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ปี 2556 บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย หรือ “กลุ่มซีพีเอฟ” ยังคงมีผลการดำ�เนินงานที่
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น
389,251 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากยอดขายของปี 2555 ใน
อัตราร้อยละ 9 แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้ที่มาจากการลงทุนใน
ต่างประเทศและการส่งออกร้อยละ 66 และรายได้ที่มาจาก
การดำ�เนินกิจการภายในประเทศไทยร้อยละ 34 ถึงแม้ว่าจะ
มีรายได้จากยอดขายรวมเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น แต่ดว้ ยต้นทุนการ
ผลิตและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ภาวะสินค้าเนื้อสัตว์ล้นตลาด
ประกอบกับการระบาดของโรค Early Mortality Syndrome
(EMS) ได้สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลีย้ งกุง้ ในประเทศไทย
อย่างมีนัยสำ�คัญ ในปี 2556 กลุ่มซีพีเอฟจึงมีกำ�ไรสุทธิเหลือ
เพียง 7,065 ล้านบาท ลดลงจากปีทผ่ี า่ นมาในอัตราร้อยละ 30
(ไม่รวมการรับรู้กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม จำ�นวน 8,673 ล้านบาท ซึง่ บันทึกรายได้
ในปี 2555) ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานและ
ฐานะการเงินโดยรวมแล้ว คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำ�เนินงานในปี 2556 ใน
อัตราหุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่าย
ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท และเงินปันผล
ครั้งที่สองที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
สำ�หรับปี 2557 นี้ กลุม่ ซีพเี อฟมีความเชือ่ มัน่ ว่าบริษทั จะสามารถ
สร้างยอดขายให้เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้น และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัย
ทางการตลาดหลายด้านเริม่ ส่งสัญญาณฟืน้ ตัว ทัง้ ราคาต้นทุน
วัตถุดบิ อาหารสัตว์ทเ่ี ริม่ ปรับตัวลดลง ความสามารถควบคุมการ
ระบาดของโรค EMS และอุตสาหกรรมการเลีย้ งกุง้ เริม่ มีภาวะ
ทางการตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องที่
น่ายินดีทป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ได้มมี ติรบั รอง และประกาศให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่ปลอดจากไข้หวัดนก และอนุญาตให้สามารถ
ส่งออกเนือ้ ไก่สดเข้าประเทศญีป่ นุ่ ได้แล้ว หลังจากทีเ่ คยระงับ
การนำ�เข้าจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2547
เป็นต้นมา ทำ�ให้กลุ่มซีพีเอฟสามารถขยายกำ�ลังการผลิตและ
การส่งออกเนื้อไก่สดไปยังตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ กลุม่ ซีพเี อฟได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการ
อุปสรรคความท้าทาย ควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่
ความสำ�เร็จ พร้อมทั้งหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยการขยายกิจการทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการเพื่อต่อยอดทาง
ธุรกิจ โดยในปี 2556 กลุ่มซีพีเอฟได้เข้าร่วมลงทุน ด้วยการ
เข้าไปถือครองหุ้นของบริษัท ซีพี-เมจิ จำ�กัด เพื่อขยายตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศ ร่วมลงทุนในธุรกิจสุกร
ทีป่ ระเทศรัสเซีย และเมือ่ ต้นปี 2557 กลุม่ ซีพเี อฟได้รว่ มลงทุน
ในธุรกิจแปรรูปเนือ้ สัตว์เพือ่ ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป โดยใช้เทคโนโลยี
ขัน้ สูงด้วยระบบ Microwave Sterilization ทีป่ ระเทศเบลเยีย่ ม
และยังได้เข้าร่วมลงทุนธุรกิจการค้าในประเทศสวีเดนอีกด้วย
ด้วยวิสยั ทัศน์ “ครัวของโลก” กลุม่ ซีพเี อฟยังคงให้ความสำ�คัญ
กับแนวทางการดำ�เนินกลยุทธ์หลัก 3 ประการ คือ การสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาความเป็นเลิศในด้านสินค้า
และบริการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริโภค
ทั่วโลก และการสร้างรากฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง
ทัง้ ในด้านการเงินและด้านบุคลากร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ของการแข่งขันในระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ในนามของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้
พันธมิตรทางธุรกิจ และผูม้ อี ปุ การะคุณทุกท่าน สำ�หรับความ
ไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีให้กับกลุ่มซีพีเอฟ
เสมอมา และขอให้มนั่ ใจว่าบริษทั จะมุง่ มัน่ ทุม่ เทดำ�เนินธุรกิจ
อย่างรอบคอบ โปร่งใส โดยยึดมัน่ ในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์
สูค่ วามยัง่ ยืน คือ ประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และ
องค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มซีพีเอฟสามารถเติบโตไปสู่
วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
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และประธานคณะผู้บริหาร

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร

ภาพรวมบริษัทโดยสรุป
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจ
ในลักษณะครบวงจรครอบคลุมทัง้ สัตวบกและสัตวนำ้ โดยมีประเภทสัตวหลัก ไดแก สุกร ไกเนือ้ ไกไข เปด กุง และปลา ซึง่ สามารถ
จำแนกประเภทของธุรกิจเปน 4 ประเภท คือ

1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ไดแก การผลิตและจำหนาย
อาหารสัตว

2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) ไดแก
• การเพาะพันธุสัตว
• การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา
• การแปรรูปเนื้อสัตวขั้นพื้นฐาน

3) ธุรกิจอาหาร (Food) ไดแก การผลิตเนื้อสัตวแปรรูป
กึง่ ปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตสินคาอาหารภายใต
ตราสินคาของบริษท
ั ตราสินคา
และตราสินคาของ
ลูกคา

4) ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร (Retail and Food
Outlets) ไดแก ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจรานอาหาร
และธุรกิจศูนยอาหาร

รายงานประจำ�ปี
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ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจจำแนกไดออกเปน 2 สวนหลัก คือ
1) กิจการประเทศไทย (Thailand Operations) เปนการประกอบ
กิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพือ่
จำหนายในประเทศและเพื่อสงออกผลิตภัณฑเนื้อสัตว
เนื้อสัตวแปรรูป และอาหารพรอมรับประทานภายใตตรา
สินคาของบริษัท ตราสินคา และตราสินคาของลูกคา
ไปจำหนายมากกวา 40 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก

2) กิจการตางประเทศ (International Operations) เปน
การประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารใน
ตางประเทศรวม 11 ประเทศ ซึง่ ดำเนินการโดยบริษทั ยอย
ในประเทศจีน เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ
ลาว รัสเซีย ฟลิปปนส และไตหวัน และการลงทุนโดย
บริษัทรวมในประเทศกัมพูชา

รายได้จากการขายรวม
ในปี 2556

66%
รายได้จากกิจการ
ต่างประเทศและส่งออก

34%

รายได้จากกิจการ
ประเทศไทย
(จำหน่ายในประเทศ)

รายได้จากการขายรวม
ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีจำนวน 389,251 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิจำนวน
7,065 ล้านบาท
(หรือเท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้น)

วิสัยทัศน์

ครัวของโลก
พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

ซีพีเอฟดำ�เนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารแบบครบวงจร เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ
และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อน
กลับได้ อันจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ของ
ผูบ
้ ริโภคทัว่ โลก พร้อมไปกับการให้ความสำ�คัญ
ในการดำ�เนินธุรกิจด้วย ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและรักษาไว้ซง่ึ สิง่ แวดล้อม ด้วยเป้าหมาย
ในการสร้ า ง ธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
สามารถปันผล ตอบแทนให้กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ได้อย่าง
ต่อเนื่องและ เหมาะสม”

1. สามประโยชน์สู่ความยั่งยืน
(ประเทศชาติ ประชาชน บริษัท)
2. ทำเร็วและมีคุณภาพ
3. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่
6. มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
และรู้จักตอบแทนบุญคุณ
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หนึ่งในผูผลิตอาหารสัตว
ชั้นนำของโลก

หนึ่งในบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งเปนผูนำในดานการผลิตสุกรของโลก

บริษัทมีกลยุทธในการดำเนินธุรกิจที่ใหความสำคัญในการสรางรากฐานธุรกิจใหมี
ความมัน่ คง สามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอยางยัง่ ยืนดวยการดูแลและพัฒนา
บุคลากร ประกอบกับการดำเนินธุรกิจภายใตกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั เชือ่ มัน่ ในการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ทัว่ โลกในระยะยาว โดยมีเปาหมายทีจ่ ะนำความเชีย่ วชาญในธุรกิจเกษตรครบวงจร
ที่ทันสมัยไปลงทุนในประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีศักยภาพใน
การเติบโตของการบริโภค ในขณะเดียวกันบริษทั มีแผนงานในการขยายธุรกิจสินคา
อาหารพรอมรับประทานและสินคาแปรรูปเพิ่มมูลคาภายใตตราสินคา และ
ตราสินคาของบริษทั รวมถึงการขยายชองทางการจัดจำหนายสินคาและการขยาย
ฐานการสงออกใหมากขึ้น

ครัวของโลก

หนึ่งในผู้นำธุรกิจของโลก

หนึ่งในบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งเปนผูนำในดานธุรกิจกุงครบวงจร

ซีพีเอฟมีหุ้นสามัญจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใต้ชื่อย่อ CPF” โดยมี
ทุนชำระแล้ว 7,742,941,932 บาท
เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน และ
มีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประมาณ 247,774 ล้านบาท
อันดับ

914
จาก
2,000

บริษัทชั้นนำทั่วโลก จากการสำรวจ
โดย The Forbes Global 2000

โครงสร้างธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กลุมบริษัท

ซีพีเอฟ
(Consolidated)

กิจการประเทศไทย

กิจการต่างประเทศ

เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและ
กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน

รายงานประจำ�ปี
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จำหน่าย
ในประเทศ

ส่งออก

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ไม่ใช่บริษท
ั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

Charoen Pokphand
Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.
ไตหวัน
C.P. Pokphand Co., Ltd. (CPP)
จีน (อาหารสัตว)
เวียดนาม

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

อาหารสัตว
ผลิตผลจาก
ฟารมเลี้ยงสัตว
อาหาร

ผลิตภัณฑจาก
เนื้อสัตว
อาหาร

จีน (ฟารมสัตวน้ำ)
ตุรกี

บจ. อารเบอร เอเคอรส
ประเทศไทย

ฟลิปปนส

บจ. รอส บรีดเดอร สยาม

มาเลเซีย

บจ. นว 84

รัสเซีย
ลาว
อินเดีย
อังกฤษ

บจ. ซีพี-เมจิ
กลุมบริษัทรวมและกิจการที่
ควบคุมรวมกันของ CPP

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
รายได้จากการขายแบ่งตามกิจการ (ล้านบาท)

36%

55%

9%

389,251

34%

5.0%

2556

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

2555

1.7%

2555

กิจการประเทศไทย - จำหนายในประเทศ
กิจการประเทศไทย - สงออก
กิจการตางประเทศ

20.0%

7,065

58%

8%

2555

18,790

2556

กำไรสุทธิ (ลานบาท)
อัตรากำไรสุทธิ
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อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

5.6%

2556

1.11

1.29

2555

2556

หมายเหตุ :
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน = กำไรสุทธิ / สวนของผูถือหุนเฉลี่ย

หมายเหตุ :
หนีส
้ น
ิ ทีม
่ ภ
ี าระดอกเบีย้ สุทธิ = หนีส
้ น
ิ ทีม
่ ภ
ี าระดอกเบีย้ - เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

2.59

2555

0.96

1.10

0.50

2556

2555

2556

ครัวของโลก

357,175

กำไรสุทธิ และอัตราส่วนกำไรสุทธิ

พัฒนาการที่สำคัญ

พ.ศ. 2521 - 2542

พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

การเติบโตของห่วงโซ่การผลิต จากธุรกิจ
อาหารสัตว์สู่การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน

ขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
MARKET DIVERSIFICATION

VERTICAL INTEGRATION GROWTH :
From Feed to Meat Processing

รายงานประจำ�ปี
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วันที่ 17 มกราคม 2521 จดทะเบียนเปนบริษัทจำกัด ในนาม ขยายธุรกิจไปลงทุนในตางประเทศ โดยมีเปาหมายที่จะนำ
“บริษทั เจริญโภคภัณฑอาหารสัตว จำกัด” เพือ่ ดำเนินธุรกิจ ความเชีย่ วชาญในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรทีท่ นั สมัย
ของกิจการประเทศไทยไปประยุกตใชในประเทศตางๆ ที่มี
อาหารสัตวบกและการเลี้ยงสัตวบกในประเทศไทย
ศักยภาพในการเติบโตของการบริโภคอาหาร โดยในปจจุบัน
บริษัทมีกิจการในตางประเทศรวม 11 ประเทศ ซึ่งดำเนินการ
โดยบริษัทยอยในประเทศจีน เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย
อังกฤษ ลาว รัสเซีย ฟลิปปนส และไตหวัน และการลงทุนโดย
เดือนธันวาคม 2530 นำหุน สามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย บริษัทรวมในประเทศกัมพูชา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใตชื่อยอ
หลักทรัพยวา “CPF”

ป 2541 และ 2542 เขาซือ้ บริษทั ทีด่ ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ดานการเลีย้ งสัตวและการแปรรูปเนือ้ สัตวของเครือเจริญโภคภัณฑ
สงผลใหกลุม บริษทั ซีพเี อฟมีการดำเนินธุรกิจสัตวบก และสัตวนำ้
แบบครบวงจรครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย และได
เปลีย่ นชือ่ บริษทั เปน “บริษทั เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)”
พรอมประกาศวิสยั ทัศนความตองการเปน “ครัวของโลก” (“Kitchen
of the World”)

พ.ศ. 2556
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการใช้ตราสินค้า

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ADDING VALUE TO PRODUCTS
BY BRAND BUILDING

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนายอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป
จากเนื้อสัตว และอาหารพรอมรับประทานในประเทศจีน โดย
การลงทุนดังกลาวเปนการขยายธุรกิจของ C.P. Pokphand
Co., Ltd ไปสูธุรกิจอาหาร ซึ่งตลาดของสินคาอาหารแปรรูป
และอาหารสำเร็จรูปในประเทศจีนยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได
อีกมาก

ลงทุนในบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและ
จำหนายผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่ทำจาก
นมภายใตตราสินคา “เมจิ” และ “เมจิ-ไพเกน”

ลงทุนใน Russia Baltic Pork Invest ASV ซึ่งถือหุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจสุกรในประเทศรัสเซีย
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ครัวของโลก

ป 2548 เริ่มใชตราสินคา
พรอมกับการเริ่มผลิตสินคา
เพิ่มมูลคา สินคาอาหารวาง และอาหารพรอมรับประทานเพื่อ
จำหนายในประเทศไทยและสงออก รวมถึงการขยายชองทาง
การจัดจำหนายผลิตภัณฑอาหารของบริษทั ในรูปแบบธุรกิจคาปลีก
สินคาอาหาร รานอาหาร และศูนยอาหาร ไดแก หาดาว ซีพี
เฟรชมารท ซีพี เฟรชมารท พลัส ซีพี คิทเชน เชสเตอร
และซีพี ฟูดเวิลด

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
บริษทั มีเแนวทางกลยุทธ์ทจี่ ะมุง่ สูค่ วามเป็นบริษทั ระดับโลก บริษทั จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนากระบวนการผลิตและการทำ�งานในทุกขัน้ ตอน
ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะเห็นได้จากการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยในปี 2556 บริษัท
และผู้บริหารได้รับรางวัลต่างๆ สรุปได้ดังนี้

รายงานประจำ�ปี
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รางวัลบริษัทยอดเยี่ยม
สาขากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร ประจำ�ปี 2556
งาน Money & Banking Awards 2013

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand
Values 2013 หมวดอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย

บริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่และทรงอิทธิพลทีส่ ดุ ของโลก
อันดับที่ 914 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำ�ทั่วโลก
จากการสำ�รวจโดย The Forbes Global 2000

กิจการในประเทศไทย
ด้านความเป็นเลิศขององค์กร

• รางวัลบริษทั ยอดเยีย่ ม สาขากลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ประจำ�ปี 2556 งาน Money & Banking
Awards 2013 โดยวารสารการเงินธนาคาร
• รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2013
หมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
(ปี 2554-2556)
• บริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่และทรงอิทธิพลทีส่ ดุ ของโลก อันดับที่
914 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำ�ทั่วโลก จากการสำ�รวจโดย
The Forbes Global 2000 โดยบริษัทติดอันดับต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 (ปี 2553-2556)
• สายธุรกิจสุกรซีพีเอฟ ได้รับรางวัล Thailand 5S Award
2013 จำ�นวน 4 รางวัล โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
• รางวัลไส้กรอกคุณภาพยอดเยีย่ ม จาก International Quality
Competition for Sausages งานมหกรรมสินค้านานาชาติ
ด้านอุตสาหกรรมเนือ้ สัตว์ (IFFA) ประเทศเยอรมนี จำ�นวน
3 รางวัล โดย German Butchers’ Association

• รางวัลผูป้ ระกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ประจำ�ปี 2556
จำ�นวน 2 รางวัล โดยสำ�นักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์
การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• รางวัล ASEAN Business Awards 2013 “ประเภท Most
Admired ASEAN Enterprises” ด้านการดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ASEAN Business Advisory
Council (ASEAN-BAC)
• รางวัล SET Award 2013 “ประเภทดีเด่น” ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปของซีพีเอฟ ได้รับใบรับรอง
ProSustainú Standard จาก Det Norske Veritas Co., Ltd.
ซึง่ เป็นองค์กรทีใ่ ห้การรับรองผลิตภัณฑ์ทยี่ งั่ ยืนในระดับโลก

รางวัลไส้กรอกคุณภาพยอดเยี่ยม
จาก International Quality Competition
for Sausages งานมหกรรมสินค้านานาชาติ
ด้านอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ (IFFA)
ประเทศเยอรมนี

• โรงงานแปรรูปสุกรแปดริว้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รบั ใบรับรอง
มาตรฐานระดับโลก ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐาน
สังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEMAS) ระดับ Gold Standard
โดย International Copper Association
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และรางวัล
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานระดับวิชาชีพดีเด่น
ประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 54 รางวัล โดยกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 13
(ปี 2544-2556)
• เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จำ�นวน
37 รางวัล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
(ปี 2552-2556)
• โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ�บ้านพรุ ได้รับรางวัล Thailand
Energy Award ด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน และด้านบุคคลากร
จำ�นวน 4 รางวัล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
• โรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รบั เกียรติบตั ร
“การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู แ ม่ น้ำ � ดี เ ด่ น ” จากโครงการ
อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ� โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปของซีพีเอฟ
ได้รับใบรับรอง ProSustainú Standard
จาก Det Norske Veritas Co., Ltd.

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

• คุณสุเมธ วงศ์บณุ ย์ยง รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ซีพเี อฟ
ได้รบั รางวัล “นักบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจำ�ปี 2556”
โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

กิจการในต่างประเทศ
ประเทศเวียดนาม

• เหรียญเกียรติคณุ แห่งชาติเพือ่ เยาวชน จากสหภาพเยาวชน
คอมมิวนิสต์โฮจิมนิ ห์ ในฐานะทีเ่ ป็นบริษทั ต่างชาติทมี่ กี าร
อุทิศเพื่อเยาวชนเวียดนาม
• ประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการปฏิบัติตามนโยบายด้าน
ประกันสังคม และประกันสุขภาพ โดยสำ�นักงานประกัน
สังคมเวียดนาม
• ประกาศเกียรติคณุ ดีเด่นด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภาษี
อากร โดยกระทรวงการคลัง ประเทศเวียดนาม
• ประกาศเกียรติคณุ องค์กรดีเด่นด้านรณรงค์สง่ เสริมกิจกรรม
บริจาคโลหิต โดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนาม
ประเทศตุรกี

• รางวัล Safe Food Award จากการประชุม International
Food Safety Summit 2013 โดย Uluslararasi Guvenilir
Gida Dernegi (UGGD)
• รางวัล Kariyer.Net Respect In People จากงาน HR Summit
โดยเว็บไซต์ Kariyer.Net
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ครัวของโลก

รางวัล  SET  Award  2013  “ประเภทดีเด่น”
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

ธุรกิจอาหารสัตว์

การผลิตและจำหน่าย
อาหารสัตว์

การเพาะพันธุ์สัตว์

การเลี้ยงสัตว์

การแปรรูปเนื้อสัตว์
ขั้นพื้นฐาน

สัตวมีชีวิต

เนื้อสัตว

รายงานประจำ�ปี
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ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

อาหารสัตว

พันธุสัตว

ธุรกิจอาหาร

การสร้างตราสินค้า
และการตลาด

การเพิ่มช่องทาง
การจำหน่ายสินค้า

29
-

ครัวของโลก

การผลิตสินค้าอาหาร*

ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร

ซีพีสูตลาดโลก
ผลิตภัณฑอาหารปรุงสุก
และพรอมรับประทาน

World

รานคาปลีก รานอาหาร
และศูนยอาหาร

* สินคาอาหาร หมายถึง สินคาอาหารปรุงสุก อาหารกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี
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บริษัทดำ�เนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ� ได้แก่ สัตว์บก (สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด)
และสัตว์น้ำ� (กุ้ง ปลา) ขอบเขตการดำ�เนินธุรกิจสามารถจำ�แนกได้ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) กิจการประเทศไทย (Thailand
Operations) เป็นการประกอบกิจการในประเทศไทยเพื่อจำ�หน่ายในประเทศ รวมถึงการส่งออกไปจำ�หน่ายในต่างประเทศ และ
2) กิจการต่างประเทศ (International Operations) เป็นการประกอบกิจการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารโดยบริษทั ย่อย
ในต่างประเทศรวม 10 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม ตุรกี อินเดีย มาเลเซีย อังกฤษ ลาว รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน

ในป 2556
กิจการประเทศไทย

รายไดจากกิจการประเทศไทยคิดเปนสัดสวน
เทาจกัากกิ
บรอจยละ
(x) ของรายไดดเป็จากการขายรวม
ในปี 2556 รายได้
การประเทศไทยคิ
นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 42 ของ
รายได้จากการขายรวม ซึ่งบริษัทได้จำ�แนกธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก คือ
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed)
2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm)
3) ธุรกิจอาหาร (Food)
4) ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร (Retail and Food Outlets)

42%
รายได้จากกิจการ
ประเทศไทย (ต่อรายได้
จากการขายรวม)

ลักษณะ
การประกอบ
ธุรกิจ

ธุรกิจอาหารสัตว์ (FEED)
ผลิตภัณฑ์ การตลาด และลูกค้า

13%
รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์
ของกิจการประเทศไทย
(ต่อรายได้จาก
การขายรวม)

บริษทั เป็นผูน้ ำ�และผูบ้ กุ เบิกในการผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ในประเทศไทย ซึง่ มี
ผลิตภัณฑ์หลักที่สำ�คัญ ได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่ อาหารเป็ด อาหารกุ้ง และ
อาหารปลา ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ของกิจการประเทศไทยคิดเป็น
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 13 ของรายได้จากการขายรวม บริษทั ผลิตอาหารสัตว์ทงั้ ในรูป
หัวอาหารและอาหารสำ�เร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด สูตรอาหารสัตว์ของบริษทั เป็นไปตาม
โภชนาการทีส่ ตั ว์แต่ละประเภทและแต่ละอายุตอ้ งการ บริษทั จัดจำ�หน่ายอาหารสัตว์บก
ภายใต้ตราสินค้า ซีพี ไฮโปรไวท์ ไฮโกร สตาร์ฟดี โนโว่ เซฟฟีด เอราวัณ ฮ๊อกโทนัล
ซี.เอฟ. แอน-ไว-โปร ไฮแลค และจัดจำ�หน่ายอาหารสัตว์น�้ำ ภายใต้ตราสินค้า ซีพี สตาร์ฟดี
โนโว่ เอราวัณ มารีน ไฮเกร์ด เทอร์โบ บลังก้า สตาร์เกท เซฟฟ์โฟ เซฟฟ์ฟีช
บริษทั มีโรงงานผลิตครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ฐานลูกค้าของบริษทั มีตงั้ แต่
เกษตรกรรายย่อย จนถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ บริษัทจำ�หน่ายอาหารสัตว์ให้แก่
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์และฟาร์มเลีย้ งสัตว์ขนาดใหญ่โดยตรงและผ่านตัวแทนจำ�หน่าย
อาหารสัตว์ทกี่ ระจายอยูท่ วั่ ประเทศ การกำ�หนดราคาขายจะพิจารณาจากต้นทุนการ
ผลิตในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ จะสอดคล้องกับราคาตลาดของวัตถุดบิ และได้รบั การอนุมตั ิ
จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

