำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล

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

ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ

0-2800-8000

ซีพี เฟรชมาร์ท Delivery
1788

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สำนักงานใหญ โทรศัพท: 02 625 8000 โทรสาร: 02 638 2139
www.cpfworldwide.com