บริษัทดำ�เนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลักด้วยการให้ความสำ�คัญกับการบริการลูกค้า
แบบครบวงจรทั้งการนำ�เสนออาหารสัตว์และพันธุส์ ตั ว์ทม่ี คี ณุ ภาพ การให้ค�ำ แนะนำ�
ด้านวิชาการ เทคนิคการบริหารจัดการฟาร์มและการเลีย้ งสัตว์ ตลอดจนการสนับสนุน
งานด้ า นการขายของลู ก ค้ า เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ เพื่ อให้ กิ จ การของลู ก ค้ า มี
ประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างความมัน่ คง บริษทั ให้บริการหลังการขายโดยทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงสัตว์จะช่วยสนับสนุนและให้ค�ำ ปรึกษากับลูกค้า ทีมงานจะให้
ความรูด้ ้านวิชาการทางโภชนาการสัตว์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในท้องถิ่น ทั้งใน
รูปของการจัดสัมมนาทางวิชาการ การจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูธ้ รุ กิจขายอาหารสัตว์และ
พันธุ์สัตว์ รวมถึงการให้คำ�ปรึกษาและแนะนำ�แก่เกษตรกร ตลอดจนดำ�เนินการ
เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากลในรูปของสิ่งพิมพ์และ
ทางอินเตอร์เน็ตอย่างสม่ำ�เสมอ
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ม

ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาวัตถุดิบโดยรวมในครึ่งปีแรกสูงกว่าปีก่อน ประกอบกับ
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ประสบปัญหาโรคกุง้ ตายด่วน (Early Mortality Syndrome - “EMS”)
ทำ�ให้ปริมาณการเลี้ยงกุ้งลดน้อยลงเป็นอย่างมาก บริษัทจึงทุ่มเทกับการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อหามาตรการในการป้องกัน และแนวทางเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิด
จากโรค EMS พร้อมทั้งดำ�เนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการทำ�งานเพื่อให้ต้นทุนแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และส่งเสริมการขาย
วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
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บริษัทมีหน่ว ยงานกลางในการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อยู่ใน
ประเทศไทยซึ่งหน่วยงานนี้จะสามารถจัดซื้อวัตถุดิบโดยรวมและจะเป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวมแนวโน้มราคาวัตถุดบิ และข้อมูลสำ�คัญอืน่ ๆ ในท้องถิน่ และต่างประเทศ
โดยพืชผลทางการเกษตรหลักที่เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น
และแป้งสาลี เป็นต้น ในปี 2556 กิจการประเทศไทยมีการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตอาหารสัตว์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของต้นทุนขายรวม โดยในการจัดซื้อจะ
คำ�นึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แหล่งที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบ
ความสอดคล้องด้านนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจทางสังคมและสิง่ แวดล้อม และต้นทุน
ทีส่ ามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม อีกทัง้ บริษทั มีนโยบายให้จดั ซือ้ วัตถุดบิ จากแหล่ง
ผลิตในประเทศเป็นลำ�ดับแรก โดยเฉพาะในบริเวณท้องที่ที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่
เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรภายในท้องถิ่นและประหยัดในเรื่องต้นทุนการขนส่ง
และหากปริมาณที่จัดซื้อในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิต ไม่ว่า
จากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ หรือคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงจะมีการนำ�เข้า
จากต่างประเทศ โดยในปี 2556 กิจการประเทศไทยมีการนำ�เข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของต้นทุนวัตถุดิบที่ซื้อสำ�หรับใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ด้านกระบวนการผลิต บริษัทให้ความสำ�คัญกับนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดยมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอนอันรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ
ของวัตถุดิบที่นำ�มาใช้ในการผลิต โรงงานอาหารสัตว์มีห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำ�เข้าสู่กระบวนการผลิต การผลิตทุกขั้นตอนจะถูก
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพือ่ ให้ได้อาหารสัตว์ทีม่ คี ณุ ภาพสม่ำ�เสมอและได้มาตรฐาน
ตามที่กำ�หนด สินค้าอาหารสัตว์ของบริษัทจึงมีคุณภาพสูง มีอัตราแลกเนื้อที่ดี
สำ�หรับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ำ�ลง

ลักษณะ
การประกอบ
ธุรกิจ

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (FARM)
ผลิตภัณฑ์ การตลาด และลูกค้า

รายได้จากธุรกิจเลี้ยงสัตว์
ของกิจการประเทศไทย
(ต่อรายได้จาก
การขายรวม)

ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทกระจายอยู่ในหลายจังหวัด
ทัว่ ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธรุ กิจการเลีย้ งสัตว์ สามารถจำ�แนกได้ 2 ประเภทหลัก
ดังนี้
1. พันธุ์สัตว์ บริษัทเป็นผู้นำ�ในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพ แข็งแรง และเหมาะสมกับสภาวะ
การเลีย้ งในแต่ละประเทศ มีการผลิตพ่อแม่พนั ธุ์ ลูกสุกร ลูกไก่เนือ้ ลูกไก่ไข่ ไก่รนุ่ ไข่
ลูกเป็ดเนือ้ ลูกเป็ดไข่ ลูกกุง้ และลูกปลา โดยนำ�เข้าพันธุส์ ตั ว์บางชนิดมาจากต่างประเทศ
เพือ่ นำ�มาเพาะพันธุแ์ ละเลีย้ งต่อเป็นสัตว์เพือ่ การค้าในฟาร์มของบริษทั หรือขายใหักบั
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์และตัวแทนจำ�หน่ายในประเทศไทย ราคาพันธุส์ ตั ว์นนั้ ขึน้ อยูก่ บั
คุณภาพ ความต้องการใช้และปริมาณผลผลิตที่มีจำ�หน่ายในประเทศไทย
ด้านนโยบายทางการตลาด บริษัทให้ความสำ�คัญกับการบริการหลังการขาย โดยมี
สำ�นักงานสาขาตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่เทคนิคการ
เลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์มให้แก่เกษตรกร
ในปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาโรค EMS บริษัทจึงดำ�เนินกลยุทธ์
ด้านการตลาดโดยการสร้างความเชือ่ มัน่ ส่งเสริมการขาย และให้ค�ำ ปรึกษา ความรู้
ความเข้าใจในแนวทางในการจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค EMS
2. สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์มีชีวิต และเนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์หลักในธุรกิจนี้ได้แก่ สุกรขุน ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไข่ไก่ ไข่เป็ด กุ้ง ปลา
และเนื้อสัตว์แปรรูปขั้นพื้นฐาน ซึ่งบริษัทจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ผ่าน
โรงงานแปรรูปอาหารของกลุ่มบริษัทและโรงงานแปรรูปอาหารอื่นๆ ในประเทศไทย
จำ�หน่ายให้ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก รวมทั้งจำ�หน่ายให้กับตัวแทนจำ�หน่ายทั่วประเทศ
นอกจากนั้ น   บ ริ ษั ท นำ � ผลผลิ ต จากฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์   ไ ด้ แ ก่   สุ ก รเนื้ อ   ไ ก่ เ นื้ อ
เป็ดเนื้อ และกุ้ง ส่งไปโรงงานแปรรูปเพื่อตัดแต่ง แยกชิ้นส่วนตามที่ตลาดต้องการ
แล้วนำ�ไปบรรจุและแช่เย็นหรือแช่แข็งเพื่อจำ�หน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็น
แช่แข็งภายใต้ตราสินค้า โดยจำ�หน่ายให้แก่คา้ ปลีกแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade)
ค้าปลีกแบบใหม่ (Modern Trade) และการบริการอาหาร (Food Service) นอกจากนี้
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18%

บริษัทเป็นผู้เลี้ยงสัตว์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยสัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ
ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลาเป็นหลัก ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ของ
กิจการประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 18 ของรายได้จากการขายรวม

ยังส่งออกผ่านผู้นำ�เข้าในต่างประเทศอีกด้วย โดยราคาขายจะผันแปรไปตามความ
ต้องการและปริมาณผลผลิตทีม่ ใี นประเทศไทยและตลาดโลก หรือเป็นราคาทีต่ กลงกัน
สำ�หรับสินค้าที่ผลิตตามคำ�สั่งซื้อของลูกค้า บริษัทดำ�เนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลัก
ด้วยการให้ผู้บริโภคตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
การผลิตของบริษัท
ในปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากต้นทุนการเลีย้ งสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารสัตว์ในครึง่ ปีแรก
สูงกว่าปีก่อน ประกอบกับบริษัทประสบปัญหาโรค EMS ในฟาร์มเลี้ยงของบริษัท
ทำ�ให้ปริมาณผลผลิตกุ้งลดน้อยลงมาก บริษัทจึงดำ�เนินกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการทำ�งานเพือ่ ให้ตน้ ทุนแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
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วัตถุดบิ ทีส่ ำ�คัญของธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ได้แก่พนั ธุส์ ตั ว์และอาหารสัตว์ บริษทั มุง่ เน้น
การวิจัยและพัฒนาทางสายพันธุ์ คัดเลือกและทดสอบสายพันธุ์ตามหลักพันธุกรรม
ธรรมชาติ พัฒนาวิธเี ลีย้ งให้ทนั สมัยเหมาะสมกับสภาพการเลีย้ ง โดยให้ความสำ�คัญ
กับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อพัฒนาการเลี้ยงให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาดและสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การผลิต รวมทั้งการสร้างมาตรฐานการทำ�งานระดับสากล และการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการคุณภาพ ตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำ�งานทัง้ ห่วงโซ่การผลิต บริษทั ได้ดำ�เนินการประยุกต์ใช้มาตรการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี ี ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Best practice on Biosecurity)
ซึ่งเป็นมาตรการปฏิบัติด้านการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ฟาร์มสัตว์บกจะมี
การจัดการเลีย้ งสัตว์ในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้�ำ (Evaporative
Cooling System) อีกทั้งระบบการเลี้ยงที่มีการให้อาหารและน้ำ�อัตโนมัติ มีการ
ระบายอากาศเพื่อทำ�ให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเลี้ยง
ตลอดเวลา ตลอดจนให้แสงสว่างตามที่สัตว์แต่ละชนิดต้องการและเป็นโรงเรือนที่
สามารถป้องกันการติดต่อหรือแพร่ระบาดโรคจากสัตว์และแมลงต่างๆ โดยทั้งหมด
นี้มีการควบคุมฟาร์มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
บริษทั นำ�มาตรฐานการผลิตทีด่ ขี องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐานสากล
รวมทั้งมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพของ
สัตว์ (Animal Welfare Standard) มาใช้ควบคู่ไปกับการเลี้ยงที่ทันสมัย ไม่เลี้ยง
สัตว์หนาแน่นเกินไป มีการป้องกันและรักษาเมื่อสัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย โดย
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มตรวจสุขภาพสัตว์ระหว่างการเลี้ยงและก่อนการขนส่ง
มีการเคลื่อนย้ายขนส่งสัตว์โดยไม่ทรมานสัตว์โดยมีพาหนะขนส่งโดยเฉพาะ บริษัท
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการการเลี้ยงสัตว์
ที่คำ�นึงถึงสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์โดยการนำ�หลักปฎิบัติที่ดีด้าน
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การประกอบ
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สวัสดิภาพสัตว์ตามหลักอิสระ 5 ประการมาประยุกต์ใช้ ซึ่งได้แก่ สัตว์ที่เลี้ยงจะ
ต้องปราศจากความหิวและกระหาย ปราศจากความไม่สะดวกสบาย ปราศจากโรค
ภัยและบาดเจ็บ อิสระที่จะแสดงพฤติกรรมธรรมชาติ และปราศจากความกลัวและ
ตื่นตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบริษัทแรกนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปกี สำ�หรับการผลิตอาหารแปรรูปตามมาตรฐาน
Red Tractor Assurance: RTA จากประเทศอังกฤษ ซึง่ มาตรฐานดังกล่าวนับเป็น
มาตรฐานการผลิตที่มีกฎระเบียบเข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก
ในปัจจุบนั นอกจากนัน้ บริษทั ได้ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
สินค้าเกษตร และองค์การอาหารและยา (อ.ย.) ทีก่ ำ�หนดเกีย่ วกับการไม่ใช้ฮอร์โมน
ซึ่งเป็นสารต้องห้าม และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในการเร่งการเจริญเติบโต

นอกจากการทำ�ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เองแล้ว บริษัทมีการดำ�เนินการโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร ทั้งการเลี้ยงสุกรเนื้อและไก่เนื้อ โดยบริษัทจะดำ�เนินการ
คัดเลือกเกษตรกรที่มีพื้นที่เลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงของตนเอง ซึ่งหากผ่าน
การคัดเลือก บริษัทจะให้การสนับสนุนด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ รวมทั้ง
ให้ความรู้ด้านวิธีการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร

รายได
จากธุรกิจอาหารจากกิจการประเทศไทย
ธุในป
รกิจ2556
อาหาร
(FOOD)
คิดตเปภันณสัดฑ์สวการตลาด
นเทากับรอและลู
ยละ ก(•)ค้าของรายไดจากการขายรวม
ผลิ

11%
รายได้จากธุรกิจอาหาร
ของกิจการประเทศไทย
(ต่อรายได้จาก
การขายรวม)

บริษทั นำ�ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลีย้ งสัตว์ ทีไ่ ด้ผา่ นการแปรรูปขัน้ พืน้ ฐานไปเพิม่ มูลค่า
เป็นสินค้าอาหารปรุงสุก อาหารกึง่ สำ�เร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
จากนั้นจึงนำ�ไปแช่เย็น แช่แข็ง และจำ�หน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ตราสินค้า
และตราสินค้าของลูกค้า โดยทำ�ความเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีแนวโน้ม
ต้องการความสะดวกสบาย ใส่ใจสุขภาพ ในทุกกลุ่มอายุ อาทิ แม่บ้าน คนทำ�งาน
วัยรุ่น ช่องทางการจำ�หน่ายของบริษัทได้แก่ ค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional
Trade) ค้าปลีกแบบใหม่ (Modern Trade) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต
และซุปเปอร์เซนเตอร์ การบริการอาหาร (Food Service) เช่น ร้านอาหารประเภท
ฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) เป็นต้น ร้านค้าปลีกของบริษัทเอง (Retail and Food
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ส่วนฟาร์มสัตว์น้ำ� บริษัทเน้นการเลี้ยงแบบเทคโนโลยีชีวภาพ (Probiotic Farming)
ที่หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารเคมี และบริษัทได้นำ�ระบบการเลี้ยงกุ้งระบบปิดแบบ
น้�ำ หมุนเวียนมาใช้ เพือ่ ประหยัดน้�ำ ป้องกันโรคระบาด และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทได้นำ�มาตรฐาน Best Aquaculture Practices: BAP มาใช้
ซึ่งครอบคลุมทั้งโรงเพาะฟักอนุบาล ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูป ควบคู่ไปกับ
การดำ�เนินธุรกิจโดยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ใส่ใจกับความ
ปลอดภัยของสินค้าอาหาร โดยต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้

Outlets) ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกอื่นๆ ส่วนการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ บริษัท
มีสาขาและตัวแทนจำ�หน่ายในประเทศต่างๆ รวม 17 ประเทศ รวมทั้งจำ�หน่าย
ผ่านผูน้ �ำ เข้าในต่างประเทศ ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั ส่งออกสินค้าไปมากกว่า 40 ประเทศ
ใน 5 ทวีป โดยประเทศที่นำ�เข้าหลักได้แก่ สหภาพยุโรป อังกฤษ ญี่ปุ่น อเมริกา
และประเทศอื่ น ๆ  ใ นเอเชี ย   ใ นปี   2 556  ร ายได้ จ ากธุ ร กิ จ อาหารของกิ จ การ
ประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 11 ของรายได้จากการขายรวม

รายงานประจำ�ปี

36
-

บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะที่มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
และบริษทั ให้ความสำ�คัญในการผลิตสินค้าอาหารให้มคี ณุ ภาพในด้านคุณค่า รสชาติ
และความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกที่จำ�หน่ายในประเทศและส่งออก เช่น
ไส้กรอก สเต๊กหมูคโุ รบุตะ เกีย๊ วกุง้ กุง้ ต้มสุก ไก่คาราเกะ ไก่หอ่ สาหร่าย ไก่เทอริยากิ
ข้าวแกงเขียวหวานไก่ บะหมี่เป็ดพะโล้ เป็ดย่าง ลูกชิ้น และสปาเกตตี้คาโบนาร่า
เป็นต้น บริษัทได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ตราสินค้า
คิทเช่นจอย
ห้าดาว บีเค บีเคพี และรวมถึงการผลิตเพื่อจำ�หน่ายภายใต้ตราสินค้าของผู้ซื้อ
ด้วยเช่นกัน
บริษทั ดำ�เนินกลยุทธ์ทางการตลาดหลักด้วยการให้ผบู้ ริโภคตระหนักถึงตราสินค้า
และผลิตภัณฑ์สนิ ค้าอาหารทีม่ คี ณุ ค่าทางรสชาติ คุณภาพ และความปลอดภัยตลอด
ห่วงโซ่การผลิต สร้างความสะดวกให้ผู้บริโภคโดยการสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และส่งเสริมให้ลกู ค้าเข้าถึงสินค้าได้ในทุกโอกาส
โดยการบริหารช่องทางการขาย
วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต

วัตถุดบิ ทีส่ �ำ คัญของธุรกิจอาหารส่วนใหญ่บริษทั นำ�ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเลีย้ งสัตว์ทไี่ ด้
ผ่านการแปรรูปขั้นพื้นฐานไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก อาหารกึ่งสำ�เร็จรูป
และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานตามความต้องการของลูกค้า โรงงานแปรรูป
ของบริษทั กระจายอยูห่ ลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
สระบุรี นครนายก นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง และสงขลา เป็นต้น
การบริหารจัดการมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Product Sustainability)

ในฐานะผู้ผลิตอาหารครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์
สู่การผลิตอาหารถึงมือผู้บริโภค (From Feed to Fork) บริษัทมีมาตรการเข้มงวด
ในการบริหารจัดการควบคุมวงจรคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain)
ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัน
ทันสมัยเพือ่ ส่งต่อคุณภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ผบู้ ริโภคทัว่ โลก ขณะเดียวกัน
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บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัยเพื่อจำ�หน่ายให้แก่ผู้บริโภค
และลูกค้าของบริษัท ตลอดจนพัฒนากระบวนการการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดความ
สิ้นเปลืองของการใช้พลังงานและทรัพยากร รวมทั้งช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

“ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” (CPF’s Product Sustainability) คำ�นึงถึงมิติสำ�คัญ
4 ด้านดังนี้
1. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (Quality and Food Safety)

บริษัทให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในเรื่องของ “คุณภาพ” สินค้าที่ผลิตต้องมีความ
ปลอดภัย มีคณุ ค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ภายใต้กระบวนการผลิต
ทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยเริม่ ตัง้ แต่การออกแบบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ กระบวนการ
และผลิตภัณฑ์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ผลิตภัณฑ์ของบริษทั สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสายการผลิตทุก
ขัน้ ตอน บริษทั มุง่ มัน่ ดำ�เนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพเป็น
ไปตามมาตรฐานสากล โดยนำ�ระบบการบริหารระดับสากลมาประยุกต์ใช้ ได้แก่
ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) หลักเกณฑ์การปฏิบตั ทิ ีด่ ใี นการผลิต (Good
Manufacturing Practices: GMP) ระบบการวิเคราะห์จดุ วิกฤติทต่ี อ้ งควบคุมเพือ่
ความปลอดภัยอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP)
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บริษัทได้จัดทำ� “โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
คำ�นึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ด้วยหลักการประเมินวัฏจักร
ชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Assessment) บริษทั มีการแต่งตัง้ คณะทำ�งาน
“โครงการผลิตภัณฑ์ซพี เี อฟทีย่ งั่ ยืน” (CPF’s Product Sustainability) เพือ่ ออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการผลิต และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต
(Supply Chain Management) บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาด้าน Green Product, Green Logistics และ
Green Value Chain ตามแนวทางการจัดการอย่างยัง่ ยืน โดยมีแผนการดำ�เนินงาน
3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 โดยเริ่มโครงการนำ�ร่องผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน
ในสายธุรกิจไก่ครบวงจรกรุงเทพฯ ซึง่ ครอบคลุมโรงงานอาหารสัตว์ศรีราชา ฟาร์มไก่
พ่อแม่พนั ธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนือ้ โรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่มนี บุรี 1 และโรงงานอาหาร
แปรรูปมีนบุรี 2 สำ�หรับผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่ปรุงสุก และได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ProSustainú จากหน่วยงานรับรองระดับโลก Det Norske Veritas Co., Ltd.

นอกจากนี้ บริษัทมีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น Global G.A.P., Global Standard for Food Safety:
BRC, International Featured Standards: IFS Food และ Best Aquaculture
Practices Standards: BAP เป็นต้น
2. สิ่งแวดล้อม (Environmental)

รายงานประจำ�ปี
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บริษัทผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งด้านคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ และความ
ปลอดภัย ภายใต้การผลิตทีค่ �ำ นึงถึงการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตลอดวัฏจักร
ชีวติ ของสินค้า โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Product Life
Cycle Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO14040 และ ISO14044 รวมทั้ง
วิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-Efficiency Analysis) เพือ่ การจัดทำ�
ผลิตภัณฑ์ทยี่ งั่ ยืน ด้วยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่า ลดของเสียจาก
กระบวนการ เพื่อรักษาทรัพยากรที่มีค่าไว้สำ�หรับอนาคต มุ่งพัฒนาไปสู่การใช้
พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจาก
ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

บริษัทมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
มาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมาย
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมรณรงค์
ลดภาวะโลกร้อนและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้วยการจัดทำ�โครงการคำ�นวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ต์ของผลิตภัณฑ์ Product
Carbon Footprint ตามมาตรฐาน PAS 2050 ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บริโภคมีโอกาสใช้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ และเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขัน
ในตลาดโลก โดย ณ สิ้นปี 2556 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองฉลาก
คาร์บอนฟุตพริน้ ต์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หรือ อบก. ทัง้ สินค้าทีจ่ �ำ หน่ายภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำ�นวนทัง้ สิน้
144 รายการ ครอบคลุมทัง้ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ ผลิตภัณฑ์
อาหาร และผลิตภัณฑ์นม
ในปี 2556 บริษทั ได้ด�ำ เนินโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ต์ขององค์กร (Carbon
Footprint for Organization) ตามมาตรฐานสากล ISO 14067 อันจะนำ�ไปสู่
การกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโรงงานแปรรูปเนือ้ ไก่

144
รายการสินค้าที่ได้รับ
การรับรองฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นต์

ณ สิ้นป 2556
ฉลากคารบอ
(องคการมหา
และตางประเ
ครอบคลุมทั้ง
ผลิตภัณฑอา

ลักษณะ
การประกอบ
ธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ไก่
ของซีพีเอฟ
ได้การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

มาตรฐาน
คุณภาพและ
ความปลอดภัย
อาหาร

“ProSustain® Standard”

วิธีการใช้และ
การเก็บรักษา
ตราผลิตภัณฑ์

ชื่อและที่อยู่
บริษัทผู้ผลิต
นา้ํหนก
ั สท
ุ ธิ
วน
ั ผลต
ิ
01.02.2013

500 กรม
ั
01.02.2014

ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำหนักสุทธิ
วันหมดอายุ

วันผลิต
เพื่อการสอบ
ย้อนกลับ

จังหวัดสระบุรี เป็นโครงการนำ�ร่อง และได้รับการรับรองผลจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในระดับ Reasonable
ซึ่งเป็นการรับรองค่าแบบสูงสุด

26%
ผลิตภัณฑ์ไก่สดซีพี
มีคา่ ฟุตพริน
้ ต์นำ้ น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของโลก

าร่พวมโครงการนำ
ตพริาค้นาต์เฉลี
น้ำ�่ยผลิของโลก
ตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
ผลิตบริภัณษัทฑได้
ไกเสข้ดซี
ี มีคาฟุตพริ้น�ตร่นอ้ำงนอฟุยกว
(Water Footprint) ในปี 2556 ทีส่ นันสนุนโดยสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรน้�ำ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ทม่ี คี า่ ฟุตพริน้ ต์นำ้�ต่�ำ แสดงว่ามีการใช้น�ำ้
ปริมาณน้อยในกระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ สำ�หรับโรงงาน
ของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 2 โรงงานแปรรูป
สัตว์น�้ำ แกลง และโรงคัดไข่ นครหลวง มีผลิตภัณฑ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ 3 รายการ
ได้แก่ Roasted Chicken Strip เกีย๊ วกุง้ ซีพี และไข่สดซีพี โดยผลิตภัณฑ์ไก่สด
ซีพี มีค่าฟุตพริ้นต์น้ำ�น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกร้อยละ 26 โดยไก่สดซีพี มีค่า
ฟุตพริ้นต์น้ำ�เท่ากับ 3,200 ลิตรต่อกิโลกรัม ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกเท่ากับ
4,325 ลิตรต่อกิโลกรัม (ที่มา: www.waterfootprint.org)
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ครัวของโลก

ศูนย์ผู้บริโภค
ซีพีเอฟ

ฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นต์
ร่วมรณรงค์
ลดภาวะโลกร้อน

3. สังคม (Social)

บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของบุคลากร และมีการกำ�หนดนโยบายกำ�หนด
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสมและสามารถ
แข่งขันได้ในตลาด ตลอดจนมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำ�คัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยได้ก�ำ หนดไว้ใน
จริยธรรมสำ�หรับพนักงาน บริษัทมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เกี่ยวกับการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน Occupational Safety &
Health Administration Management System: OSHAS และมาตรฐาน CPF
Safety Health and Environment Management System: CPF SHE MS
เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

รายงานประจำ�ปี
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ผลจากการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ท่ยี ่งั ยืนของผลิตภัณฑ์ไก่สดซีพี ที่มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า ซึง่ ได้ท�ำ การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
(Eco-Efficiency Analysis) แสดงให้เห็นว่าสามารถลดการเจ็บป่วยและอุบตั เิ หตุ
จากการทำ�งาน (Occupation illness and accidents) และภาวะการเป็นพิษ
(Toxicity Potential) ลงจากปี 2551 ได้ร้อยละ 4 และร้อยละ 10 ตามลำ�ดับ
4. เศรษฐกิจ (Economic)

นอกเหนือจากการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ บริษัทให้ความสำ�คัญกับการ
คิดค้นนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ ที่สามารถลดต้นทุน
การผลิต ลดของเสีย การตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลกำ�ไร
อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจหาดาว

ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร (Retail and Food Outlets)

บริษัทได้มีการลงทุนในการขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดย
ผลิตภัณฑ์หลักทีจ่ ดั จำ�หน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ในรูปสินค้า
แช่เย็นและแช่แข็งภายใต้ตราสินค้า
และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ผ่านการตัดแต่ง
ชิ้นส่วนหรือปรุงแต่งตามที่ตลาดต้องการซึ่งจำ�หน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็น
แช่แข็ง จุดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
เป็นการบริหารจัดการจุดขายห้าดาวในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมี
ผลิตภัณฑ์ภายใต้จดุ ขายห้าดาวทัง้ หมด 7 ประเภท ได้แก่ จุดขายไก่ยา่ ง จุดขาย
ไก่ทอด จุดขายข้าวมันไก่ จุดขายบะหมีเ่ กีย๊ วกุง้ จุดขายเรดดีม้ ลี จุดขายไส้กรอก
และจุดขายเป็ดพะโล้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจุดขายห้าดาว
ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 4,903 จุด

1. ธุรกิจห้าดาว

4,903
จุดขายธุรกิจห้าดาว
ทั่วประเทศไทย

ลักษณะ
การประกอบ
ธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจห้าดาวไปยังประเทศเวียดนาม อินเดีย และลาว
จำ�นวน 194 จุด 76 จุด และ 9 จุด ตามลำ�ดับ
เป็นธุรกิจร้านอาหารจานด่วน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 188 ร้าน โดยเป็นร้านที่บริษัทดำ�เนินการเอง 73 ร้าน
และดำ�เนินการในลักษณะแฟรนไชส์ 115 ร้าน

2. ร้านอาหารเชสเตอร์

เป็นร้านอาหารบริการด่วน (Fast Serve) ภายใต้แนวคิด
อาหารสดใหม่ อิ่มอร่อย ราคายุติธรรม (Fresh, Full and Fair) โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ซีพี คิทเช่น มีจำ�นวนทั้งสิ้น 8 ร้าน

3. ร้านอาหารซีพี คิทเช่น

ณ วัร้นาทีนค้่ 31าปลีธันกวาคม
2556 รานซี
ท กมีทีท่จั้งหมด
4.
ซีพี เฟรชมาร์
ท พเป็ี เฟรชมาร
นร้านค้าปลี
ำ�หน่า625
ยผลิตสาขา
ภัณฑ์

ร้านซีพี เฟรชมาร์ท
ทั่วประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีร้านซีพี เฟรชมาร์ท ในประเทศตุรกี เวียดนาม มาเลเซีย
และไต้หวัน จำ�นวน 414 ร้าน 18 ร้าน 21 ร้าน และ 3 ร้าน ตามลำ�ดับ
เป็นธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ทเี่ รียกว่า “ซูเปอร์
คอนวีเนียนสโตร์” โดยจัดจำ�หน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค อีกทัง้ มีพนื้ ทีจ่ �ำ หน่าย
อาหารสำ�หรับนั่งรับประทานภายในร้านที่เสนอความสะดวกสบายรูปแบบใหม่
แก่ผู้บริโภค โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 ร้าน

5. ร้านค้าปลีกซีพี เฟรชมาร์ท พลัส

เป็นศูนย์อาหารที่มีความหลากหลายของร้านอาหาร
ทั้งที่เป็นร้านอาหารของกลุ่มบริษัทเอง และร้านอาหารจากภายนอก โดยมีแผน
จะขยายในย่านธุรกิจการค้า อาคารสำ�นักงาน และสถานศึกษา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ซีพี ฟู้ดเวิลด์ เปิดให้บริการทั้งสิ้น 2 ศูนย์

6. ศูนย์อาหารซีพี ฟู้ดเวิลด์
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ครัวของโลก

625

อาหารสด
อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ภายใต้มาตรฐานสินค้าของแบรนด์ซีพี และ
แบรนด์ซีพี เฟรชมาร์ท มีลักษณะการดำ�เนินการเป็นศูนย์รวมสินค้าอาหารที่สด
สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี ซึ่งมีการดำ�เนินการใน 2 ลักษณะ คือ เป็น
ร้านค้าปลีก และตู้เย็นชุมชน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีร้านซีพี
เฟรชมาร์ท ในประเทศไทยทั้งหมด 625 ร้าน ซึ่งแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 270 ร้าน และต่างจังหวัด 355 ร้าน และมีตู้เย็นชุมชนรวมทั้งสิ้น
10,300 จุด

กิจการต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซีพีเอฟได้มีการดำ�เนินธุรกิจ
ผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศ ดังนี้
1. ประเทศไต้หวัน -

ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ดำ�เนินการโดย
Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. ซึ่ง
เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ไต้หวันภายใต้รหัสเลขที่ “1215” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.cptwn.com.tw) ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร และอาหารไก่
ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ ได้แก่ ไก่เนือ้ และสุกร ซึง่ รวมถึงการแปรรูป
เนือ้ สัตว์ขนั้ พืน้ ฐาน และธุรกิจอาหาร เพือ่ จำ�หน่ายในประเทศ

รายงานประจำ�ปี
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2. ประเทศจีน

2.1 ธุรกิจสัตว์บก ดำ�เนินการโดย C.P. Pokphand Co., Ltd.
ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฮ่องกง ภายใต้ชื่อย่อ “00043” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.cpp.hk) ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร และ
อาหารไก่
2.2 ธุรกิจสัตว์น้ำ� ดำ�เนินการโดย 1) C.P. Pokphand
Co., Ltd. และ 2) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์
หลัก คือ อาหารกุง้ และอาหารปลา 3) C.P. Aquaculture
(Hainan) Co., Ltd. และ 4) C.P. Aquaculture (Dongfang)
Co., Ltd. ประกอบธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสัตว์น�ำ้ เพือ่ จำ�หน่ายใน
ประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก คือ กุ้ง และปลา

3. ประเทศเวียดนาม ดำ�เนินการโดย C.P. Vietnam Corporation

ประกอบธุรกิจดังนี้
3.1 ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและ
จำ�หน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร
และอาหารไก่ ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่เนือ้ และ
ไก่ไข่ ซึ่งรวมถึงการแปรรูปขั้นพื้นฐาน และธุรกิจอาหาร
เพื่อจำ�หน่ายในประเทศ

3.2 ธุรกิจสัตว์น�ำ้ ครบวงจร ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารกุง้ และอาหารปลา
ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ ได้แก่ กุง้ และปลา ซึง่ รวมถึงการแปรรูป
ขั้นพื้นฐาน และธุรกิจอาหาร เพื่อจำ�หน่ายในประเทศและ
ส่งออก
- ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ครบวงจร ดำ�เนินการโดย C.P. Standart Gida Sanayi ve
Ticaret A.S. ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ มี
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ อาหารวัว และอาหารไก่ ธุรกิจการเลีย้ งสัตว์
ได้แก่ ไก่เนือ้ และไก่ไข่ ซึง่ รวมถึงการแปรรูปเนือ้ สัตว์ขน้ั พืน้ ฐาน
และธุรกิจอาหาร เพื่อจำ�หน่ายในประเทศและส่งออก
4. ประเทศตุรกี

5. ประเทศฟิลิปปินส์ ดำ�เนินการโดย

Charoen Pokphand
Foods Philippines Corporation ประกอบธุรกิจดังนี้
5.1 ธุรกิจสัตว์บก ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
อาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารไก่ และอาหาร
สุกร และธุรกิจการเลีย้ งสัตว์ ได้แก่ สุกร และไก่เนือ้ เพือ่
จำ�หน่ายในประเทศ
5.2 ธุรกิจสัตว์น้ำ� ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
อาหารสัตว์ และธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กุ้ง และปลา
เพื่อจำ�หน่ายในประเทศ
6. ประเทศมาเลเซีย

6.1 ธุรกิจสัตว์บก ดำ�เนินการโดย 1) Chau Yang Farming
Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรขุน 2) Tip Top
Meat Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจโรงชำ�แหละสุกร และ
3) AA Meat Shop Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก
เนื้อสุกร
6.2 ธุรกิจสัตว์น�้ำ ดำ�เนินการโดย Star Feedmil s (M) Sdn.
Bhd. และ Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd. ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
อาหารกุ้ง และอาหารปลา และธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้ง
และแปรรูปกุ้ง เพื่อจำ�หน่ายในประเทศและส่งออก

ลักษณะ
การประกอบ
ธุรกิจ

- ธุรกิจสัตว์บก ดำ�เนินการโดย 1) Charoen Pokphand Foods
(Overseas), LLC. ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก
ได้แก่ อาหารสุกร และอาหารวัว และธุรกิจการเลี้ยงสุกร 2) CPF AGRO LLC.
ประกอบธุรกิจการเลีย้ งสุกร และ 3) Russia Baltic Pork Invest ASV ประกอบธุรกิจ
การเลี้ยงสุกรผ่านบริษัทย่อย
7. ประเทศรัสเซีย

- ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ดำ�เนินการโดย C.P. Laos Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารไก่ และ
อาหารสุกร ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ซึ่งรวมถึงการแปรรูป
เนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน และธุรกิจอาหาร เพื่อจำ�หน่ายในประเทศ
8. ประเทศลาว

ดำ�เนินการโดย Charoen Pokphand (India) Private Limited

ประกอบธุรกิจดังนี้
9.1 ธุรกิจสัตว์บก ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์
หลัก คือ อาหารไก่ ธุรกิจการเลีย้ งไก่เนือ้ และธุรกิจอาหาร เพือ่ จำ�หน่ายในประเทศ
โดยในปลายปี 2555 บริษทั ได้เริม่ ดำ�เนินธุรกิจห้าดาว ซึง่ เป็นธุรกิจจุดขายอาหาร
ในรูปแบบแฟรนไชส์
9.2 ธุรกิจสัตว์น้ำ� ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายอาหารสัตว์ มีผลิตภัณฑ์
หลัก คือ อาหารกุ้ง

- ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจผลิตสินค้าอาหาร
แช่เย็น ดำ�เนินการโดย CP Foods (UK) Limited โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือ
การนำ�เข้าผลิตภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูปพร้อมรับประทานและอาหารแช่แข็งเข้าไป
จำ�หน่ายในสหภาพยุโรป และนำ�เข้าผลิตภัณฑ์อาหารมาแปรสภาพจากแช่แข็งเป็น
แช่เย็นเพือ่ จำ�หน่ายในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ในไตรมาสทีส่ องของปี 2556 บริษทั
ได้ขายสินค้าประเภทสะดวกทาน ได้แก่ แฮมเบอร์เกอร์ ในประเทศอังกฤษภายใต้
ตราสินค้า Taste Inc.

10. ประเทศอังกฤษ
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ครัวของโลก

9. ประเทศอินเดีย

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
(1) งบแสดงฐานะการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี
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ร้อยละ

31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท

ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ - ส่วนที่หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ชีวภาพ - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

4
7
16
6
2
35
12
29
2
18
4
65

19,457
3,143
24,241
48,469
22,425
6,508
124,243
49,598
1,930
110,931
5,180
59,293
13,828
240,760

5
1
7
13
6
2
34
14
1
30
1
16
4
66

สินทรัพย์รวม

310,544

100

365,003

100

47,660
4,951
20,620
9,306
12,681
95,218
84,066
10,479
94,545

15
2
7
3
4
31
27
3
30

61,861
3,477
21,888
11,517
16,258
115,001
109,176
11,253
120,429

17
1
6
3
5
32
30
3
33

หนี้สินรวม

189,763

61

235,430

65

ส่วนของผู้ถือหุ้น

120,781

39

129,573

35

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ตั๋วแลกเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

การวิเคราะห์
และคำ�อธิบาย
ของฝ่าย
จัดการ

(2) งบกำ�ไรขาดทุนรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย สำ�หรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
ปี 2556

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรจาการขายเงินลงทุน
รายได้อื่น

357,175
8,673
6,009
2,996

95
2
2
1

389,251
8,219
2,107

97
2
1

รวมรายได้

374,853

100

399,577

100

ต้นทุนขาย
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
อื่นๆ

315,838
(229)
33,260
6,377
52

84
9
2
-

350,394
(524)
36,963
7,937
219

88
9
2
-

รวมค่าใช้จ่าย

355,298

95

394,989

99

4,139

1

4,947

1

23,694

6

9,535

2

2,675

1

133

-

กำ�ไรสำ�หรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

21,019
(2,229)

5
-

9,402
(2,337)

2
-

กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

18,790

5

7,065

2

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

(3) งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อยสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2555

ปี 2556

กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิภาษีเงินได้

21,019
5,339

9,402
4,905

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

26,358
(2,439)

14,307
(3,596)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

23,919

10,711
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ปี 2555

(4) งบกระแสเงินสดรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย สำ�หรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2555

ปี 2556

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

529
(59,494)
46,449

9,452
(24,222)
17,792

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

(12,516)
23,993
773

3,022
12,250
1,908

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

12,250

17,180

(5) อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญสำ�หรับงบการเงินรวมของซีพีเอฟและบริษัทย่อย
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง1 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2 (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด3 (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า4 (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย5 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ6 (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย7 (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้8 (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้9 (วัน)
Cash Cycle10 (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น11 (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ13 (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น14 (%)
12

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร15 (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
16

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น17 (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน19 (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล20 (%)
18

ปี 2555

ปี 2556

1.15
0.37
0.01
17.93
20
33.14
11
19.52
18
13

1.08
0.41
0.09
16.00
23
28.86
12
16.49
22
13

11.57
8.42
4.96
20.00

9.98
4.49
1.74
5.64

35.43
1.61

14.53
1.20

1.57
0.08
0.01
105.79

1.82
1.25
0.15
56.32

การวิเคราะห์
และคำ�อธิบาย
ของฝ่าย
จัดการ

ในปี 2556 มีเหตุการณ์สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อการจัดทำ�และ
นำ�เสนองบการเงินรวมสำ�หรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ดังนี้
การรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้น

ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2556 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท
Russia Baltic Pork Invest ASA (“RBPI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศนอร์เวย์ และมีการลงทุนทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษทั ย่อยจำ�นวน 8 แห่ง
ทีป่ ระกอบธุรกิจฟาร์มเลีย้ งสุกรและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศ
รัสเซีย การเข้าซือ้ หุน้ ดังกล่าวมีผลทำ�ให้ RBPI เป็นบริษทั ย่อย
แห่งใหม่ของบริษัทและในการจัดทำ�งบการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของ RBPI
ไว้ด้วย โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ
ในการรับรู้รายการดังกล่าว และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ประกอบงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้อ  4.  การรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้น
การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าวส่งผลให้ ณ วันที่ซื้อ บริษัทมี
สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาตามมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

948
8
149
524
76
2,914
39
(2,635)
(124)
(46)
(32)

สินทรัพย์สุทธิ
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

1,821
(772)

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอำ�นาจควบคุม
ค่าความนิยม

1,049
628

สิ่งตอบแทนที่โอนให้

1,677

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียนรวม/หนี้สินหมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ)/หนี้สินหมุนเวียนรวม
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน/หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการขายสุทธิ/ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย/รายได้รวม*360
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนสินค้า/สินค้าสำ�เร็จรูปเฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360/อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ = ต้นทุนสินค้า/เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ = 360/อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย+ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย–ระยะเวลาชำ�ระหนี้
อัตรากำ�ไรขั้นต้น = กำ�ไรขั้นต้น/รายได้จากการขายสุทธิ
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน = กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้/รายได้รวมจากการขายสุทธิ
อัตรากำ�ไรสุทธิ = กำ�ไรสุทธิ/รายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำ�ไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (กำ�ไรสุทธิ+ค่าเสื่อมราคา)/สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน/ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน = เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน/(การจ่ายชำ�ระหนี้สิน+รายจ่ายลงทุน+ซื้อสินทรัพย์+เงินปันผลจ่าย)
อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผลจ่าย/กำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ครัวของโลก

ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานต่อไปนี้
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของ
ซีพเี อฟและบริษทั ย่อย โดยงบการเงินรวมสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 ได้รวมบัญชีของซีพีเอฟและบริษัทย่อย
(รวมเรียกว่า “บริษัท”) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 1. ข้อมูลทั่วไป

ทั้งนี้ การเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ RBPI นอกจากจะช่วยให้การ
ขยายธุ ร กิ จ สุ ก รของบริ ษั ทในประเทศรั ส เซี ย เป็ นไปอย่ า ง
รวดเร็วขึ้นแล้ว บริษัทคาดว่ายังมีแนวทางที่ RBPI และบริษัท
จะสามารถทำ�งานร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
สุกรและเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจสุกรในประเทศ
รัสเซียซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และปริมาณการผลิตในประเทศ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคได้อีกด้วย
1. ผลการดำ�เนินงาน

(1) ภาพรวมผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา

รายงานประจำ�ปี
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รายได้จากการขายของบริษัทในปี 2556 ยังมีการเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 389,251 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2555 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยร้อยละ 3 และ
ของกิจการต่างประเทศร้อยละ 14 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าว
มาจากการเพิม่ ขึน้ ของธุรกิจสัตว์บกร้อยละ 13 อย่างไรก็ตาม
จากการระบาดของโรคกุง้ ตายด่วน (Early Mortality Syndrome:

“EMS”) ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งกุ้ งใน
ประเทศไทยอย่างมีนัยสำ�คัญ ทำ�ให้รายได้จากการขายของ
ธุรกิจสัตว์น้ำ�มีจำ�นวนลดลงร้อยละ 10
กำ�ไรสุทธิของบริษทั สำ�หรับผลการดำ�เนินงานในปี 2556 มีจ�ำ นวน
7,065 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 62 จากปีก่อน ซึ่งมีจำ�นวน
18,790 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ในไตรมาสที่ 1
ของปี 2555 มีการรับรู้ผลกำ�ไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนใน C.P. Vietnam Corporation
(“CPV”) จำ�นวน 8,673 ล้านบาท ซึง่ การรับรูผ้ ลกำ�ไรดังกล่าว
เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งเป็น
รายการทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียว (Non-recurring Transaction) และ
(2) กำ�ไรจากการดำ�เนินงานในปี 2556 ของธุรกิจสัตว์น้ำ�ใน
ประเทศไทยที่ลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการระบาดของ
โรค EMS ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ปลายปี 2555 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อภาค
อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย ทำ�ให้ยอดขายของ
ธุรกิจสัตว์น้ำ�ของกิจการในประเทศไทยมีจำ�นวนลดลงอย่างมี
นัยสำ�คัญ

(2) ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายธุรกิจ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. กิจการประเทศไทย
อาหารสัตว์
ผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อาหาร

53,166
64,456
36,527

26
31
18

56,815
61,600
41,009

16
17
12

51,243
69,922
43,177

13
18
11

รวมรายได้จากกิจการประเทศไทย

154,149

75

159,424

45

164,342

42

2. กิจการต่างประเทศ
อาหารสัตว์
ผลิตผลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อาหาร

25,994
23,371
2,585

13
11
1

148,321
45,679
3,751

41
13
1

164,348
55,583
4,978

42
15
1

รวมรายได้จากกิจการต่างประเทศ

51,950

25

197,751

55

224,909

58

206,099

100

357,175

100

389,251

100

ยอดขายสุทธิรวม

การวิเคราะห์
และคำ�อธิบาย
ของฝ่าย
จัดการ

กิจการประเทศไทย

รายได้จากการขายของกิจการประเทศไทยในปี 2556 มีจ�ำ นวน
164,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน ซึ่งมีจำ�นวน
159,424 ล้านบาท โดยรายละเอียดของรายได้แยกเป็นดังนี้
ขายภายในประเทศไทย
รายได้จากการขายภายในประเทศไทยในปี 2556 มีจ�ำ นวน
134,362 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนมีจำ�นวน 128,562 ล้านบาท
แม้ว่ารายได้จากการขายของธุรกิจสัตว์บกจะเพิ่มขึ้นจำ�นวน
15,266 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากระดับราคาเนื้อสัตว์โดยเฉลี่ยในปี 2556 ที่ดีขึ้น
กว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายของธุรกิจสัตว์
น้�ำ มีจ�ำ นวนลดลง 9,466 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 จากปีกอ่ น
อันเนือ่ งมาจากผลกระทบจากโรค EMS ทีส่ ง่ ผลต่ออุตสาหกรรม
กุ้งของประเทศไทยทั้งระบบ
ส่งออก
รายได้จากการส่งออกในปี 2556 มีจำ�นวน 29,980 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน ซึ่งมีจำ�นวน 30,862 ล้านบาท
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายของธุรกิจสัตว์บก
จำ�นวน  2,440  ลา้ นบาท  หรือร้อยละ 15  จากปีกอ่ น  ขณะทีร่ ายได้
จากการขายของธุรกิจสัตว์มจี �ำ นวนลดลง 3,322 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ  22  จากปีก่อน
อัตรากำ�ไรขั้นต้นของกิจการประเทศไทยในปี 2556 เท่ากับ
ร้อยละ 9 ลดลงจากปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12 โดยการลด
ลงนี้ มาจากส่วนงานธุรกิจสัตว์น้ำ� ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรค EMS ทีม่ ตี อ่ ภาคอุตสาหกรรมกุง้ ในประเทศไทย
กิจการต่างประเทศ

รายได้จากการขายของกิจการต่างประเทศในปี 2556 มีจ�ำ นวน
224,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อนซึ่งมีจำ�นวน
197,751 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นนี้มาจากการเพิ่มขึ้นของ

รายได้จากการขายของธุรกิจสัตว์บกจำ�นวน 20,929 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12 จากปีก่อน และของธุรกิจสัตว์น้ำ�จำ�นวน
6,229 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากปีก่อน
ในปี 2556 อัตรากำ�ไรขั้นต้นของกิจการต่างประเทศเท่ากับ
ร้อยละ 11 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน
2. การเปลี่ยนแปลงของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ในระหว่างปี 2556 รายการเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจำ�นวนรวม 4,905 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ สุทธิ
6,587 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการที่ค่าเงินบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ทีอ่ อ่ นตัวลงกว่า ณ วันเดียวกันของปีกอ่ น
3. ฐานะการเงิน
(1) สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจำ�นวน
365,003 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 124,243
ล้านบาท ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ 110,931 ล้านบาท เงินลงทุน
ระยะยาวและอื่นๆ 129,829 ล้านบาท
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจาก
ปีกอ่ น ร้อยละ 18 โดยการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุน
ในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันและรายการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
(2) สภาพคล่อง

ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ดำ�เนินงานจำ�นวน 9,452 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน จำ�นวน 24,222 ล้านบาท และกระแสเงินสด
ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำ�นวน 17,792 ล้านบาท ซึง่ แยก
เป็นกระแสเงินสดจากการก่อหนีส้ ทุ ธิ จำ�นวน 31,608 ล้านบาท
และเป็นกระแสเงินสดใช้ไปในการจ่ายดอกเบีย้ จ่าย เงินปันผล
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ผลการดำ�เนินงานแยกตามทีต
่ ง
ั้ ของกิจการและสายธุรกิจ

และอืน่ ๆ  จ�ำ นวน  13,816  ลา้ นบาท  โดยทีเ่ งินสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สด  ( สุ ท ธิ จ ากเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี )   ณ   วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 มีจำ�นวนเท่ากับ 17,180 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 เท่ากับ 1.08 เท่า ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.15 เท่า
และ Cash Cycle ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
เท่ากับ 13 วัน
มูลค่า
(ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี

50
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่จะ
ถึงกำ�หนดชำ�ระในปี 2557 เท่ากับ 11,512 ล้านบาท ปี 2558
เท่ากับ 12,599 ล้านบาท ปี 2559 เท่ากับ 14,562 ล้านบาท
และปี 2560 - 2584 เท่ากับ 82,007 ล้านบาท
ในส่วนของของหุน้ กูซ้ พี เี อฟชุดทีย่ งั ไม่ถงึ กำ�หนดไถ่ถอน ซึง่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมลู ค่าคงเหลือเท่ากับ 69,260 ล้านบาท
แยกแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

วันที่ออก

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

อายุหุ้นกู้ (ปี)

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (ร้อยละ)

1. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2

3,200

25 พ.ย. 2552

25 พ.ย. 2557

5

4.30

2. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3

3,000

25 พ.ย. 2552

25 พ.ย. 2558

6

4.80

3. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2552

1,000

22 ธ.ค. 2552

30 พ.ค. 2558

5 ปี 5 เดือน 8 วัน

4.40

4. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2553

1,000

11 ก.พ. 2553

30 พ.ค. 2558 5 ปี 3 เดือน 19 วัน

4.20

5. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1

3,000

3 พ.ย. 2553

3 พ.ย. 2557

4

ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.00
ปีที่ 4 ร้อยละ 4.00

6. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2

5,000

3 พ.ย. 2553

3 พ.ย. 2560

7

ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.00
ปีที่ 4-5 ร้อยละ 4.00
ปีที่ 6-7 ร้อยละ 5.00

7. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1

3,000

19 ส.ค. 2554

19 ส.ค. 2561

7

4.65

8. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2

3,000

19 ส.ค. 2554

19 ส.ค. 2564

10

4.87

9. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3*

4,000

19 ส.ค. 2554

19 ส.ค. 2584

30

5.42

10. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2554*

6,000

21 ธ.ค. 2554

21 ธ.ค. 2584

30

5.42

11. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2555

6,060

15 มี.ค. 2555

15 มี.ค. 2559

4

4.17

12. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1

6,000

3 ส.ค. 2555

3 ส.ค. 2562

7

ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.35
ปีที่ 5-7 ร้อยละ 5.00

13. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2

4,000

3 ส.ค. 2555

3 ส.ค. 2565

10

ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.40
ปีที่ 5-9 ร้อยละ 5.00
ปีที่ 10 ร้อยละ 6.00

14. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3*

5,000

3 ส.ค. 2555

3 ส.ค. 2575

20

5.30

การวิเคราะห์
และคำ�อธิบาย
ของฝ่าย
จัดการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

วันครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

วันที่ออก

อายุหุ้นกู้ (ปี)

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี (ร้อยละ)

15. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2556

6,000

9 พ.ค. 2556

9 พ.ค. 2561

5

3.93

16. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1

2,000

2 ส.ค. 2556

2 ส.ค. 2560

4

4.04

17. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2

2,500

2 ส.ค. 2556

2 ส.ค. 2562

6

4.54

18. หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3

5,500

2 ส.ค. 2556

2 ส.ค. 2564

8

4.90

* เป็นหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำ�หนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ สิ้นปีที่ 15
(3) แหล่งที่มาของเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (เท่า)
หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายก่อนหุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 /1

1.64

หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 / 2

1.25

หมายเหตุ: อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำ�รงไว้ตามข้อกำ�หนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ทุกชุดคือ ไม่เกิน
2.00 : 1.00 โดยคำ�นวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจำ�งวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละงวด
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้ว (แล้วแต่กรณี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สินรวมมีจำ�นวน 235,430
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 24 เนื่องจากการเพิ่ม
ขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำ�นวน 40,202 ล้านบาท
และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจำ�นวน 5,465
ล้านบาท โดยหนี้สินรวมดังกล่าว ประกอบด้วยหนี้สินที่ไม่มี
ภาระดอกเบี้ยและมีภาระดอกเบี้ย จำ�นวน 49,025 ล้านบาท
และ 186,405 ล้านบาท ตามลำ�ดับ สำ�หรับหนี้สินที่มีภาระ

/1
/2

ดอกเบี้ยนั้นประกอบด้วยหนี้สินระยะสั้นจำ�นวน 77,230
ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวจำ�นวน 109,175 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจ�ำ นวน 129,573
ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
เพิม่ ขึน้ ของ  “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน”  อนั เนือ่ งมาจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง

หนีส้ นิ สุทธิ หมายถึง หนีส้ นิ ทัง้ หมดหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และบวกด้วยภาระค้�ำ ประกันหนีส้ นิ ต่อบุคคล หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ แต่ไม่รวมถึง
(1) ภาระค้�ำ ประกันหนีส้ นิ ทีซ่ พี เี อฟมีตอ่ บริษทั ย่อย และภาระค้�ำ ประกันหนีส้ นิ ทีบ่ ริษทั ย่อยมีตอ่ ซีพเี อฟ และ (2) หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ นิ สุทธิ หมายถึง หนีส้ นิ ทัง้ หมดทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ซึง่ ไม่รวมหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.82 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ (Net Debt to Equity Ratio) ทีค่ �ำ นวณตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในข้อกำ�หนดสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กู้
ทุกชุดที่ยังมิได้ไถ่ถอน เป็นดังนี้

(4) รายจ่ายลงทุนในปี 2557-2561

รายจ่ายลงทุนสำ�หรับปี 2557-2561 มีจำ�นวนรวมประมาณ
50,000 ล้านบาท โดยรายจ่ายลงทุนในประเทศไทยจะมุง่ เน้นการ
เพิม่ มูลค่าให้แก่ธรุ กิจปัจจุบนั ส่วนรายจ่ายลงทุนในต่างประเทศ
จะมุง่ เน้นการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ทัง้ นี้ รายจ่ายลงทุน
ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป

รายงานประจำ�ปี
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(5) การจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของซีพเี อฟทีก่ �ำ หนดว่า เงินปันผล
ทีจ่ า่ ยรวมทัง้ สิน้ ในแต่ละปีจะมีจ�ำ นวนประมาณร้อยละ  50 ของ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังหักภาษีเงินได้และสำ�รองตามกฎหมาย
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดำ�เนินงานของซีพเี อฟ ประจำ�ปี 2556 ให้แก่ผถู้ อื หุน้
รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว
ซีพีเอฟได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2556 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ

0.25 บาท ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั จะเสนอการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง
จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
(6) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต

แม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การดำ�เนินงานของบริษัทอย่างเป็นระบบตามแนวทางที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ให้มาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
แต่กย็ งั มีความเป็นไปได้ทีก่ ารดำ�เนินการตามมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่กำ�หนดไว้อาจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งผลให้ผลการ
ดำ�เนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องด้วยปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การควบคุมการระบาด
ของโรค EMS จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ผลกระทบสืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
หลายประเทศทัว่ โลก หรือสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง
เป็นต้น

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษท
ั ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล เพือ่ ให้เกิดความ
มัน่ ใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน

และเพียงพอ ที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่าง
มีสาระสำ�คัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ เป็นผูส้ อบทานเกีย่ วกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
และรายงานผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และ
บริษัทย่อย สำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(นายธนินท์ เจียรวนนท์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท

(นายอดิเรก ศรีประทักษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร
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ครัวของโลก

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะ
บริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ �ปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชี รวมถึงหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
โดยเลื อ กใช้ นโยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
สม่ำ�เสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่
ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินมีความ
น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2556 และแนวโน้มปี 2557
ไก่เนื้อ

ในปี 2556 ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของโลกยังเพิ่มขึ้น โดยมี
ปริมาณการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 84.6 ล้านตัน ซึ่งขยายตัว
ร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อ
หลัก เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล สหภาพยุโรป อินเดีย และ
รัสเซีย มีการขยายตัวเนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง
ส่งผลให้ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่เนื้อมีก�ำไรจากการเลี้ยงสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในประเทศจีน มีปริมาณการผลิตไก่เนื้อลดลง
เล็กน้อย เนื่องจากปัญหาโรคไข้หวัดนก

รายงานประจำ�ปี
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ในประเทศไทยมีปริมาณการผลิต 1.5 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.7 จากปี 2555 โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผลิตไก่
เนื้อเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรปทีอ่ นุญาตให้น�ำเข้าไก่สด
แช่เย็นแช่แข็งจากไทยได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555
ทัง้ นี้ จากการประมาณการของ United States Department
of Agriculture ในปี 2557 ประมาณการผลิตไก่เนือ้ โลกเท่ากับ
87.0 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 2.8 เมือ่ เทียบกับปี 2556
โดยประเทศผูผ้ ลิตรายใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล
สหภาพยุโรป อินเดีย และรัสเซีย ยังคงจะเติบโตต่อเนือ่ ง
ส�ำหรับประเทศไทย ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์วา่
ปริมาณการผลิตไก่เนือ้ จะเพิม่ ขึน้ ในปี 2557 เนือ่ งจากการส่งออก
ไปยังกลุม่ สหภาพยุโรปและประเทศญีป่ นุ่ หลังจากทีร่ ฐั บาลญีป่ นุ่
อนุญาตให้มกี ารน�ำเข้าไก่สดจากไทยในเดือนธันวาคม ปี 2556
ส�ำหรับสถานการณ์ดา้ นราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก จากการ
ประมาณการของ Food and Agriculture Organization of the
United Nations ในปี 2556 ราคาไก่เนื้อของโลกเพิ่มสูงขึ้น
ประมาณร้อยละ 4 โดยเฉลีย่ เมือ่ เทียบกับปี 2555 ส�ำหรับประเทศไทย
ราคาไก่เนือ้ เพิม่ สูงขึน้ ประมาณร้อยละ 4 เนือ่ งจากปริมาณการ
ผลิตสอดคล้องกับความต้องการภายในประเทศและการส่งออก
มากขึน้ โดยในปี 2557 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์
ว่าราคาไก่เนื้อในประเทศไทยยังจะคงทรงตัว

สุกร

ในปี 2556 ปริมาณการผลิตสุกรของโลกยังคงเพิ่มขึ้น โดยมี
ปริมาณการผลิตสุกรรวมเท่ากับ 107.5 ล้านตัน ซึ่งขยายตัว
ร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยการขยายตัวเกิดจาก
ประเทศผูผ้ ลิตทีส่ �ำคัญได้แก่ ประเทศจีน ซึง่ มีปริมาณการผลิต
คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตทัง้ หมด เนือ่ งจากปริมาณ
ความต้องการบริโภคในประเทศสูงขึน้ และรัฐบาลให้การสนับสนุน
การเลีย้ งสุกร อย่างไรก็ตาม กลุม่ ประเทศผูผ้ ลิตอันดับสองของโลก
คือ สหภาพยุโรป อยูร่ ะหว่างการปรับตัวกับกฏระเบียบการคุม้ ครอง
สัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ของโรงเรือนเลีย้ งสุกร และสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับสามของโลก ประสบปัญหาโรคท้องร่วงใน
สุกร (Porcine Epidemic Diarrhea : PED) จึงท�ำให้ปริมาณ
การผลิตทรงตัว
ส�ำหรับประเทศไทย ปริมาณการผลิตสุกรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผู้ผลิตมีการปรับปรุงจัดการฟาร์มและสามารถควบคุมโรคได้
ดีขึ้น รวมทั้งคู่ค้ามีความต้องการบริโภคเนื้อสุกรจากไทยเพิ่ม
ขึน้ โดยมีตลาดหลักทีฮ่ อ่ งกง และญีป่ นุ่ ทีม่ กี ารน�ำเข้าเนือ้ สุกร
แช่แข็งและปรุงสุก
ทัง้ นี้ จากการประมาณการของ United States Department
of Agriculture ในปี 2557 ประมาณการผลิตสุกรโลกจะ
เท่ากับ 108.9 ล้านตัน หรือขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบ
กับปี 2556 โดยประเทศจีน คาดว่าการผลิตจะขยายตัวร้อยละ
1.7 ในขณะทีก่ ลุม่ สหภาพยุโรปปริมาณการผลิตจะทรงตัว และ
ประเทศสหรัฐอเมริกาคาดว่าปริมาณการผลิตจะขยายตัวร้อยละ
2.6 เนื่องจากการฟื้นตัวจากปัญหาเรื่องโรค
ส�ำหรับประเทศไทย ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์
ว่า ปริมาณการผลิตสุกรจะเพิ่มขึ้นในปี 2557 เนื่องจากการ
บริโภคภายในประเทศยังคงเติบโต รวมทั้งมีโอกาสจากการ
ส่งออกในฮ่องกงและญี่ปุ่น

ภาวะ
อุตสาหกรรม
และแนวโน้ม

กุ้ง

ในปี 2556 ผลผลิตกุ้งเลี้ยงของโลกลดลง โดยมีปริมาณการ
ผลิตเท่ากับ 1.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ15 เมือ่ เทียบกับปี 2555
เนือ่ งจากปัญหาโรคกุง้ ตายด่วน หรือโรค EMS (Early Mortality
Syndrome) ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่เคย
เป็นผูผ้ ลิตกุง้ เลีย้ งอันดับหนึง่ ของโลก ได้รบั ผลกระทบจากโรค
ตั้งแต่ปลายปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงตลอดปี 2556 ส่งผลให้
ปริมาณการผลิตกุ้งลดลงจาก 540,000 ตัน เหลือ 250,000
ตัน หรือลดลงร้อยละ 53.7 ส่งผลให้ประเทศจีนขึน้ เป็นผูผ้ ลิต
กุ้งอันดับหนึ่ง ด้วยปริมาณการผลิต 300,000 ตัน ในขณะที่
เวียดนามมีปริมาณผลผลิตเป็นอันดับสองด้วยปริมาณการผลิต
280,000 ตัน ตามล�ำดับ
ในประเทศไทย แม้วา่ จะมีปริมาณการผลิตลดลง แต่ยงั คงเป็น
ผูส้ ง่ ออกกุง้ รายใหญ่ในล�ำดับต้นๆ ของโลก จากการประมาณ
การของสมาคมกุ้งไทย คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะมี
ปริมาณการส่งออกที่ 200,000 ตัน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมกุ้งไทย
มีการปรับตัวในภาวะที่ปริมาณการผลิตลดลงโดยเปลี่ยนไป
ผลิตสินค้าแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น

ในปี 2557 สมาคมกุง้ ไทยคาดการณ์วา่ ปริมาณการผลิตกุง้ โลก
จะสูงขึน้ เนือ่ งจากการฟืน้ ตัวจากโรค EMS โดยในประเทศไทย
กรมประมงร่วมกับภาคเอกชนได้ด�ำเนินมาตรการในการแก้ไข
ปัญหา อาทิ การดูแลท�ำความสะอาดโรงเพาะกุ้งและบ่อเลี้ยง
ขณะเดียวกันได้มีมาตรการในการป้องกันปัญหา โดยการ
ควบคุมดูแลการน�ำเข้าพ่อแม่พนั ธุก์ งุ้ ทะเลจากสหรัฐอเมริกา ซึง่
เป็นแหล่งทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากกรมประมงแล้วว่าปลอดเชือ้
แบคทีเรียทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิดโรค นอกจากนี้ กรมประมง
ร่วมกับผูน้ �ำเข้าพ่อแม่พนั ธุก์ งุ้ ทะเลได้ด�ำเนินการหาแหล่งน�ำเข้า
พ่อแม่พนั ธุอ์ นื่ ๆ ทีม่ คี ณุ ภาพเพิม่ เติม เพือ่ แก้ปญั หาการขาดแคลน
พ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตกุ้งใน
ประเทศไทยจะเท่ากับ 300,000 ตัน หรือเติบโตร้อยละ 20
ด้านการค้า คาดว่าจะขยายตัวตามความต้องการของตลาดทัง้
ในและต่างประเทศทีม่ อี ยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง โดยคาดการณ์ปริมาณ
การส่งออกในปี 2557 เท่ากับ 240,000 ตัน เติบโตร้อยละ
20 โดยประเทศผู้น�ำเข้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และญี่ปุ่น ส�ำหรับตลาดภายในประเทศมีทิศทางเพิ่ม
ขึ้นเช่นกัน เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนมา
บริโภคกุ้งแช่แข็งพร้อมปรุงมากขึ้น
ส�ำหรับสถานการณ์ราคา ในปี 2556 ผลจากการขาดแคลนกุง้
ท�ำให้ราคากุง้ ในตลาดโลกและในประเทศไทยปรับตัวสูงขึน้ กว่า
ร้อยละ 50 ซึง่ ช่วยจูงใจให้เกษตรกรมีการเลีย้ งเพิม่ มากขึน้ ในปี
2557 โดยคาดว่าราคาจะอยู่ในเกณฑ์ดี จากการที่เกษตรกรมี
การวางแผนการผลิตทีด่ ี ผลผลิตทีไ่ ด้ตรงตามขนาดและความ
ต้องการของตลาด
ที่มา : บทความและสถิตจิ าก United States Department of Agriculture
		 บทความจาก Food Outlook , FAO
		 บทความจากส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
		 บทความและสถิติจากสมาคมกุ้งไทย
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ครัวของโลก

ส�ำหรับสถานการณ์ดา้ นราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก จากการ
ประมาณการของ Food and Agriculture Organization of
the United Nations ในปี 2556 ราคาสุกรเพิม่ สูงขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 2 โดยเฉลีย่ เมือ่ เทียบกับปี 2555 ส�ำหรับประเทศไทย
ราคาสุกรปรับสูงขึน้ เนือ่ งจากปรับปริมาณการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการภายในประเทศ ทัง้ นี้ ในปี 2557 สมาคมผูเ้ ลีย้ ง
สุกรแห่งชาติคาดการณ์วา่ ราคาสุกรในประเทศไทยจะปรับตัว
สูงขึ้น เนื่องจากในครึ่งหลังของปี 2556 การผลิตสุกรมีความ
เสียหายจากโรคในอัตราที่สูงกว่าปกติ

คิดรอบคอบ
มองรอบด้าน

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลทีร่ อบด้านและการตัดสินใจทีร่ อบคอบ คือ ความแข็งแกร่ง
ที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคและความท้าทาย

ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี
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สภาวะเศรษฐกิจของไทยยังขยายตัวได้ต�่ำกว่าประมาณการ
ทีค่ าดไว้ อันเนือ่ งมาจากทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
โดยปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศในแถบตะวันตกในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา การขยายตัวลดลงของเศรษฐกิจจีน และ
การเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในประเทศญี่ปุ่น ล้วนเป็นปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลก รัฐบาล
ของประเทศต่างๆ จึงเร่งด�ำเนินนโยบายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศตน จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้การส่งออกของ
ไทยได้รับผลกระทบโดยตรง รวมถึงความไม่แน่นอนของการ
ลดปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่วนปัจจัยภายในเกิดจากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมือง
และอุทกภัยในหลายจังหวัดในช่วงปลายปีทผี่ า่ นมา จากปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษทั ได้ บริษทั จึงมีการติดตามสถานการณ์
และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งได้ท�ำ
การประเมินผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงต่างๆ

ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้บริโภคยังมองย้อนไปถึงการใช้วัตถุดิบที่
มีการจัดหาอย่างยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการทีจ่ ะต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วย จากการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริโภคดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการ
ด�ำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคมากขึน้ ซึง่ จะมีผลต่อ
การเติบโตของบริษัทในฐานะผู้ผลิตอาหารรายส�ำคัญที่มีการ
จัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก

การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทได้ด�ำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยอ้างอิงกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO
ERM ซึง่ มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงเหล่านั้นลดระดับลงมา
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และได้ก�ำหนดให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk
Owner) มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่
ในความรับผิดชอบของตน โดยในปี 2556 ปัจจัยเสี่ยงหลัก
ที่บริษัทพิจารณาว่าหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผล
กระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

1.2 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากแนวโน้มในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ ี
ความสะดวก ค�ำนึงถึงสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตร
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บริษทั ได้ศกึ ษาและติดตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ตลอดจนความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทัง้ ในประเทศ  และต่างประเทศ
ตลอดจนมุง่ เน้นการวิจยั และพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่าง
เหมาะสม อีกทัง้ ยังร่วมมือกับคูค่ า้ ในการพัฒนาแนวทางการจัดหา
วัตถุดบิ อย่างยัง่ ยืน และสือ่ สารประชาสัมพันธ์ให้ผบู้ ริโภคทราบ
ถึงกระบวนการผลิตทีม่ มี าตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
อันนำ�มาสูส่ นิ ค้าทีม่ คี ณุ ภาพ และปลอดภัย
ความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ในระบบนิเวศ ทำ�ให้เกิดภัยพิบัติทั้งจากพายุ น้ำ�ท่วมหรือ
ความแห้งแล้ง ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติเหล่านีไ้ ด้ทวีความรุนแรง
และเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในอดีต ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อ
การเกษตรกรรมในด้านปริมาณของผลผลิตทางการเกษตร
ซึ่งส่งผลต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร และการขนส่ง
ในฐานะที่บริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหาร
ความแปรปรวนของภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมจึงเป็น
ความเสีย่ งสำ�คัญทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอกซึง่ บริษทั ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้
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บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
โดยการติดตามข้อมูลสภาวะภูมอิ ากาศอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง
เพื่อให้มีข้อมูลในการคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลก

ปัจจัย
ความเสี่ยง

1.3 การลงทุนและการด�ำเนินงานในต่างประเทศ

บริษัทได้มีการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โดยพิจารณาจากประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต และมี
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร ซึ่งบริษัทจะศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน ในปี
2556 บริษัทมีรายได้จากกิจการต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ
58 ของรายได้จากการขายรวม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ
เงินลงทุนในต่างประเทศของบริษัท ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 1. ข้อมูลทัว่ ไป สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556) การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเป็นการเพิม่ โอกาส
ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นการกระจายความเสีย่ งจากการกระจุกตัว
ของการลงทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศมีปจั จัย
เสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อผลการดำ �เนินงานในแต่ละ
ประเทศ เช่น นโยบายทางการเมือง กฎหมาย และมาตรการ
ทางการค้า ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การจ้างแรงงาน ภาษา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เป็นต้น ผลกระทบจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ อาจทำ�ให้ผลการ
ดำ�เนินงานในแต่ละประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัท
กำ�หนดไว้
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บริษัทมีการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่มี
ศักยภาพอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากผลความเป็นไปได้
ของการลงทุน และความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
ของบริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในประเทศนั้นๆ และเมื่อ
ตัดสินใจลงทุนแล้วจะมีทีมงานที่ติดตามดูแลการลงทุน และ
ผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยการแต่งตั้งตัวแทนไป
ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทีส่ �ำคัญ เช่น กรรมการทีม่ อี �ำนาจควบคุม
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารทางการเงิน เพือ่ เข้าไปบริหาร
งานในแต่ละประเทศ นอกจากนั้น บริษัทยังมีหน่วยงานที่
คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ
ทางการค้าของแต่ละประเทศ เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผบู้ ริหาร
ในแต่ละประเทศ รวมทั้งได้มีการจัดประชุมผู้บริหารที่ประจ�ำ
ในต่างประเทศที่ประเทศไทยอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อ
พิจารณาผลการด�ำเนินงานและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง
การด�ำเนินงานเพื่อให้ผลการด�ำเนินงานในแต่ละประเทศเป็น
ไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน

2.1 ความปลอดภัย และคุณภาพของสินค้า

เพือ่ รักษาความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษทั
ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ�จึงให้ความสำ�คัญอย่างต่อเนื่อง
กับความสด สะอาด และความปลอดภัยในสินค้าที่ผลิต
ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของอาหารอาจเกิดขึ้นจาก
สินค้าเน่าเสีย หรือมีสง่ิ แปลกปลอมปนเปือ้ นในสินค้า ซึง่ อาจ
เกิดขึน้ ได้ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน ตัง้ แต่วตั ถุดบิ นำ�เข้า กระบวนการ
ผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ การกระจายสินค้า จนกระทัง่ ถึงมือ
ผู้บริโภค อันอาจนำ�มาสู่การถูกร้องเรียน การถูกเรียกร้องเงิน
ชดเชย หรือการตัดสินใจเรียกคืนสินค้า ซึง่ มูลค่าความเสียหาย
อาจสูงกว่าวงเงินประกันที่บริษัทได้จัดทำ�ไว้ ดังนั้น บริษัทจึง
จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดให้มกี ระบวนการทำ�งานทีม่ น่ั ใจได้วา่
ผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย
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ครัวของโลก

ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ อันอาจส่งผลต่อการผลิต
อาหารสัตว์ ด้านสถานทีต่ ั้งฟาร์ม / โรงงาน มีการสำ�รวจพืน้ ที่
ก่ อ นการจั ด ตั้ งให้ อ ยู่ ใ นบริ เ วณที่ เ หมาะสม และพั ฒ นา
กระบวนการเลี้ยงสัตว์ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผล
กระทบจากสภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน รวมถึงการจัดให้มคี ณะ
กรรมการบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤติ (Crisis Management
Team) เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติ
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ขององค์กร จัดทำ�แผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมหากเกิด
ภัยพิบัติต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อันจะ
ทำ�ให้ลดความสูญเสีย และความเสียหายต่อบริษทั และพนักงาน
รวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา
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บริษัทจัดให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล มีระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ และการประกันคุณภาพ (Quality
Assurance) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยควบคุมคุณภาพสินค้า
ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจรับวัตถุดิบ การผลิต
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ การบรรจุหบี ห่อ การขนส่ง จนกระทัง่
ถึงการจัดเก็บสินค้าที่ผู้จัดจำ�หน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค และมี
การสุม่ ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีว่ างไว้อย่างสม่�ำ เสมอ
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากระบวนการทำ�งานให้มีมาตรฐาน
ทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนการบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน และการเรียกคืนสินค้า (Product Recall) ใน
กรณีที่จำ�เป็นอย่างรวดเร็ว โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคเป็นหลัก
รายงานประจำ�ปี
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2.2 การเกิดโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์

ในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์
ทั้งโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต และโรคระบาดใหม่
เช่น โรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS)
ซึ่งเป็นโรคที่พบในประเทศจีนเมื่อหลายปีก่อน ต่อมาพบที่
เวียดนาม มาเลเซีย และพบในไทยเมือ่ ช่วงปลายปี 2555 โรค
ดังกล่าวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในบ่อ ซึ่งไม่สามารถ
ฆ่าเชื้อให้หมดไปได้ ดังนั้นกุ้งอาจจะตายหากกินเชื้อเข้าไป
จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเลี้ยง และการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากผลผลิตจะลดลงอันเนือ่ งมาจากการเกิดโรคระบาดใน
สัตว์แล้ว การเกิดโรคระบาดในสัตว์ยงั สร้างความตืน่ ตระหนก
และลดความมั่นใจในการบริโภคเนื้อสัตว์ ท�ำให้มีการบริโภค
ลดลงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนินงานของบริษัท
ในฐานะทีบ่ ริษทั เป็นผูน้ �ำในการผลิตและส่งออกเนือ้ สัตว์ รวมทัง้
อาหารแปรรูปทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ บริษทั จึงมีความ
เสี่ยงในกรณีที่เกิดโรคระบาดในสัตว์ซึ่งอาจมิใช่การระบาด
เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงการระบาดใน
ต่างประเทศด้วย
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บริษทั มีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านโรคระบาดอย่างต่อเนือ่ ง
ดังเช่นกรณีโรคกุ้งตายด่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา
สายพันธุ์กุ้งให้มีความสามารถในการต้านทานโรคเพิ่มขึ้น
การปรับปรุงวิธกี ารเลีย้ ง ทัง้ ด้านการอนุบาลกุง้ การเตรียมบ่อ
การย้ายกุง้ การให้อาหาร เป็นต้น เพือ่ ลดการขยายพันธุข์ องเชือ้
แบคทีเรียในบ่อ และลดโอกาสทีก่ งุ้ จะกินเชือ้ เข้าไป นอกจากนี้
ยังจัดให้มกี ารอบรมและพัฒนาพนักงาน และคนงาน ให้ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่คิดค้นขึ้นอย่างเคร่งครัดอีกด้วย พร้อมกันนี้
บริษทั ยังได้มกี ารติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์ประเภทอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และปรับปรุงเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
การจัดการฟาร์ม สุขาภิบาล การดูแลสัตว์อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ใน
ฟาร์มของบริษทั และฟาร์มของเกษตรกรคูส่ ญั ญา เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ามีการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มทีก่ �ำหนด
โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล รวมถึงการจัดให้มี
สัตวบาลดูแลและให้ค�ำปรึกษาแก่เกษตรกร เพื่อให้มั่นใจว่า
เกษตรกรคูส่ ญั ญาเลีย้ งสัตว์ได้ตามมาตรฐานและมีการควบคุม
ดูแลโรคตามมาตรฐานของทางการและของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังได้พัฒนามาตรฐานการจัดการฟาร์มของเกษตรกร
เพิ่มเติม เพื่อยกระดับการบริหารจัดการฟาร์ม ให้สามารถ
ป้องกันการระบาดของโรคได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีการประเมิน
หาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบาด การใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ในการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพัฒนา
บุคลากรของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการระบาดของโรค และสื่อสารข้อมูลความรู้ให้กับ
ประชาชนและผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง
และคณะกรรมการบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤติ (Crisis
Management Team) จะเข้าบริหารจัดการสถานการณ์อย่าง
ทันท่วงที หากเกิดการระบาดของโรคอย่างรุนแรง
2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยที่มีความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท การด�ำเนินการดังกล่าว
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ตัง้ แต่การพยากรณ์ยอดขาย การ
วางแผนการผลิต การจัดซื้อ การผลิต การจัดการคลังสินค้า

ปัจจัย
ความเสี่ยง
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บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับ
บริษทั จึงได้มกี ารพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การปรับปรุง
กระบวนการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำ�เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
2.4 ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
• ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์

และต่างประเทศ เพือ่ คาดการณ์ปริมาณ และคุณภาพของสินค้า
โภคภัณฑ์ ตลอดจนวางแผนการสัง่ ซือ้ นอกจากนี้ ยังติดตาม
ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง
ใกล้ชดิ รวมทัง้ มีการใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานวิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์ ซึง่ จะท�ำ
หน้าที่ในการหาวัตถุดิบทดแทนมาใช้เพื่อให้อาหารสัตว์ที่ผลิต
ได้มีคุณภาพ และมาตรฐานเท่าเทียมกับมาตรฐานสินค้าเดิม
ซึ่งจะท�ำให้บริษัทสามารถลดความเสีย่ งจากการพึ่งพาวัตถุดิบ
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
• ความผันผวนของราคาสัตว์มีชีวิตและสินค้าเนื้อสัตว์

สินค้าหลักของบริษทั มีทงั้ สัตว์มชี วี ติ เนือ้ สัตว์ และไข่ ซึง่ ราคา
ของสินค้าประเภทดังกล่าวถูกกำ�หนดโดยอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาด เช่น การขยายกำ�ลังการผลิต ความต้องการและ
กำ�ลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค ปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูท่ อ้ งตลาด ปริมาณ
สินค้าทีภ่ าครัฐอนุญาตให้น�ำ เข้า เป็นต้น ดังนัน้ ความผันผวน
ของราคาย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัท

ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่เกิดจาก
วัตถุดบิ ซึง่ เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด กากถัว่ เหลือง และ
ปลาป่น เป็นต้น ซึง่ สินค้าโภคภัณฑ์ดงั กล่าวมีความผันผวนของ
ราคาอันเนือ่ งมาจากทัง้ ปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ
เช่น สภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน การน�ำวัตถุดบิ บางประเภทไป
ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน รวมถึงการเก็งก�ำไรในตลาดซือ้
ขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นต้น ความผันผวนดังกล่าว
จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษทั ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และ
หากบริษัทไม่ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความ
ผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทได้
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2.5 ประสิทธิภาพในการสรรหาและรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถ

บริษัทมีหน่วยงานกลางที่ท�ำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์โดยเฉพาะ โดยท�ำการศึกษาข้อมูลจากบทวิเคราะห์
ต่างๆ รวมถึงการส�ำรวจพืน้ ทีแ่ หล่งเพาะปลูกส�ำคัญทัง้ ในประเทศ

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาสั ต ว์ มี ชี วิ ต และเนื้ อ สั ต ว์ โดยมี ห น่ ว ยงานที่ ติ ด ตาม
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาขาย รวมถึง
ประเมินสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณสินค้าที่จะออกสู่
ตลาดล่วงหน้า เพื่อนำ�มาปรับปริมาณการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด รวมทั้งลดสัดส่วนการขายสินค้า
ทีม่ คี วามผันผวนทางด้านราคา แต่เพิม่ การขายสินค้าทีม่ มี ลู ค่า
เพิ่ม (Value Added Products) เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมรับประทาน ตลอดจนสร้างตราสินค้าของบริษัท และ
เพิ่มช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าของบริษัท เช่น ธุรกิจห้าดาว
ร้านค้าปลีก ซีพี เฟรชมาร์ท และซีพี เฟรชมาร์ท พลัส เป็นต้น

บุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญขององค์กรในการดำ�เนิน
ธุรกิจ และจากการทีบ่ ริษทั เป็นผูน้ �ำ ในการดำ�เนินธุรกิจครบวงจร
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ครัวของโลก

ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บริษัทสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสินค้า และต้นทุน
ตลอดจนการเพิม่ ผลผลิต ดังนัน้ หากบริษทั ขาดการบูรณาการ
กิจกรรมต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น
รวมทัง้ อาจเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า อันจะน�ำมาสู่
การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร
และการจัดจำ�หน่าย ทำ�ให้บริษัทจำ�เป็นต้องมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
ภายในประเทศ อีกทัง้ รองรับการขยายการลงทุนไปยังประเทศ
ที่มีศักยภาพทั่วโลก ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงอันเนื่อง
มาจากการไม่สามารถสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรได้
การบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี
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บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากร จึงได้มกี ารพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
กระบวนการสรรหา นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากร ด้วยการก�ำหนดขีดความสามารถของพนักงานใน
แต่ละระดับ และจัดอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ด้านการ
รักษาบุคลากรนัน้ บริษทั มีการส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร และน�ำผลที่ได้มาปรับองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมองค์กร และความสามารถในการแข่งขันได้ อีกทั้ง
บริษทั ยังจัดให้มแี ผนการสืบทอดต�ำแหน่งเพือ่ ให้องค์กรสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน / การรายงาน
ทางการเงิน
3.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งที่
เป็นการส่งออกและการนำ�เข้า โดยในปี 2556 ซีพีเอฟและ
บริษทั ย่อยในประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกสินค้าไปจำ�หน่าย
ในต่างประเทศเป็นจำ�นวน 29,980 ล้านบาท หรือร้อยละ 8
ของรายได้จากการขายรวม และมีมลู ค่าการนำ�เข้าวัตถุดบิ จำ�นวน
20,451  ลา้ นบาท  หรือร้อยละ  6  ของต้นทุนขายรวม  นอกจากนัน้
บริษทั ยังมีการนำ�เข้าเครือ่ งจักร วัสดุอปุ กรณ์บางส่วน และมีการ
ลงทุนในต่างประเทศซึง่ จำ�เป็นต้องมีการแปลงค่าเงินมาเป็นสกุล
เงินบาทเพือ่ จัดทำ�รายงานทางการเงิน ดังนัน้ กิจกรรมดังกล่าว
อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และอาจส่งผลต่อผลการดำ�เนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มีธรุ กรรม
ที่เป็นทั้งเงินสกุลท้องถิ่น และเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็น
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากธุรกรรมที่เป็น
เงินตราต่างประเทศดังกล่าวบางส่วนมีการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการสร้างสมดุลระหว่างรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่เหมาะสม (Natural Hedge) รวมทั้ง
มีการใช้เครื่องมือทางการเงิน (Derivatives) ต่างๆ ภายใต้
นโยบาย และกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้องท�ำสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแบบเต็มจ�ำนวน (Fully
Hedge) เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ถึงแม้วา่ บริษทั ได้น�ำ
เครือ่ งมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการ แต่ความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนก็มิอาจขจัดให้หมดไปได้ เนื่องจากไม่
สามารถพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างแม่นย�ำ ณ วันที่
จัดท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แต่การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ท�ำให้บริษัท
สามารถทราบถึงรายได้ในรูปของสกุลเงินท้องถิ่นที่จะได้รับ
อย่างแน่นอน ซึ่งช่วยให้การก�ำหนดราคาขายมีประสิทธิผล
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งในการอ้างอิง
เงินสกุลใดสกุลหนึ่ง บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายในการเพิ่ม
สกุลเงินทีใ่ ช้ในการท�ำธุรกรรมให้มคี วามหลากหลาย แต่ยงั คง
เป็นสกุลเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3.2 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวจ�ำนวนร้อยละ 10 ของยอดเงินกูร้ วมทัง้ หมด ซึง่ ท�ำให้
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง

บริษัทติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดเงินและแนวโน้มของ
อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และส่วนใหญ่
บริษัทกู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให้สามารถประมาณ
การกระแสเงินสดของค่าใช้จา่ ยเงินกูไ้ ด้ตลอดอายุสญั ญาเงินกู้

ปัจจัย
ความเสี่ยง

4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
และระเบียบทางการค้า

บริษทั ดำ�เนินธุรกิจทัง้ ใน และต่างประเทศ ภายใต้กฎหมายและ
นโยบายภาครัฐของประเทศที่ดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงกฏหมาย
ระหว่างประเทศมาโดยตลอด ซึง่ มีกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษทั มากมาย อาทิ กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
กฏหมายความปลอดภัยของอาหาร และสถานประกอบการ
กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมมลพิษ กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงจำ�เป็นต้องติดตาม
การเปลี่ยนแปลงกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อนำ�มา
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานของบริษทั ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่ประกาศใช้ และนอกจากกฏหมายที่ต้องปฏิบัติตามแล้ว
บริษัทยังเผชิญกับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้ง
มาตรการด้านภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) และมาตรการ
ที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-tariff barriers) ซึ่งในปัจจุบัน
มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรถูกนำ�มาใช้และมีบทบาทมากขึ้น
ในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในของประเทศต่างๆ ทัง้ ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว และกำ�ลังพัฒนา จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น
ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าขาย การส่งออก และการ
ดำ�เนินงานของบริษัทที่อาจไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
การบริหารความเสี่ยง

บริษทั มีหน่วยงานและบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ และความช�ำนาญ
ในการติดตามแนวโน้มการออก การประกาศใช้ การเปลีย่ นแปลง
และการยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบทางการค้า และมาตรการ
กีดกันทางการค้าของประเทศต่างๆ เพือ่ ให้บริษทั มีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
ชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ ในการก�ำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีการวิเคราะห์ผลกระทบ สือ่ สาร และให้ความรูใ้ ห้แก่
ผู้บริหาร และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง และมีการก�ำกับดูแลให้
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

5. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ขององค์กร

ปัจจุบันนี้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์
สือ่ สาธารณะ เป็นต้น หากผูบ้ ริโภคได้รบั ข่าวสารทีถ่ กู บิดเบือน
หรือไม่เป็นความจริง อาจก่อให้เกิดกระแสสังคมในวงกว้างได้
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร ตราสินค้า
และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งหมายความ
รวมถึง ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผูข้ ายสินค้าและบริการให้แก่บริษทั
ผูซ้ อ้ื สินค้าและรับบริการจากบริษทั ดังนัน้ หากบริษทั มีภาพลักษณ์
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจส่งผล
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียลดความเชือ่ ถือและความไว้วางใจในองค์กรได้
การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสิ่ง
ที่บริษัทให้ความส�ำคัญเช่นเดียวกับความเสี่ยงในด้านอื่นๆ
บริษัทจึงให้ความส�ำคัญในเรื่องของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดเผยข้อมูลทีช่ ดั เจน ถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจในการให้ข้อมูลแก่
สาธารณะ ในขณะเดียวกัน พนักงานของบริษัทก็ยังมีหน้าที่
ในการประชาสัมพันธ์บริษัทต่อบุคคลรอบข้าง เพื่อให้เข้าใจ
และทราบถึงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท
การลงทุนในหลักทรัพย์ของซีพเี อฟ และ/หรือ การมีสว่ นได้เสีย
กับบริษทั ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียควรพิจารณาปัจจัยความเสีย่ ง
อันอาจจะเกิดขึน้ ได้กบั บริษทั ซึง่ หากเกิดขึน้ อาจมีผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษัท
ท�ำให้ไม่เป็นไปตามทีค่ วรจะเป็นในสถานการณ์ปกติ และ/หรือ
อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัท
อนึง่ นอกเหนือจากปัจจัยความเสีย่ งทีป่ รากฏในเอกสารฉบับนี้
อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท แต่บริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระส�ำคัญ
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ส�ำหรับเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว บริษัทใช้อนุพันธ์
ทางการเงินเป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการความเสีย่ ง เช่น
ใช้สญั ญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) ในการ
บริหารจัดการรายการกู้ยืมที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างมีนัยส�ำคัญ
เพือ่ ให้บริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินทีเ่ หมาะสมตามสภาวะตลาด
ณ ขณะนั้น

ผสมประสบการณ์
ผสานความรู้

ด้วยบุคลากรคุณภาพ บริหารงานอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ยาวนานใน
ธุรกิจ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม คือ แรงผลักดันให้ซพ
ี เี อฟยืนหยัดเป็นผูน
้ ำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารตามมาตรฐานสากล

โครงสร้
างการจัดการ
โครงสร้างการจั
ดการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
สำนักตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สำนักเลขานุการบริษัท

รายงานประจำ�ปี
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กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานคณะผู้บริหาร
(CEO)

คณะกรรมการบริหาร

สำนักบริหารงาน
กีดกันการทุ่มตลาด

คณะกรรมการจัดการ

ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายการเงิน
(CFO)

ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
(COO)
สายธุรกิจสัตว์บก

ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
(COO)
สายธุรกิจสัตวน้ำ

ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
(COO)
สายธุรกิจอาหาร

ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
(COO)
การค้าภายในประเทศ

สายงานอาหาร
สัตว์บก

สายงานอาหาร
สัตว์น้ำ

สายงาน
อาหารแปรรูปสัตว์ปีก

สายงานการค้า
ภายในประเทศ

สายงานเลี้ยงสัตว์

สายงานเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ

สายงานอาหารแปรรูป
สุกรและแปรรูปไข่

สายงานธุรกิจห้าดาว
และธุรกิจร้านอาหาร

สายงานวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์สัตว์
และเทคโนโลยี
การเลี้ยงสัตว์ปีก

สายงานวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์สัตว์
และเทคโนโลยี
การเลี้ยงสัตว์น้ำ

สายงาน
อาหารแปรรูปสัตว์น้ำ

สายงานค้าปลีก

สายงานขายสินค้า
OEM (สัตว์บก)

สายงาน
อาหารสำเร็จรูป

สายงานการตลาด

สายงานขายสินค้า
OEM (สัตว์น้ำ)

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงานกลยุทธ์การค้า
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

สายงานจัดซื้อ

สายงานวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์สัตว์
และเทคโนโลยี
การเลี้ยงสุกร

สายงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารกลาง
สายงานประกันคุณภาพ
อาหารกลาง

ประธานผู้บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ
(COO)
การค้าต่างประเทศ

สำนักงาน
สาขา/ตัวแทน
(สินค้า Branded)

เขตยุโรป

สายงานบริหารทั่วไป

เขตเอเชีย

สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบงาน

การจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 15 คน ดังนี้
นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายธนินท์

เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ (1)

2. นายประเสริฐ

พุ่งกุมาร

รองประธานกรรมการ

3. นายมิน

เธียรวร

รองประธานกรรมการ

4. นายชิงชัย

โลหะวัฒนะกุล

รองประธานกรรมการ (1)

5. นายอาสา

สารสิน

รองประธานกรรมการ (2)

6. นายอดิเรก

ศรีประทักษ์

รองประธานกรรมการ (1)

7. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์

เวชชาชีวะ

กรรมการ

8. ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ

รัตนาภรณ์

กรรมการ (2)

9. ดร.ชัยวัฒน์

วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการ (2)

10. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

อังกสิทธิ์

กรรมการ (2)

11. นายพงษ์เทพ

เจียรวนนท์

กรรมการ (1)

12. ดร.วีรวัฒน์

กาญจนดุล

กรรมการ (1)

13. นายพงษ์

วิเศษไพฑูรย์

กรรมการ (1)

14. นายสุนทร

อรุณานนท์ชัย

กรรมการ (1)

15. นางอรุณี

วัชรานานันท์

กรรมการ (1)

(2)

โดยมีนางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการบริษัท

(1)
(2)

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำ�หนดให้กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัท
กรรมการอิสระ
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ชื่อ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซีพีเอฟต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

รายงานประจำ�ปี
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ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการซีพเี อฟประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมด) กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 5 คน และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะท�ำหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการอาจขาด
ความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระ
ทีพ่ จิ ารณา ให้กรรมการอิสระท่านอืน่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
ในการพิจารณาวาระดังกล่าว
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้รบั มอบหมายจากผูถ้ อื หุน้ ในการก�ำกับ
ดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้
ขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลาง เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
โดยอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือ
บุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ได้ โดยในการมอบอ�ำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่ง
อ�ำนาจของคณะกรรมการ และมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ของผู้รับมอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนงานทีไ่ ด้รบั
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะมอบหมายอ�ำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารงานประจ�ำวันไปยังกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยอ�ำนาจ
หน้าที่ดังกล่าวแยกจากอ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ คณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ มาช่วยดูแลงานเฉพาะด้าน รวมทั้ง
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินกิจการของบริษทั
ตามความจ�ำเป็นและสมควรด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท
ในการท�ำหน้าที่ในการแนะน�ำและช่วยเหลือคณะกรรมการ
บริษัทโดยรับผิดชอบในการด�ำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าคณะกรรมการบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และกระบวนการ
ก�ำกับดูแลกิจการ ทั้งยังท�ำหน้าที่ในการประสานงานและช่วย
เหลือดูแลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
(2) ก�ำหนดนโยบายหลักในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายด้าน
การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด�ำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การจัดการ

แห่งอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อประกอบการพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
(9) แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนใน
บริษัทย่อยเหล่านั้น
(10) แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ รับผิดชอบด�ำเนินการในเรือ่ ง
ต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นต้น เพื่อ
ช่ ว ยคณะกรรมการในการกำ �กั บดู แ ลกิ จการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทไี่ ด้ก�ำ หนดไว้โดยสมาชิกของคณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ
(12) จัดให้มีแผนงานการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และ
แผนงานการสืบทอดงาน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ซึง่ จะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม
2557 โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำ�นวน 5 คน ดังนี้
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ครัวของโลก

(3) พิจารณาอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั และให้
มีการทบทวนทุกๆ 5 ปี
(4) พิจารณาอนุมตั เิ ป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนงานที่
ก�ำหนดไว้
(5) พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายการที่ น อกเหนื อ จากรายการที่
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบอ�ำนาจให้ กั บ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ หรือรายการที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ก�ำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(6) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการด�ำเนินงาน
ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของ
บริษัท และก�ำหนดให้ส�ำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาระบบ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ�ำทุกปี
และทบทวนระบบที่ส�ำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ให้ความเห็นไว้ในรายงานประจ�ำปี
(7) ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(8) แต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ภายในกรอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ

นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายอาสา

สารสิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์

เวชชาชีวะ

กรรมการตรวจสอบ

3. ศ. กิตติคุณ สุภาพรรณ

รัตนาภรณ์

กรรมการตรวจสอบ

4. ดร.ชัยวัฒน์

วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

5. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

อังกสิทธิ์

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเฉลิมชนม์ กุณฑลวรรณ หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง
รายงานประจำ�ปี
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กรรมการตรวจสอบของซีพีเอฟ 2 คน ได้แก่ ศ. กิตติคุณ
สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ เป็นผูม้ ี
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและ
การเงิน รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้
กรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ระยะเวลา 3 ปี เพือ่ ความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั งิ าน กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
อีกได้ หากมีกรรมการตรวจสอบคนใดต้องการลาออกระหว่าง
ที่อยู่ในวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องท�ำการ
แจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น กรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่จะด�ำรงต�ำแหน่งจนกระทั่งหมดวาระของ
กรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ
4 ครัง้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารฝ่าย

ปฏิบตั กิ าร ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายการเงิน ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี
เข้าประชุมชี้แจงได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ให้สอดคล้อง
กับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ
และขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ดังนี้
(1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การจัดการ

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ ง นี้ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายใต้ ข อบเขตดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
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3. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

ครัวของโลก

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของส�ำนักตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของส�ำนักตรวจสอบภายใน
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
(7) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อ
ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน

คณะกรรมการก�ำหนดค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการ
ของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุด
ปัจจุบันมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่
31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการสรรหาบุ ค คลที่ มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งเสนอนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการดังกล่าวนั้นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็น
กรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 1 คน ดังนี้

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ชื่อ

รายงานประจำ�ปี
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นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายอาสา

สารสิน

ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

2. นายประเสริฐ

พุ่งกุมาร

กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

2. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์

เวชชาชีวะ

กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนและสรรหากรรมการมี ร ะยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
วาระของการด�ำรงต�ำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ หากได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท กรณีกรรมการคนใดประสงค์จะลาออก
จากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า
อย่างน้อยหนึ่งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
บริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

(1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคล
ที่ เ ห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่ ง
กรรมการบริษัท
(2) สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ต�ำแหน่งดังกล่าวว่างลง
(3) สอบทานเกีย่ วกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษทั และให้ขอ้ เสนอแนะในกรณีทเี่ ห็นควร
ให้มีการเปลี่ยนแปลง
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(5) ก�ำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และ
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมส�ำหรับกรรมการบริษัท ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบ
ได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และ
หากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เคยอนุมัติไว้ ให้น�ำเสนอเรื่อง
ต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
(6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ เพือ่ พิจารณา หารือ และด�ำเนินการใดๆ ให้ส�ำเร็จ
ลุลว่ งตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การประชุมเพิม่ เติมจะจัดให้
มีขึ้นได้ตามความเหมาะสม ตามที่ประธานกรรมการฯ ให้
ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหากรรมการอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ที่ปรึกษาภายนอก
เข้าร่วมประชุมได้หากเห็นว่าสมควร

การจัดการ

ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลใดให้ เ ป็ น
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือ
การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ใน
รายงานประจ�ำปี

4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการของซีพีเอฟ ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 และมี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม
2556 เป็นต้นไป
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
2 คน และกรรมการที่เป็นไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน ดังนี้

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายอาสา

สารสิน

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

2. ดร.วีรวัฒน์

กาญจนดุล

รองประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

3. ดร.ชัยวัฒน์

วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

โดยมีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการโดยต�ำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ

(1) ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
(2) เสนอแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การต่ อ คณะ
กรรมการบริษทั พร้อมทัง้ ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
(3) สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

(4) พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
(5) รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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ครัวของโลก

ชื่อ

5. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของซีพีเอฟได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
3 ปี โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 1 คน และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
จำ�นวน 2 คน ดังนี้

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ชื่อ

รายงานประจำ�ปี
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นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. ดร.ชัยวัฒน์

วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. นายอดิเรก

ศรีประทักษ์

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. นางอรุณี

วัชรานานันท์

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) กำ�หนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
อนุมัติ
(2) ให้การสนับสนุนในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุม
ให้แนวทางในการด�ำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะ
ตามกรอบเวลาที่ก�ำหนด

(3) พิจารณาประเมินผลการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ให้ค�ำแนะน�ำเพือ่ พัฒนา
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
(4) ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร

การจัดการ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2556 มีดังนี้
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

(1)
(2)

นามสกุล

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ความรับผิดชอบ
กำ�กับดูแล
ต่อสังคม
กิจการ
และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

1. นายธนินท์

เจียรวนนท์

5/11

-

-

-

-

2. พลตำ�รวจเอกเภา

สารสิน (1)

0/2

0/2

-

-

-

3. นายประเสริฐ

พุ่งกุมาร

10/11

-

2/2

-

-

4. นายมิน

เธียรวร

11/11

-

-

-

-

5. นายชิงชัย

โลหะวัฒนะกุล

10/11

-

-

-

-

6. นายอาสา

สารสิน

11/11

11/11

2/2

3/3

-

7. นายอดิเรก

ศรีประทักษ์

8/11

-

-

-

2/2

8. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์

เวชชาชีวะ

11/11

11/11

-

-

-

9. ศ.กิตติคณ
ุ สุภาพรรณ

รัตนาภรณ์

10/11

10/11

-

-

-

10. ดร.ชัยวัฒน์

วิบูลย์สวัสดิ์

11/11

11/11

-

3/3

2/2

11. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

อังกสิทธิ์ (2)

5/5

5/5

-

-

-

12. นายพงษ์เทพ

เจียรวนนท์

10/11

-

-

-

-

13. ดร.วีรวัฒน์

กาญจนดุล

10/11

-

-

3/3

-

14. นายพงษ์

วิเศษไพฑูรย์

9/11

-

-

-

-

15. นายสุนทร

อรุณานนท์ชัย

9/11

-

-

-

-

16. นางอรุณี

วัชรานานันท์

11/11

-

-

-

2/2

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

75
-

ครัวของโลก

ชือ
่

คณะกรรมการ
กำ�หนด
ค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำ�แหน่งกรรมการบริษทั กรรมการแต่ละท่านจะ
ได้รับข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไข
ต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

รายงานประจำ�ปี
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ส�ำหรับกรรมการทีย่ งั ไม่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกีย่ วกับ
กรรมการ ซีพเี อฟจะจัดให้กรรมการท่านนัน้ ๆ เข้าอบรมในหลักสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยดังกล่าว เพือ่ ให้
ได้รับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดตามกฎหมาย
(2) แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามกฎระเบียบ
และข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักการของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
6. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย
พิจารณาผูท้ มี่ คี ณุ สมบัติ ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก แต่ ล ะด้ า นของบริ ษั ท เพื่ อ ช่ ว ย
คณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแลการบริหารงานของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษทั
ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ

นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายชิงชัย

โลหะวัฒนะกุล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอดิเรก

ศรีประทักษ์

กรรมการบริหาร

3. นายพงษ์

วิเศษไพฑูรย์

กรรมการบริหาร

4. นายพงษ์เทพ

เจียรวนนท์

กรรมการบริหาร

5. นางอรุณี

วัชรานานันท์

กรรมการบริหาร

6. นายวรวิทย์

เจนธนากุล

กรรมการบริหาร

7. นายธีรศักดิ์

อุรุนานนท์

กรรมการบริหาร

8. นายวิทิต

ภูธนทรัพย์

กรรมการบริหาร

9. นางสาวพัชรา

ชาติบัญชาชัย

กรรมการบริหาร

10. นายไพศาล

จิระกิจเจริญ

กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

การจัดการ

(3)
(4)
(5)

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร

(1) พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ และ
ในกรณีทสี่ ถานการณ์เปลีย่ นแปลงไป คณะกรรมการบริหาร
จะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณ และโครงการ
ลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นนั้ ๆ
(2) ติดตามผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ
ลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรือ

(6)
(7)

อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
ธุรกิจ
ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตัง้ โยกย้ายผูบ้ ริหาร
ของแต่ละธุรกิจ ตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน
รวมถึงแผนงานด้านก�ำลังคนและการก�ำหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของผูบ้ ริหาร โดยค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผู้บริหารที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
จูงใจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้บริหารแต่ละคน และต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่
ผู้ถือหุ้นจะได้รับ รวมถึงความยั่งยืนของบริษัท
พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจ�ำเป็น
ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนส�ำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะ
การเงินของแต่ละธุรกิจ

7. คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารของซีพีเอฟ ประกอบด้วย
ชื่อ

นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายอดิเรก

ศรีประทักษ์ (1)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะผู้บริหาร
และรักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร

2. นายพงษ์

วิเศษไพฑูรย์ (1)

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ�

3. นายธีรศักดิ์

อุรุนานนท์ (1)

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์บก

4. นายวีรชัย

รัตนบานชื่น (1)

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าภายในประเทศ

5. นายพิสิฐ

โอมพรนุวัฒน์ (1)

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ

6. นายไพศาล

จิระกิจเจริญ (1)

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

77
-

ครัวของโลก

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะผู้บริหาร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน โดยในกรณีที่ประธานกรรมการ
บริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริหาร
จะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือประธานผูบ้ ริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนั้น ซึ่ง
ในการประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลอืน่ เช่น
ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอก เข้าร่วม
ประชุมตามความจ�ำเป็น

ชื่อ

รายงานประจำ�ปี

78
-

(1)

นามสกุล

ตำ�แหน่ง

7. นายเรวัติ

หทัยสัตยพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์บก

8. นายเอนก

บุญหนุน

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเลี้ยงสัตว์

9. นายประจิตต์

อุดหนุน

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยี
การเลี้ยงสัตว์ปีก

10. นายสมควร

ชูวรรธนะปกรณ์

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยี
การเลี้ยงสุกร

11. นายวิทิต

ภูธนทรัพย์

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ�

12. น.สพ. สุจินต์

ธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� และ
สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ�

13. นายสิริพงศ์

อรุณรัตนา

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์ปีก

14. นายประพจน์

โชติพิชิตชัย

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสุกรและแปรรูปไข่

15. นายทรงพล

ศรีรองเมือง

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ�

16. นายสุขวัฒน์

ด่านเสริมสุข

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสำ�เร็จรูป และ
สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลาง

17. ดร. สมหมาย

เตชะศิรินุกูล

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานประกันคุณภาพอาหารกลาง

18. นายประสิทธิ์

บุญดวงประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการค้าภายในประเทศ

19. นายสถิต

สังขนฤบดี

รองกรรมการผูจ้ ด
ั การบริหาร สายงานธุรกิจห้าดาวและธุรกิจร้านอาหาร

20. นายวิทวัส

ตันติเวสส

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด

21. นายวิบูลย์

สุภัครพงษ์กุล

รองกรรมการผูจ้ ด
ั การบริหาร สายงานกลยุทธ์การค้าผลิตภัณฑ์สต
ั ว์น�ำ้

22. นายวรวิทย์

เจนธนากุล

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป

23. นายประเดิม

โชติศุภราช

รองกรรมการผูจ้ ด
ั การบริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน

24. นายทินกร

เรือนทิพย์

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

ผู้บริหาร ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำ�หนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“ประกาศ ที่ กจ. 17/2551”)

การจัดการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัท เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้
มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนด
ไว้ และหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการให้มีการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกด้านอย่างเหมาะ
สมและเทีย่ งธรรม รวมถึงการดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทัว่ ไป
และข้อมูลด้านการเงินของบริษัทตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี
รวมทั้งมีอ�ำนาจอนุมัติด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการด�ำเนินงาน
ตามธุรกิจปกติของบริษัท ยกเว้นการด�ำเนินการในเรื่องดังต่อ
ไปนี้ซึ่งก�ำหนดให้เป็น “ข้อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่” มิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจอนุมัติ
ด�ำเนินการ
(1) การเข้าทำ�รายการทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ได้มมี ติอนุมตั ไิ ว้ หรือการเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ซึ่งประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง
ดังกล่าวกำ�หนดให้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(2) การขายหรือการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ ออกจากบัญชี
ซึง่ ระเบียบปฏิบตั ทิ างการเงินของบริษทั ว่าด้วยเรือ่ งดังกล่าว
ก�ำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
(3) การเข้าท�ำรายการกับบุคคลใดๆ เพือ่ การให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ ได้แก่ การกูย้ มื เงิน การค�ำ้ ประกัน
การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่
• การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่
บริษัทถือหุ้นทางตรง และ/หรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
• การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทซึ่ง
ทั้งสองฝ่ายต้องไม่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
(4) อนุมัติงบประมาณประจ�ำปี หรืองบประมาณรายจ่าย
ลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีซึ่งมีมูลค่าของรายการตั้งแต่
100 ล้านบาทขึ้นไป

(5) การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในตราสารทุนหรือ
ตราสารหนีข้ องบริษทั ใดๆ ซึง่ ระเบียบปฏิบตั ทิ างการเงิน
ของบริษัทว่าด้วยเรื่องดังกล่าวก�ำหนดให้ต้องได้รับการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(6) การเข้าท�ำรายการใดๆ ทีก่ ฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าว ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซีพีเอฟ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551
ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย เป็นเลขานุการ
บริษทั โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำ�งาน ความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความรู้ด้านบัญชีการเงิน
ด้านกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
เลขานุการบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำ�ปี หนังสือนัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเก็บรักษารายงาน
การมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึง
ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศ
กำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำหนดค่า
ตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ส่วนค่าตอบแทนส�ำหรับ
ผูบ้ ริหารนัน้ คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารเป็นผูท้ �ำหน้าทีใ่ นการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ซึง่ จะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละคน
และต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทผี่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั รวมถึงความยัง่ ยืน
ของบริษทั
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อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. ค่าตอบแทนกรรมการส�ำหรับปี 2556

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนรวมของกรรมการซีพเี อฟ
ส�ำหรับปี 2556 มีจ�ำนวนรวม 60.45 ล้านบาท ประกอบด้วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษตาม
อัตราซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จ�ำนวนรวม 1.42
ล้านบาท ส�ำหรับค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบส�ำหรับ
ปี 2556 มีจ�ำนวนรวม 13.99 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทน
ของกรรมการแต่ละท่านมีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท

ชื่อ

รายงานประจำ�ปี
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(1)
(2)
(3)
(4)

นามสกุล

ซีพีเอฟ
กรรมการ

บริษัทย่อย

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

1. นายธนินท์

เจียรวนนท์

6,740,755

-

-

2. พลตำ�รวจเอก เภา

สารสิน (1)

2,402,261

990,000

-

3. นายประเสริฐ

พุ่งกุมาร

5,055,516

-

4. นายมิน

เธียรวร

5,055,516

-

-

5. นายชิงชัย

โลหะวัฒนะกุล

5,055,516

-

-

6. นายอาสา

สารสิน (2)

4,002,105

4,800,000

-

7. นายอดิเรก

ศรีประทักษ์ (3)

4,272,845

-

770,000

8. ศ.นพ.อรรถสิทธิ์

เวชชาชีวะ

3,370,379

2,400,000

-

9. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ

รัตนาภรณ์

3,370,378

2,400,000

-

10. ดร.ชัยวัฒน์

วิบูลย์สวัสดิ์

3,370,378

2,400,000

-

11. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์

อังกสิทธิ์ (4)

902,465

1,000,000

-

12. นายพงษ์เทพ

เจียรวนนท์

3,370,377

-

-

13. ดร.วีรวัฒน์

กาญจนดุล

3,370,377

-

-

14. นายพงษ์

วิเศษไพฑูรย์

3,370,378

-

-

15. นายสุนทร

อรุณานนท์ชัย

3,370,377

-

-

16. นางอรุณี

วัชรานานันท์

3,370,377

-

590,000

62,109

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2556 และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13 มีนาคม 2556
ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

การจัดการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนผู้บริหารของซีพีเอฟ
ส�ำหรับปี 2556 จ�ำนวน 6 คน มีจ�ำนวนรวม 141.92 ล้านบาท
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน เงินสมทบ
ตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท
จดทะเบียน /1 (Employee Joint Investment Program
หรือ EJIP) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี การประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ านของคณะกรรมการ
บริษัท

ซีพีเอฟได้กำ�หนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการทัง้ คณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ซึง่ ผลการ
ประเมินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำ�งานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  โดยผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจำ�ปี 2556 สรุปได้ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของกรรมการทัง้ คณะ

การประเมินครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก คือ (1) โครงสร้าง
คณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำ�หน้าที่
ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ และ (6) การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร ซึง่ ผลการ
ประเมินสรุปได้วา่ โครงสร้างของคณะกรรมการและคุณสมบัติ
ของกรรมการมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งช่วย

/1

ครบกำ�หนดอายุโครงการในวันที่ 31 มีนาคม 2556

ให้การทำ�หน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจำ�นวนครัง้ ของการประชุมและวาระ
การประชุมมีการกำ�หนดไว้อย่างเหมาะสม ทำ�ให้กรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพือ่ การเข้าร่วมประชุม และ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ บนพืน้ ฐาน
ของการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่เกิดความ
ขัดแย้งไม่ว่าในระหว่างกรรมการด้วยกันหรือกับฝ่ายจัดการ
นอกจากนี้ กรรมการยังได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
2. การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของกรรมการรายบุคคล

การประเมินครอบคลุม 2 หัวข้อหลัก คือ (1) ความรู้ความ
เข้าใจของกรรมการ และ (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า ในภาพรวม กรรมการทุกท่าน
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการ มีความเข้าใจในองค์กรและปัจจัยทีจ่ ะส่งผล
ต่อธุรกิจของบริษัท และมีการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่าง
รอบคอบและเหมาะสม
นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษทั ข้างต้นแล้ว กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงาน
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำ�ทุกปีอกี ด้วย
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำหรับปี 2556

กรรมการและคณะผู้บริหาร

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

รายงานประจำ�ปี
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นายธนินท์ เจียรวนนท์

อายุ 77 ปี
รองประธานกรรมการ และกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•
•
•
•
•
•

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
มณฑลเจิ้งโจว ประเทศจีน
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาเกษตร
มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มณฑลเจิ้งโจว
ประเทศจีน
อบรม Director Accreditation
Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1

1,335,983 หรือคิดเป็น 0.0173%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•

เป็นพี่เขยของนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์

จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 20 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

ประธานกรรมการ C.P. Vietnam Corporation
ประธานกรรมการ CPF Food Trading
Company Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand Enterprise
(Taiwan) Company Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand (India)
Private Limited
•
•

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
ถึงปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
• ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพีพีซี จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั ซี.พี. แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำ�กัด
•

นายมิน เธียรวร

อายุ 74 ปี
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•
•
•
•

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Commercial School ประเทศฮ่องกง
Shantou Secondary School ประเทศจีน
อบรม Director Accreditation
Program รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•

เป็นลูกพีล่ กู น้องกับนายพงษ์เทพ เจียรวนนท์

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 20 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
สรรหา C.P. Pokphand Company
Limited
• ประธานกรรมการ Chia Tai (China)
Investment Company Limited
•

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีทผ
ี่ า่ นมา
ถึงปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บริษัท ทรู มูฟ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท
กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)

อายุ 77 ปี
รองประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ศาสตราจารย์กติ ติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มณฑลเจิ้งโจว
ประเทศจีน
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• อบรม Director Accreditation
Program รุ่นวันที่ 4 เมษายน 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 20 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

•

กรรมการ CPF Investment Limited

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีทผ
ี่ า่ นมา
ถึงปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
• กรรมการ
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำ�กัด
•

อายุ 74 ปี
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Arizona State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Director Certification Program
รุ่นที่ 5/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1

6,728,931 หุ้น คิดเป็น 0.0869% (ลดลง
จำ�นวน 3,427,008 หุ้น จาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555)

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 20 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

นายอาสา สารสิน

อายุ 67 ปี

รองประธานกรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กรรมการผูจ้ ด
ั การใหญ่
ประธานคณะผู้บริหาร และรักษาการประธาน
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจอาหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•
•
•
•
•

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
อบรม Director Accreditation Program
รุ่นที่ 5/2003 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรม Audit Committee Program
รุ่นที่ 19/2007 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรม  Finance  for  Non-Finance  Director
Program รุ่นที่ 39/2008 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรม Role of the Chairman
รุ่นที่ 32/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ประธานกรรมการ C.P. Aquaculture
ในซีพีเอฟ 15 ปี
(Beihai) Company Limited
• กรรมการ CPF Investment Limited
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
• กรรมการ C.P. Aquaculture
ถึงปัจจุบัน
(Dongfang) Company Limited
• ประธานกรรมการ
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ C.P. Aquaculture (Hainan)
• ประธานกรรมการ
Company Limited
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ Chia Tai (China) Investment
• ประธานกรรมการ
Company Limited
บริษทั ไทยเอเชีย แปซิฟคิ บริวเวอรี่ จำ�กัด
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
•
ประธานกรรมการ
ถึงปัจจุบัน
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำ�กัด
• รองประธานกรรมการ
• กรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยน้ำ�ทิพย์ จำ�กัด
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนา
มันสำ�ปะหลังแห่งป ระเทศไทย
• ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ราชเลขาธิการ (2543-2555)

•

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

อายุ 77 ปี
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
และประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• เศรษฐศาสตร์ดษุ ฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• อบรม Director Certification Program รุ่นที่ 5/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Director Accreditation Program รุ่นวันที่ 4
พฤษภาคม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1

3,844,778 หุ้น คิดเป็น 0.0497% (เพิ่มขึ้นจำ�นวน
10,068 หุ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• เป็นพี่ชายของนางอรุณี วัชรานานันท์

จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในซีพีเอฟ 16 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

• ประธานกรรมการ บริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา C.P. Pokphand Company Limited
• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำ�กัด
• กรรมการ Bright Excel Investments Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand (India) Private Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Limited
• กรรมการ Charoen Pokphand Foods Kenya Company Limited
• Chia Tai (China) Investment Company Limited
• กรรมการ Coinaton Investments Limited
• กรรมการ CPF Investment Limited
• กรรมการ CPF Tanzania Limited
• กรรมการ CPVN Limited
• กรรมการ C.P. Laos Company Limited
• กรรมการ C.P. Vietnam Corporation
• กรรมการ Forward Pass Limited
• กรรมการ New Splendid Holdings Limited
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา ถึงปัจจุบนั

•
•
•
•

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำ�กัด
ที่ปรึกษาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

83
-

ครัวของโลก

นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล

ศาสตราจารย์นายแพทย์
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
สุภาพรรณ รัตนาภรณ์

อายุ 78 ปี
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

รายงานประจำ�ปี

84
-

อายุ 69 ปี
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

อายุ 67 ปี
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 15 ปี
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
ถึงปัจจุบน
ั

การถือหุน
้ ในบริษท
ั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 4 ปี
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
ถึงปัจจุบน
ั

FRCP ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยรังสิต
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• อบรม Director Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ราชบัณฑิต ประจำ�สำ�นักวิทยาศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน
• ประธานที่ปรึกษานายกราชบัณฑิตยสถาน
(2549-2555)
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
Michigan State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรม Director Certification Program
รุ่นที่ 15/2002 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วุฒิบัตร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
(มิถุนายน-พฤศจิกายน 2556)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•

20,000 หุ้น คิดเป็น 0.0003%

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 5 ปี
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
ถึงปัจจุบน
ั

•
•

•
•
•
•
•

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เหรัญญิก มูลนิธิวัดญาณสังวราราม
กรรมการจรรยาบรรณ และอนุกรรมการ
สอบสวน สภาวิชาชีพบัญชี (2551-2553)
นายกสมาคมการบัญชีไทย (2544-2552)

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Wil iams College ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Director Certification Program
รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Director Accreditation Program
รุ่นปี 2547 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• ประธานกรรมการอำ�นวยการ สถาบันธุรกิจ
เพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
(2547-2553)
•

ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิทธิ์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก สาขา Agricultural Education • Master Degree in Avian Sciences,
and Extension, Oklahoma State
University of California at Davis
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขา Agricultural Education • อบรม Director Accreditation Program
and Extension, Oklahoma State
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
• อบรม Director Certification Program
1,300,000 หุ้น คิดเป็น 0.0168%
รุ่นปี 2006 สมาคมส่งเสริม
(เพิ่มขึ้นจำ�นวน 600,000 หุ้น
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
•

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 5 เดือน
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
ถึงปัจจุบัน

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 20 ปี
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
ถึงปัจจุบน
ั

30,000 หุ้น คิดเป็น 0.0004%

•
•
•
•
•
•

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชา
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปรึกษาด้านการเกษตรและส่งเสริม
การเกษตรครบวงจร
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัย
และส่งเสริมกาแฟ มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกษตร
บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม
(ภาคเหนือ) จำ�กัด
นายกสมาคมส่งเสริมการเกษตร
แห่งประเทศไทย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2547-2555)

อายุ 75 ปี
กรรมการ และรองประธานกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ

อายุ 63 ปี
กรรมการ และกรรมการบริหาร

•
•

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนินท์ เจียรวนนท์
เป็นน้องภรรยาของนายประเสริฐ พุ่งกุมาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
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ครัวของโลก

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ดร. วีรวัฒน์ กาญจนดุล

นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์

อายุ 65 ปี
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

•

•
•
•
•

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University
of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม Role of the Chairman
รุ่นที่ 7/2002 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรม Director Certification Program
รุ่นที่ 99/2008 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1

14,060,070 หุ้น คิดเป็น 0.1816%
(เพิ่มขึ้นจำ�นวน 100,000 หุ้น
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

ในซีพีเอฟ 20 ปี
รองประธานกรรมการ
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
• ประธานกรรมการ และประธานคณะผูบ้ ริหาร • กรรมการ CPF Investment Limited
บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ จำ�กัด ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

•

ถึงปัจจุบัน

•
•
•
•
•

ที่ปรึกษานายกสมาคม
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอำ�นวยการ
โครงการปริญญาเอกร่วม
สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA)
กรรมการ บริษัท ซี.พี. แลนด์
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2541-2555)

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์

รายงานประจำ�ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การประมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• อบรม Director Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 20 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

กรรมการ Asia Aquaculture (M)
Sdn. Bhd.
• กรรมการ Charoen Pokphand Foods
(Malaysia) Sdn. Bhd.
• กรรมการ Charoen Pokphand Foods
Philippines Corporation
• กรรมการ Star Feedmil s (M) Sdn. Bhd.
•

นางอรุณี วัชรานานันท์

อายุ 71 ปี
กรรมการ

อายุ 68 ปี
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
สายธุรกิจสัตว์น้ำ�

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of
Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
• อบรม Director Certification Program
รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรม Directors Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1

14,948,299 หุ้น คิดเป็น 0.1931%
(เพิ่มขึ้นจำ�นวน 200,000 หุ้น
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 14 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

•

กรรมการ C.P. Enterprises Limited

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
ถึงปัจจุบน
ั

•
•
•
•
•

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษทั เอก-ชัย ดิสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จำ�กัด
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จำ�กัด

อายุ 65 ปี
กรรมการ กรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรม Director Accreditation Program
รุ่นวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1

8,108,928 หุ้น คิดเป็น 0.1047%
(เพิ่มขึ้นจำ�นวน 5,678 หุ้น
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•

เป็นน้องสาวของนายอดิเรก ศรีประทักษ์

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในซีพีเอฟ 14 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท

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

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา
ถึงปัจจุบน
ั

•

รองประธานสำ�นักการเงิน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด

นายวีรชัย รัตนบานชื่น

นายพิสิฐ โอมพรนุวัฒน์

นายไพศาล จิระกิจเจริญ

อายุ 64 ปี
กรรมการบริหาร และประธาน
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
สายธุรกิจสัตว์บก

อายุ 64 ปี
ประธานผู้บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้า
ภายในประเทศ

อายุ 59 ปี
ประธานผู้บริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้า
ต่างประเทศ

อายุ 54 ปี
กรรมการบริหาร และประธาน
ผู้บริหารฝ่ายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อย
ของบริษัท

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อย
ของบริษัท

•

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรม Director Accreditation
ราชภัฏราชนครินทร์
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Program รุน่ วันที่ 4 พฤษภาคม
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
• อบรม Director Accreditation
กรรมการบริษัทไทย
Program รุน่ วันที่ 4 พฤษภาคม การถือหุ้นในบริษัท
2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1
กรรมการบริษัทไทย
150,324 หุน้ คิดเป็น 0.0019%
การถือหุ้นในบริษัท
(เพิ่มขึ้นจำ�นวน 10,438 หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
157,288 หุน้ คิดเป็น 0.0020%
2555)
(เพิ่มขึ้นจำ�นวน 9,478 หุ้น
การดำ�รงตำ�แหน่ง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ในบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั
2555)
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อย
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ของบริษัท
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ
เทรดดิ้ง จำ�กัด
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) • กรรมการ C.P. Laos
• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ
Company Limited
เทรดดิ้ง จำ�กัด
•

ประสบการณ์การทำ�งาน
ในระยะ 5 ปีทผ
่ี า่ นมา ถึงปัจจุบน
ั

อุปนายกสมาคม สมาคม
ผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
• กรรมการที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•

1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
• อบรม Director Accreditation • อบรม Director Certification
Program รุ่นที่ 98/2008 สมาคม
Program รุน่ วันที่ 4 พฤษภาคม
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน • ส่อบรม
Director Accreditation
กรรมการบริษัทไทย
Program รุน่ วันที่ 4 พฤษภาคม
2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
การถือหุ้นในบริษัท
กรรมการบริษัทไทย
1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
121,667 หุน้ คิดเป็น 0.0016% การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1
(เพิ่มขึ้นจำ�นวน 36,174 หุ้น
417 หุ้น คิดเป็น 0.0000%
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ลดลงจำ�นวน 137,848 หุ้น
2555)
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
•

•

•
•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ซี.พี.
เมอร์แชนไดซิ่ง จำ�กัด
กรรมการ C.P. Food
Products, Inc.
กรรมการ CP Foods (UK)
Limited และบริษัทย่อย
กรรมการ CPF Denmark A/S
กรรมการ CPF Europe S.A.
กรรมการ CPF Food Trading
Company Limited
กรรมการ CPF Tokyo
Company Limited

• กรรมการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส

จำ�กัด (มหาชน)

(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชน

ไดซิ่ง จำ�กัด

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง

จำ�กัด

• กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอที

เซ็นเตอร์ จำ�กัด

• กรรมการ Bright Excel

Investments Limited

• กรรมการ Charoen Pokphand

(Taiwan) Investment Limited

• กรรมการ Coinaton Investments
•
•
•
•
•
•

รวมการถือหลักทรัพย์ของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

Limited
กรรมการ CP Foods (UK) Limited
กรรมการ CPF Denmark A/S
กรรมการ CPF Europe S.A.
กรรมการ CPVN Limited
กรรมการ Forward Pass Limited
กรรมการ New Splendid
Holdings Limited
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ครัวของโลก

นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์

ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานและเลขานุการบริษัท

1. นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์

11. ดร. สมหมาย เตชะศิรินุกูล

2. นายเอนก บุญหนุน

12. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

3. นายประจิตต์ อุดหนุน

13. นายสถิต สังขนฤบดี

4. นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์

14. นายวิทวัส ตันติเวสส

5. นายวิทิต ภูธนทรัพย์

15. นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล

6. น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์

16. นายวรวิทย์ เจนธนากุล

7. นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา

17. นายประเดิม โชติศุภราช

8. นายประพจน์ โชคพิชิตชัย

18. นายทินกร เรือนทิพย์

9. นายทรงพล ศรีรองเมือง

19. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานอาหารสัตว์บก

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานเลี้ยงสัตว์

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์
และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก

รายงานประจำ�ปี
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รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยี
การเลี้ยงสุกร

กรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผู้จัดการบริหาร สายงานอาหารสัตว์น้ำ�

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงาน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� และสายงานวิจัยและพัฒนา
พันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ�

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานอาหารแปรรูปสัตว์ปีก

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานอาหารแปรรูปสุกรและแปรรูปไข่

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ�

10. นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานอาหาร
สำ�เร็จรูป และสายงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลาง

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานประกันคุณภาพอาหารกลาง

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานการค้าภายในประเทศ

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานธุรกิจห้าดาวและธุรกิจร้านอาหาร

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานการตลาด

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานกลยุทธ์การค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ�

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บริหาร สายงานบริหารทั่วไป

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล

กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย เป็นแรงผลักดันสำ�คัญที่จะนำ�พาองค์กร
ไปสูค่ วามยัง่ ยืน จึงได้พฒั นางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพืน้ ฐานการปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและบรรยากาศการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอด
ระยะเวลาการทำ�งาน เพือ่ ความสุขและดุลยภาพระหว่างชีวติ การทำ�งานและชีวติ ส่วนตัวของพนักงาน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “สร้างคน
เสริมธุรกิจ” (People Excel - Business Exceeds)

นอกจากนี้ บริษทั ยังได้จดั ทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession
Plan) เพื่อรองรับการขยายงานหรือทดแทนเมื่อมีตำ�แหน่ง
งานว่าง ควบคู่ไปกับบริหารคนเก่ง คนดี และมีศักยภาพสูง
(Talent Management) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดง
ศักยภาพและก้าวสูต่ �ำ แหน่งผูน้ �ำ ในอนาคต และพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น (Local Management) ในแต่ละประเทศที่บริษัท
เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ สนับสนุนบุคลากรท้องถิน่ ก้าวขึน้ ดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้บริหาร และมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจมาตรฐานระดับโลก

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

บริษทั มุง่ สร้างวัฒนธรรมการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วม บนพืน้ ฐาน
ความซือ่ สัตย์ มีคณุ ธรรมจริยธรรม และมุง่ สร้างสรรค์ประโยชน์
เพือ่ ส่วนรวม ผ่านการปลูกฝังค่านิยม “CPF WAY” การส่งเสริม
“จริยธรรมสำ�หรับพนักงาน” (Code of Conduct) และการจัด
กิจกรรมพิเศษ “ธรรมะบรรยาย” เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณ
และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการทำ�งาน ที่สนับสนุนให้
พนักงานทุกคนเติบโตไปพร้อมกับบริษัทบนค่านิยมเดียวกัน

สามประโยชน์ สู่ความยั่งยืน
(ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท)
Three Benefits to Sustainability
ทำเร็วและมีคุณภาพ
Speed & Quality
ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
Simplification
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
Adapt to Change
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
Innovativeness
มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์
และรู้จักตอบแทนบุญคุณ
Integrity, Honesty & Reciprocity

89
-

ครัวของโลก

บริษัทให้ความสำ�คัญกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทุกระดับ เริ่มตั้งแต่การดึงดูดคนเก่ง คนดี เข้ามาทำ�งาน
กับองค์กร การพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับพนักงาน
ในทุกระดับทุกสาขาอาชีพให้มคี วามรูค้ วามสามารถและความ
ชำ�นาญในงานที่รับผิดชอบ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ�
การจูงใจและการวัดผลให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ และการธำ�รงรักษาพนักงาน

การสรรหาบุคลากรและการบริหารจัดการ
ขั้นพื้นฐาน

การสรรหาบุคลากรเข้ามาร่วมงานกับองค์กรอยู่บนพื้นฐาน
ของการไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
จ้างงาน ซึง่ รวมถึงการให้สทิ ธิกบั ผูท้ พุ พลภาพและผูด้ อ้ ยโอกาส
อื่นๆ ได้เข้ามาร่วมงานกับองค์กร บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเสมอภาค ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
เกีย่ วกับการว่าจ้างและสภาพการทำ�งานอย่างเคร่งครัด การบริหาร
แรงงานอย่างเป็นธรรม โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั แิ ละการ
ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และการสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย
รายงานประจำ�ปี
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บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมและดูแลสภาวะการทำ�งานให้เหมาะสม
กับสภาพงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งความเหมาะสมใน
เรือ่ งชัว่ โมงการทำ�งาน จำ�นวนวันหยุด และสิทธิในการลาในกรณี
ต่างๆ นอกจากนั้น บริษัทได้มีแนวปฏิบัติในการดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างและพนักงานตามความเหมาะสม
แก่กรณี เพือ่ ช่วยลดภาระและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
เลิกจ้างต่อลูกจ้างและพนักงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

บริษัทมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมและ
เคารพในความแตกต่าง การเสริมสร้างความปลอดภัยและ
ความสุขในที่ทำ�งาน และการดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสม
• ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม
และเคารพในความแตกต่าง

บริษัทเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการนำ�ความคิด
ทักษะ และประสบการณ์ทแี่ ตกต่างของบุคลากรมาเป็นพลัง
สำ�คัญในการต่อยอดและขับเคลือ่ นธุรกิจให้กา้ วไปข้างหน้า
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีผลการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ

ในปี 2556 บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความ
หลากหลายและยอมรับความแตกต่าง (Diversity and
Inclusion) ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการดำ�เนินธุรกิจและ
ต่อพนักงาน โดย
- ผู้นำ�ต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
- ส่งเสริมให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์
- เสริมสร้างบรรยากาศในการทำ�งานและความเคารพ
ซึง่ กันและกัน สามารถอยูร่ ว่ มกันบนพืน้ ฐานของความ
แตกต่าง ไม่เลือกปฏิบตั แิ ละมีความเสมอภาคในโอกาส
- ยกย่องชมเชยพนักงานอย่างเหมาะสม
• เสริมสร้างความปลอดภัยและความสุขในสถานทีท
่ �ำ งาน

บริ ษั ทให้ ค วามสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง กั บ ความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัยของพนักงานภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน
โดยมีเป้าหมายลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์
ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ
และการฝึกอบรม ให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการ
เสริมสร้างความสุขในสถานทีท่ �ำ งาน ผ่านกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
ดุลยภาพการทำ�งานและการใช้ชีวิตของพนักงาน

• ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพ

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการของ
พนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมชัน้ นำ� บนพืน้ ฐานการพิจารณา
ทัง้ ด้านผลประกอบการของธุรกิจและผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน โดยบริษทั ได้เข้าร่วมการสำ�รวจระบบผลประโยชน์
ตอบแทนพนักงานเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้มั่นใจในเรื่อง
ความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำ�คัญกับการประเมินผลและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ โดยได้นำ�ระบบตัวชีว้ ดั ผล

การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ครัวของโลก
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การปฏิบตั งิ าน หรือ KPI (Key Performance Indicator)
มาเป็นเครื่องมือในการชี้วัดผลงานและเป้าหมายในการ
ทำ�งาน ซึ่งนโยบายให้อัตราการขึ้นเงินเดือนประจำ�ปีของ
บุคลากรได้รับการประเมินจากผลการปฏิบัติงานดี และ
ภาวะผู้นำ� ประกอบกับการปฏิบัติตนตามค่านิยมและ
จริยธรรมขององค์กร
การพัฒนาภาวะผู้นำ�และความเป็นมืออาชีพ

บริษทั ตระหนักดีถงึ การพัฒนาทักษะและการเรียนรูท้ สี่ นับสนุน
ความสามารถในทำ�งานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน การเสริม
สร้างภาวะผูน้ �ำ ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั พนักงานและส่งเสริมความ
ก้าวหน้าทางการงานแก่ลูกจ้าง เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจ และการส่งเสริมความพร้อมในการดำ�เนินชีวิตอย่าง
มีความสุขเมื่อเกษียณอายุ โดยกำ�หนดให้บริษัท ซีพีเอฟ

เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ (CPF Training Center-CPFTC) รับผิดชอบ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ทุกสายวิชาชีพให้
“เก่งงาน เก่งคน เก่งธุรกิจ” เพื่อนำ�พาซีพีเอฟไปสู่ “องค์กร
แห่งผู้นำ�และมืออาชีพ” (Leadership & Professional
Corporation)
• พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ที่สนับสนุนการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาบุคลากรของบริษัทครอบคลุมทั้งการพัฒนา
ทักษะความเป็นผูน้ �ำ และความสามารถในเชิงบริหารจัดการ
(Leadership / Managerial Skil s Development) การฝึก
อบรมและพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั งิ าน (Function/
Technical Skil s Development) การพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ (Computer Training) การพัฒนาด้านภาษา

(Language Development) ซึง่ ในปี 2556 บริษทั มีหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรให้พนักงานเข้าร่วมหรือเลือกฝึกอบรม
กว่า 8,000 หลักสูตร พร้อมข้อมูล หนังสือ และเอกสาร
ความรู้มากกว่า 40,000 ชุดในระบบ CPF Knowledge
Management
• เสริมสร้างภาวะผู้นำ� รองรับการเติบโตของธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี
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บริษัทให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาผู้นำ�และสร้าง
ความเป็นมืออาชีพในพนักงานทุกระดับ โดยในปี 2554
เป็นต้นมา บริษทั ได้มกี ารพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ �ำ ภายใต้
โครงการผูน้ �ำ พัฒนาผูน้ �ำ หรือ Leaders Develop Leaders
(LDL) ในพนักงานมากกว่า 6,500 คน นอกจากนี้ บริษัท
ได้รว่ มกับศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาและพัฒนาผูบ้ ริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนาหลักสูตรสำ�หรับผูบ้ ริหารของบริษทั ได้แก่ CPF Mini
MBA: Professional Leader Series และ Global Business
Executive Development Program เพื่อรองรับการ
ดำ�เนินงานและการขยายธุรกิจในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลกด้วย

• ส่งเสริมความพร้อมในการดำ�เนินชีวต
ิ อย่างมีความสุข
เมื่อเกษียณอายุ

บริษทั สามารถประสบความสำ�เร็จ เติบโตก้าวสูอ่ งค์กรธุรกิจ
ชั้นนำ�ได้ ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มบุคลากรที่มีความผูกพัน
ทุม่ เทในการทำ�งานตัง้ แต่เริม่ งานจนถึงวัยเกษียณอายุ เพือ่
เป็นการตอบแทนการทำ�งานและสนับสนุนให้พนักงานของ
บริษัทสามารถใช้ชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บริษัท
จึงริเริม่ และดำ�เนินโครงการเกษียณเกษม (Aging Employee
Management) ซึ่งนำ�ร่องในสายธุรกิจอาหารแปรรูป
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันภายใต้แนวคิด “D 4 D”
ประกอบด้วย D-Money การบริหารการเงิน D-Healthy
การดูแลสุขภาพ D-Work การสร้างอาชีพหลังเกษียณ และ
D-Life การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ นอกเหนือจาก
การให้ขอ้ มูลความรูก้ ารเตรียมความพร้อมทัว่ ไปแก่พนักงาน
ที่จะเกษียณอายุทุกคน

จากการนำ�ร่องและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนเกษียณมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้ผล
ตอบรับเป็นทีน่ า่ พึงพอใจ ทางบริษทั โดย CPFTC จึงได้จดั
ออกแบบหลักสูตร Employee Management: Retirement
Program ขึน้ เพือ่ เป็นหลักสูตรอบรมทีม่ กี จิ กรรมสนับสนุน
สำ�หรับพนักงานทุกระดับ ทุกสายธุรกิจเมือ่ ใกล้เกษียณอายุ
ซึง่ คาดว่าจะสามารถนำ�มาใช้ในการฝึกอบรมได้ในปี 2557
บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซีพีเอฟมีพนักงานและคนงาน
ทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 17,125 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับ
ปี 2556 เป็นเงินรวม 6,474 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วยเงินเดือน
ค่าแรง และผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ ทัง้ นี้ จำ�นวนพนักงาน
และคนงานของซีพีเอฟแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้
สายงานหลัก
1. ฝ่ายปฏิบัติการ
2. ส่วนกลาง
รวม

จำ�นวน (คน)
16,488
637
17,125

สำ�หรับจำ�นวนพนักงานและคนงานของซีพเี อฟและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำ นวนรวมทัง้ สิน้ 102,597 คน

การกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเชื่อมั่น
ว่าการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นส่วนสำ�คัญส่วนหนึง่ ในการทีจ่ ะ
สร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโต
ทางเศรษฐกิจขององค์กร และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การนำ�หลักการและแนวปฏิบัติที่กำ�หนดไว้ในนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ จึงถือเป็นพันธกิจ
ของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และ
บริษทั ย่อย ทัง้ นี้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการนำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ไปเผยแพร่ให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบอย่างสม่�ำ เสมอ และส่งเสริม
ให้มกี ารนำ�ไปปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กร โดยให้มกี ารประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบเหล่านี้และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั มีการแก้ไขเพิม่ เติมแล้ว
2 ครัง้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 1 และ ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2551 และวันที่
8 พฤศจิกายน 2556 ตามลำ�ดับ โดยการแก้ไขเพิม่ เติมในครัง้ ที่
2 ได้มกี ารปรับปรุงเนือ้ หาให้สอดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิด
ขึน้ ในสังคมตลาดทุน เพือ่ การพัฒนาองค์กรให้มกี ารกำ�กับดูแล
ในระดับสากล ทั้งนี้ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยแต่ละหมวด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ตามที่
กฎหมายได้ก�ำ หนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำ�เนินการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้
ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนด
แนวปฏิบัติไว้ดังนี้

เรื่องทั่วไป

1. กำ�กับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมาย
กำ�หนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำ�ไรของบริษัท
อย่างเท่าเทียมกัน การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั อย่าง
เพียงพอภายในกำ�หนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำ�นวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุน
สถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
2. กำ�กับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกิน
กว่าร้อยละ 25 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัท
3. ส่งเสริมให้มกี ารดำ�รงสัดส่วนของหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้
รายย่อย (free float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำ�นวนหุน้
ที่ออกจำ�หน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4. ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5. กรณีผถู้ อื หุน้ จะเข้าทำ�ข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders
Agreement) บริษทั จะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการ
ดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำ�คัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
6. ละเว้นการกระทำ�ใดๆ ที่เป็นการจำ�กัดโอกาสของผู้ถือหุ้น
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ซึง่ เปิดเผยต่อสาธารณะ
การดำ�เนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

7. กำ�กับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
7.1 วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ
อย่างชัดเจน รวมทั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้า
ร่วมประชุมและคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ
พร้อมด้วยข้อมูลเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้
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ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษทั เสนอให้พจิ ารณา เพือ่ การดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนและของบริษทั โดยรวม
7.2 ประวัตยิ อ่ ของกรรมการแต่ละคนทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ เช่น
อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทำ�งาน จำ�นวนบริษทั
ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
ประเภทของกรรมการทีเ่ สนอ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมในปีท่ีผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษทั ในครัง้ แรก กรณีทเ่ี ป็นการเสนอให้
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ เป็นต้น เพือ่ การ
พิจารณาของผูถ้ อื หุน้ ในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ
7.3 ชื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง จะเสนอแต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท ที่ สั ง กั ด
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมถึง
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำ�นวนและอัตราเงินปันผล
ที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการจ่ายเงินปันผล
8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
การดำ�เนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

9. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในทำ�เลที่มีการ
คมนาคมสะดวกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วม
ประชุมได้โดยง่าย
10. จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการตรวจสอบ
เอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการนับคะแนนและ
แสดงผล เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว
และผลการลงมติมีความถูกต้อง แม่นยำ�
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนรวมทั้ง
ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น

12. จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
13. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมหรือ
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายชีแ้ จงหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประชุม
ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ
14. ในระหว่างการประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคล
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายแจ้งต่อทีป่ ระชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพือ่
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้ง
คะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
15. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละ
วาระของการประชุมทีต่ อ้ งมีการลงมติของทีป่ ระชุม เว้นแต่
ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือ
มอบฉันทะแล้ว
16. จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
17. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น และให้
ข้อเสนอแนะ อย่างอิสระและเหมาะสมตามวาระการ
ประชุม
การดำ�เนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

18. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง
ในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมาย
ข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
19. จัดทำ�และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการทัว่ ไป
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยจะบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
รายงานการประชุม รวมทัง้ คะแนนเสียงทีเ่ ห็นชอบ ไม่เห็น
ชอบ หรืองดออกเสียง ว่าเป็นจำ�นวนเท่าใดในแต่ละวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 บริษัทได้มีการ
สือ่ สารเอกสารและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2556 โดยข้อมูล
ดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทได้นำ�ส่ง

การกำ�กับ
ดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ในวันที่ 24
เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารคอนแวนชัน่ ฮอลล์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อความ
สะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ได้จดั เตรียม
อาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อน
การเริ่มประชุม โดยบริษัทได้นำ�ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอใน
การตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายท่ีเข้าร่วมประชุม
ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556 ก่อนเริม่ การประชุม
บริษัทได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึง
ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ โดยมีกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมจำ�นวนรวม 31 คน อันรวมถึง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ าร
และประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
ในการดำ�เนินการประชุมครัง้ ดังกล่าวนัน้ นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ ทำ�หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และ
มอบหมายให้นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมการ

เป็นผู้ดำ�เนินการประชุม โดยในแต่ละวาระได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เรือ่ งทีพ่ จิ ารณาในวาระนัน้ ๆ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เลือก
กรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทน
กรรมการทีค่ รบกำ�หนดตามวาระ ซึง่ ขัน้ ตอนการลงมติในแต่ละ
วาระนัน้ บริษทั ได้ก�ำ หนดให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนในกรณีทล่ี ง
มติไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ ในระหว่าง
การประชุม ผูด้ �ำ เนินการประชุมได้มกี ารแจ้งข้อมูลและเหตุผล
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้ง
คะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ให้
มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำ�หน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงด้วย
บริษัทได้จัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรื่องที่บันทึกไว้
ในรายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อมูลใน 2 ส่วนหลัก
ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทัว่ ไป เช่น รายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ที่เข้าร่วมประชุม จำ�นวนและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม หลักเกณฑ์ในการลงคะแนน
และนับคะแนน เป็นต้น และส่วนทีส่ องจะเป็นข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
เรื่องที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม โดยบันทึกแยกเป็นแต่ละวาระ ซึง่ ประกอบ
ด้วยข้อมูลสำ�คัญโดยสรุปที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณา สรุปข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ และคำ�ชีแ้ จงของผูบ้ ริหาร
ในประเด็นทีม่ สี าระสำ�คัญและเกีย่ วข้องกับเรือ่ งพิจารณาในวาระ
นั้นๆ (ถ้ามี) และมติของผู้ถือหุ้นโดยจะบันทึกผลการลงมติ
เป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
บริษทั ได้น�ำ ส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556
ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 พฤษภาคม
2556 หรือภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และได้มกี ารเผยแพร่
รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ไปพร้อมกัน
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ครัวของโลก

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อ
วันที่ 2 เมษายน 2556 และในหนังสือเชิญประชุมนั้นมีข้อมูล
เกี่ยวกับวาระการประชุม พร้อมเหตุผลและความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลา และสถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบในการลงทะเบียน รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ
การประชุมไปยังบริษัทล่วงหน้าได้ที่ csoffice@cpf.co.th
หรือโทรสารหมายเลข 0-2638-2139 เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้ พิ จ ารณาศึ ก ษาคำ � ถามและสามารถชี้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกรายจะต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
กันและเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทจึงต้อง
มี ม าตรการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท เพื่ อ หา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ หรือการนำ�ข้อมูล
ไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งการมี
กระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติ และได้รับการปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการจึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
รายงานประจำ�ปี
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การใช้ข้อมูลภายใน

1. จัดให้มนี โยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักประการหนึ่งคือเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษทั ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จากการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดย
นโยบายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทด้วย โดยมีสาระสำ�คัญกล่าวคือกำ�หนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำ�นัก
เลขานุการบริษทั และสำ�นักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำ�และนำ�ส่ง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ต่อสำ�นักเลขานุการบริษัท เพื่อนำ�ส่งต่อไปยัง
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดไว้ทกุ ครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
และให้สำ�นักเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของ
บริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึงช่องทางรับเรื่อง
และช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท
3. จั ดให้ มี ก ารส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะในรู ป แบบที่ ผู้ ถื อ หุ้ น
สามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เพือ่ ให้ผู้ถือ
หุ้นมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนใน
กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจะ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม สำ�หรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งให้
เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นด้วย
4. ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคำ�แนะนำ� ขั้นตอน
ในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง
และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะ
กำ�หนดขึ้นภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่อง
ใดๆ ที่จงใจกำ�หนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้น
ในการมอบฉันทะ
5. กำ�กับดูแลไม่ให้ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารเพิม่ วาระการประชุม
โดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นทั่วไป
6. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง
7. จัดให้มนี โยบายว่าด้วยการเข้าทำ�ธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตกลงเข้าทำ�ธุรกรรมดังกล่าว
มีแนวทางทีช่ ดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ
มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ
8. ในการเปิดเผยข้อมูลกรณีการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกำ�หนดราคา และมูลค่า
ของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

การกำ�กับ
ดูแลกิจการ

บริษัทจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่
กระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนด หรือสามารถดาวน์โหลด (download)
หนังสือมอบฉันทะผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้
บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง
โดยได้กำ�หนดช่องทางรับเอกสารการมอบฉันทะโดยผ่านทาง
สำ�นักเลขานุการบริษัท
1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประกอบกิจการของบริษัท มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม
กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย
และตามข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม และในกรณี
ที่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทจะให้การเยียวยาที่เหมาะสม
กับทุกฝ่าย ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. จัดให้มมี าตรการชดเชยในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความ
เสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
2. เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำ�ความ
ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีมาตรการในการปกป้อง
พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำ�ความผิด

3. จัดให้มกี ระบวนการดำ�เนินการหลังจากได้รบั แจ้งเบาะแส โดย
ให้มกี ารตรวจสอบข้อมูล และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ
4. จัดให้มชี อ่ งทางสำ�หรับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียน
กรณีทถี่ กู ละเมิดสิทธิ พร้อมให้ขอ้ มูลในการติดต่อผูท้ ไี่ ด้รบั
มอบหมายอย่างชัดเจน
5. กำ�หนดนโยบายว่าด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
6. กำ�หนดนโยบายว่าด้วยการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์
7. กำ�หนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและห้าม
จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และใน
กระบวนการประเมินความเสีย่ งของบริษทั ให้ครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้ด้วย
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะได้รับ
การดูแลตามสิทธิและข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั เป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ในการกำ�กับดูแล
ฝ่ายจัดการให้บริหารกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
และความพึงพอใจสูงสุด โดยคำ�นึงถึงมูลค่าและความเติบโต
ของบริษทั อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ จึงได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ ดังนี้
• จัดให้มกี ระบวนการสรรหาบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมี
ความรูค้ วามสามารถ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษทั โดย
กำ�หนดให้มีคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ เพื่อทำ�หน้าที่ดังกล่าว
• จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือ
ได้ ต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ประกอบการลงทุน ทัง้ รายงานทางด้าน
การเงิน และในเรื่องอื่นๆ โดยมอบหมายให้สำ�นักลงทุน
สัมพันธ์และสำ�นักเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานหลักที่
ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท
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ครัวของโลก

สำ�หรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556 บริษทั ได้เปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน
2555 หรือเป็นเวลาล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน ก่อนวันสิน้ สุดรอบ
ปีบัญชี 2555 โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
ในการรับเรือ่ งเพือ่ พิจารณา รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารับเรือ่ ง
โดยได้มีการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บทบาทต่อพนักงาน

รายงานประจำ�ปี
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พนักงานของบริษทั ทุกคนเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ สำ�คัญยิง่ และเป็น
ปัจจัยหลักของความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจ คณะกรรมการ
บริษัทจึงกำ�หนดแนวปฏิบัติต่อพนักงานไว้ ดังนี้
• กำ�หนดนโยบายว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
ครอบคลุมการบริหารงานบุคคล และการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค สุภาพ ให้เกียรติ และให้โอกาส
ในการทำ�งานแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการสร้างขวัญ
และกำ�ลังใจให้กับพนักงาน ในการนี้ บริษัทได้จัดให้มี
ช่องทางการสือ่ สารระหว่างประธานคณะผูบ้ ริหารกับพนักงาน
ผ่านระบบ Intranet เพือ่ เป็นช่องทางหนึง่ สำ�หรับประธาน
คณะผูบ้ ริหารในการสือ่ สารนโยบาย วิสยั ทัศน์ และเป้าหมาย
ขององค์กรไปยังพนักงาน และในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทาง
สำ�หรับพนักงานในการส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ข้อร้องเรียนผ่านไปยังประธานคณะผูบ้ ริหารได้โดยตรงเพือ่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว โดยไม่เปิดเผยชือ่ ผูแ้ จ้งเป็นการ
ทั่วไป
• กำ�หนดนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย และสุขอนามัยใน
สถานที่ทำ�งาน
• กำ�หนดนโยบายว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรของบริษทั เพือ่
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมถึงความสามารถใน
การทำ�งานของพนักงานให้พร้อมทีจ่ ะรองรับการเติบโตของ
องค์กร
• กำ�หนดนโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนั ก งาน โดยมี ห ลั ก การพื้ น ฐานว่ า ค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการที่กำ�หนดขึ้นนั้นต้องมีเหมาะสมและเทียบเคียง
ได้กับผู้ประกอบการอื่นในประเทศซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรายบุคคลซึ่งสะท้อนถึงผลการดำ�เนินงานของ
บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• จัดให้มรี ะเบียบว่าด้วยจริยธรรมสำ�หรับพนักงาน ซึง่ ส่วนหนึง่
ของระเบียบดังกล่าวมีขอ้ ห้ามมิให้พนักงานให้หรือรับสินบน
หรือสิง่ จูงใจในรูปแบบใดๆ โดยมุง่ หวังทีจ่ ะให้มกี ารกระทำ�
ผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท หรือก่อให้เกิดการ
ผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้
ยังกำ�หนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหาร

และพนักงานตามคุณค่าทีบ่ ริษทั มุง่ หวัง รวมถึงจรรยาบรรณ
และภาระความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ เพือ่ ประโยชน์
ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร
และพนักงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต
• ให้ความเคารพในสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงานทุกคน และ
จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับ
โดยกำ�หนดตัวบุคคลที่ได้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
เป็นการเฉพาะตามความจำ�เป็นและสมควร
บทบาทต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษทั ถือว่าความพึงพอใจสูงสุดและความเชือ่ มัน่
ของลูกค้าทีม่ ตี อ่ บริษทั เป็นสิง่ สำ�คัญอย่างยิง่ จึงกำ�หนดแนวปฏิบตั ิ
ว่าด้วยการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังนี้
• จัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลในเรือ่ งกระบวนการผลิตและ
การจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความ
สำ�คัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงทีไ่ ด้
ให้ไว้กบั ลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
เอาใจใส่และสม่ำ�เสมอ
• จัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของ
ลูกค้า เสมือนเป็นความลับของบริษัท
• จัดตั้งศูนย์รับเรื่อง (Call Center) เพื่อรับข้อคิดเห็นรวม
ทัง้ เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้าของบริษทั ซึง่ เมือ่ ได้รบั เรือ่ ง
ดังกล่าวแล้ว หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องดำ�เนินการตรวจสอบ
และให้การแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วน
บทบาทต่อคู่ค้า

คูค่ า้ ถือเป็นหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีส่ �ำ คัญของบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั จึงได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ทุกราย
ด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม ดังนี้
• จัดให้มรี ะเบียบว่าด้วยการจัดซือ้ /จัดจ้าง โดยในการคัดเลือก
ผูข้ าย คูส่ ญั ญา หรือทีป่ รึกษา ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการ
ว่าบริษัทต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระบวนการ
คัดเลือกที่โปร่งใส ปราศจากอคติ สามารถตรวจสอบได้
และห้ามมิให้พนักงานรับผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้ที่เข้า
รับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด

การกำ�กับ
ดูแลกิจการ

บทบาทต่อคู่แข่งทางการค้า

การแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ปฏิบตั ติ ามกฎกติกาและจริยธรรม ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั
จึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้
• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการดำ�เนินการใดๆ
เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่ง
ทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
• ไม่กระทำ�โดยเจตนาเพื่อทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการ
ค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
• ไม่ดำ�เนินการใดๆ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้า
โดยวิธีการที่ไม่สุจริต
บทบาทต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติที่
เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มี
ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยคำ�นึงถึงชื่อเสียงของบริษัท
เป็นสำ�คัญ
• จัดให้มขี อ้ กำ�หนดและเงือ่ นไขทางการค้า เช่น การค้�ำ ประกัน
และการปฏิบัติกรณีผิดนัดชำ�ระหนี้ไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นธรรม

• ให้มคี วามมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินการและเอาใจใส่ตอ่ สิง่ แวดล้อม
โดยให้ความสำ�คัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะ
ซึ่งทำ�ลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการให้ความรู้
และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
• ให้ความสำ�คัญในกิจกรรมและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง โดยถือเป็น
สิทธิส่วนตัว แต่ห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิหรือสนับสนุน
ทางการเมืองในนามของบริษัท
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
• กำ�หนดนโยบายว่าด้วยการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและสังคม
• กำ�หนดนโยบายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ต้องดำ�เนินการอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย มีความ
เท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ ไม่ทำ�ให้สำ�คัญผิด เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุนและไม่ขดั ต่อข้อกำ�หนดด้านการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานกำ�กับดูแล นอกจากนั้น ข้อมูลสำ�คัญยัง
รวมถึง รายงานการทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่างๆ และเพือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจว่า
ข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการเปิดเผยอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษทั จึงได้กำ�หนด
แนวปฏิบัติไว้ดังนี้

บทบาทต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้
• ให้ ยึ ด มั่ นในการเป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ต่ อ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ และสังคมโลก ในการสร้างสรรค์
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและ
สังคม

การเปิดเผยข้อมูล

1. เปิดเผยนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายว่าด้วยการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สังคม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำ�ปี เว็บไซต์ของบริษทั
เป็นต้น

99
-

ครัวของโลก

• จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการนำ�ข้อมูลความลับ
ของคูค่ า้ ไปเปิดเผยหรือนำ�ไปใช้เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจโดยวิธกี าร
ที่ผิดกฎหมาย

รายงานประจำ�ปี

100
-

2. เปิดเผยรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส และไม่ขดั ต่อข้อกำ�หนดด้านการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานกำ�กับดูแล รวมถึงรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำ�ปี
3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวนครั้งของการประชุมและ
จำ � นวนครั้ ง ที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
ในปีทีผ่ า่ นมาและความเห็นจากการทำ�หน้าที่ รวมถึงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำ�ปี
4. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผูบ้ ริหารทีส่ ะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
แต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ใน
รายงานประจำ�ปี ทั้งนี้ จำ�นวนค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้
รวมถึงค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละท่านได้รบั จากการเป็น
กรรมการของบริษัทย่อยด้วย
5. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง
คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่น การถือหุ้น
ของคู่สมรส ไว้ในรายงานประจำ�ปี
6. กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
การสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น

7. เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ทนั ต่อเหตุการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือ
จากที่ไ ด้ เ ผยแพร่ สู่ข้อ มู ล ตามเกณฑ์ ท่ีกำ� หนดและผ่ า น
ช่องทางของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. มอบหมายให้สำ�นักลงทุนสัมพันธ์ทำ�หน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริษัท และเป็น
ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจติดต่อสื่อสารกับ
บริษัท นอกจากนี้ สำ�นักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่ในการ
พบปะกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อนำ�เสนอ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ

1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและอำ�นาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัทเป็น
สิ่งที่จำ�เป็นต่อประสิทธิภาพการทำ�งาน รวมทั้งบุคคลที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และด้วยความมีอิสระในการ
ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
นอกจากนัน้ เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อช่วยการกำ�กับดูแล ศึกษา และกลั่นกรองงานตามความ
จำ�เป็น และเพือ่ ให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั เหมาะสมกับ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ เพือ่ ให้กรอบการทำ�งานและ
อำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีความ
ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำ�หนดแนว
ปฏิบัติไว้ดังนี้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำ�นวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
5 คน โดยสมาชิกของคณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน นอกจากนี้
ประธานกรรมการต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธาน
หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เป็นบุคคล
เดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
1.2 โครงสร้ า งของคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์
กับบริษัท และเพศ โดยจะมีการเปิดเผยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำ�นวนปีการดำ�รง
ตำ�แหน่งคณะกรรมการในบริษทั ของกรรมการแต่ละคน
ในรายงานประจำ�ปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

การกำ�กับ
ดูแลกิจการ

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2.1 กรรมการบริษัท
2.1.1 กรรมการบริษทั ทุกคนต้องเป็นผูท้ ม่ี คี ณุ สมบัตแิ ละ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ำ�หนดโดยกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
หน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลบริษทั และกรณีกรรมการ
ที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
ด้วย
2.1.2 กรรมการบริษทั ทุกคนต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมต่อบริษทั ต้องมีความเข้าใจใน
อุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางธุรกิจ สามารถปฏิบตั ิ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถ
นำ�เสนอมุมมองทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับความเสีย่ ง
ที่สำ�คัญ
2.1.3 กรรมการบริ ษั ท แต่ ล ะคนจะดำ � รงตำ � แหน่ ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
โดยไม่มีข้อยกเว้น
2.1.4 กรรมการบริษัทต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือ
หุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้
บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2.1.5 กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจะ
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ได้ไม่เกิน 2 แห่ง
2.1.6 กรณีกรรมการบริษทั ท่านใดมีการไปดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ กรรมการ
ท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่ง
ให้บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วน
ได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 1.4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

2.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมสำ�หรับกรรมการอิสระ
2.2.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ทก่ี �ำ หนดโดยหน่วยงานกำ�กับดูแลเป็นขัน้ ต่�ำ
และอาจกำ�หนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสม
กับลักษณะของบริษัท
2.2.2 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2.2.3 กรรมการอิสระแต่ละคนจะดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

3. เปิ ด เผยหลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการในการคั ด เลื อ ก
กรรมการใหม่ไว้ในรายงานประจำ�ปี
4. ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้กำ�หนดคุณสมบัติของ
กรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะทีจ่ �ำ เป็น
ทีย่ งั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ ทัง้ นี้ บริษทั อาจสรรหาบุคคล
ที่มีความเหมาะสมโดยใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional
Search Firm) หรือจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director
Pool) ของสถาบันภายนอก
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ซึง่ อยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ ออกจากตำ�แหน่งจำ�นวน 1 ใน 3
ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจำ�นวนกรรมการแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึง่ ในสาม ทัง้ นี้ กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตาม
วาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้
6. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการ
แทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่จะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้
การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจำ�นวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
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ครัวของโลก

1.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั จะต้องมีกรรมการ
อิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

7. กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
อิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำ�เป็นตามที่
บริษทั เสนอและอนุมตั เิ ลือกกรรมการอิสระทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการ
อิสระต่อไป
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอี ย ดแสดงไว้ ใ นหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท หัวข้อ การจัดการ

รายงานประจำ�ปี
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8. คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารประชุมมากกว่า 6 ครัง้
ต่อปี โดยวันประชุมคณะกรรมการจะมีการกำ�หนดไว้ลว่ งหน้า
เป็นรายปี อย่างไรก็ตาม วันประชุมที่กำ�หนดไว้ดังกล่าว
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้หากมีเหตุจ�ำ เป็น ทัง้ นี้ กรรมการ
ทุกคนจะได้รบั แจ้งกำ�หนดการดังกล่าวและมีหน้าทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่�ำ เสมอ กรณีทก่ี รรมการ
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้ ใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการ
บริษทั ทราบก่อนการประชุมในครัง้ นัน้ ๆ และให้เลขานุการ
บริษทั ดำ�เนินการแจ้งผลการประชุมให้กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้า
ร่วมประชุมท่านนั้นได้รับทราบ
9. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ร่วมกับประธานผูบ้ ริหารฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการก่อนเสนอ
ต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้
10. กำ � หนดให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ใ ห้ คำ � แนะนำ � ด้ า น
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะ
ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และ

ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงจัดทำ�เอกสารการประชุมที่มีสารสนเทศที่สำ�คัญ
ครบถ้วน โดยจัดส่งให้แก่กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เพือ่ ให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุม
ได้อย่างเต็มที่
11. ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบ
โดยตรงในวาระทีน่ �ำ เสนอเพือ่ พิจารณาเป็นผูร้ ายงานในวาระ
นั้นๆ เพื่อให้กรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารสำ�หรับใช้
ประกอบการพิจารณาผู้สืบทอดงาน โดยกรรมการทุกคน
มีโอกาสในการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ตัดสินใจ
ทีเ่ ป็นอิสระ ทัง้ นี้ อาจมีการขอข้อมูลเพิม่ เติมจากกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย หรือขอคำ�แนะนำ�จากที่ปรึกษาอิสระได้ตาม
ความเหมาะสม
12. ในกรณี ที่ ก รรมการบริ ษั ท คนใดมี ส่ ว นได้ เ สี ยในวาระที่
พิจารณา ให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดของ
การมีสว่ นได้เสียนัน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยทันที รวมถึง
จะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้นและ
บันทึกกรณีดงั กล่าวไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
13. กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารอาจร่วมประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างกันเองตามความจำ�เป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารกิจการบริษทั โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
และรายงานผลการประชุมให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ทราบ
14. ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอเพือ่ การ
เสนอเรื่องของฝ่ายจัดการ และการอภิปรายของกรรมการ
โดยทัว่ กันในเรือ่ งทีน่ �ำ เสนออย่างรอบคอบ รวมถึงส่งเสริมให้
มีการใช้ดลุ ยพินจิ ทีร่ อบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความ
สนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำ�สู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็น
การกำ�กับดูแลกิจการ

การกำ�กับ
ดูแลกิจการ

15. กำ�หนดให้คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำ�ทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัท
16. คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทัง้ คณะอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีประธาน
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการ รวมถึงจัดให้มีการ
เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะไว้ในรายงานประจำ�ปี
17. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็น
รายบุคคล รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำ�ปี
18. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
19. คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วย
ในการกำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

20. ค่ า ตอบแทนของกรรมการให้ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กำ�หนดโดยคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ
21. ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด
โดยคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

22. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนงาน
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร และแผนงานการสืบทอด
งานในหัวข้อ การจัดการ โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
รายงานการดำ�เนินงานตามแผนงานดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริหารเป็นประจำ�ทุกปี
23. จัดให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษัทให้แก่กรรมการและผู้บริหาร อย่าง

สม่ำ�เสมอ โดยการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำ�
เป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
24. จัดเตรียมข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึง
ขอบเขตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านกฎหมาย
กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการที่เข้ารับ
ตำ�แหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
การดำ�รงตำ�แหน่งของผู้บริหาร

25. กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารมีการไปดำ �รง
ตำ � แหน่ ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท อื่ น นอกเหนื อ จาก
ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการ
ดำ�รงตำ�แหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำ�หนด ทั้งนี้ มิให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทอื่น เว้นแต่จะได้รับ
มอบหมายจากบริษัท
26. ผูบ้ ริหารของบริษทั ต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของ
บริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
2.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการซีพีเอฟทุกคนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มี
ประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความ
เข้าใจในอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางธุรกิจ สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถนำ�เสนอมุมมองและ
วิสยั ทัศน์ทเี่ ป็นประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงความเสีย่ ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ
บริษทั ทุกคนเป็นผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่
กำ�หนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัด และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ครัวของโลก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในส่ ว นของกรรมการอิ ส ระของซี พี เ อฟทุ ก คนมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552
เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
(ฉบับที่ 2) (“ประกาศที่ ทจ. 4/2552”) กล่าวโดยสรุปคือ ไม่ได้
มีการถือหุน้ ในบริษทั เกินกว่าร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลใดๆ ที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับ
บริษทั ในลักษณะทีเ่ ป็นลูกจ้างหรือมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
และ/หรือการให้บริการวิชาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั ไม่เป็นตัวแทนของกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ เฉพาะราย ไม่ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท
ทำ�ให้สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างเป็นอิสระ และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
รายงานประจำ�ปี
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะ
เป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีต�ำ แหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้อกี ด้วย
อำ�นาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น
มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ในลำ�ดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
ในการเข้ารับตำ�แหน่งกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการอิสระ
กรรมการแต่ละคนจะได้รบั ข้อมูลสำ�คัญเกีย่ วกับบริษทั ข้อบังคับ
ทีร่ ะบุถงึ ขอบเขต หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ได้รบั คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงือ่ นไข
ต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รวมไปถึงได้รับการทำ�ความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท
2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยหลักต่างๆ อันรวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ซีพีเอฟมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการที่มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแล
การบริหารงานของบริษทั ย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทที่
ซีพีเอฟถือหุ้นมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
ของซีพเี อฟจะเป็นผูพ้ จิ ารณาการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ
การประชุม รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว
4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

รายละเอียดการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน แสดงไว้ใน ข้อ 1
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หัวข้อ 1.2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสีย
่ ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระจำ�นวน 5 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ
ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากผลการสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้สอบทานร่วมกับสำ�นักตรวจสอบ
ภายใน แล้วสรุปว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำ�เนินงานของบริษัท รวมทั้งมี
ประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และ
ป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั จากการทีผ่ บู้ ริหารนำ�ไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มอี �ำ นาจ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุม
ภายในทีบ่ ริษทั ได้กำ�หนดไว้ ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน สำ�นักตรวจสอบภายในได้มกี ารสอบทานการปฏิบตั งิ าน

ของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
เหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัท
ได้กำ�หนดไว้ และในกรณีที่สำ�นักตรวจสอบภายในได้พบ
ข้อบกพร่องที่มีสาระสำ�คัญก็จะรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาสัง่ การ
แก้ไข อย่างไรก็ตาม ในรอบปี 2556 สำ�นักตรวจสอบภายใน
ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญซึง่ จะมีผลกระทบต่อผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ของงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งได้พิจารณาการ
ควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน
ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ

ครัวของโลก
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คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตัง้ ของคณะกรรมการบริษทั
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจำ�นวน 5 ท่าน โดยมีนายอาสา สารสิน เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ (เริม่ ดำ�รงตำ�แหน่งนีเ้ มือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2556 แทน
พลตำ�รวจเอก เภา สารสิน ซึง่ ถึงแก่อนิจกรรม) ศาสตราจารย์
นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศาสตราจารย์กติ ติคณุ สุภาพรรณ
รัตนาภรณ์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ และ ศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิทธิ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ
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ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน
รวมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ โดยนายอาสา สารสิน ศาสตราจารย์นายแพทย์
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ เข้าร่วมประชุม
ครบทัง้ 11 ครัง้ ศาสตราจารย์กติ ติคณุ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์
เข้าร่วมประชุม 10 ครัง้ และ ศ.ดร. พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิทธิ์ (ดำ�รง
ตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) เข้าร่วม
ประชุม 5 ครั้ง จากจำ�นวน 5 ครั้ง
กิจกรรมสำ�คัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ�เนินการไปใน
ระหว่างปี 2556 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจำ�ปี 2555
และประจำ�ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ของปี 2556 ซึง่ ครอบคลุม
ถึงการสอบทานการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี การเลือก
ใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างเหมาะสม เพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั และนำ�ส่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
2. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทตามที่ได้รับรายงานจากหัวหน้า
สำ�นักตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสามารถให้ผลตอบแทน
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน
3. สอบทานความเป็นอิสระของสำ�นักตรวจสอบภายใน และ
สอบทาน และอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี รวมทัง้
ได้สอบทานกฎบัตรของสำ�นักตรวจสอบภายใน และได้มกี าร
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสำ�นักตรวจสอบ
ภายใน
4. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ว่าสอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6. สอบทานนโยบาย และแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั เพือ่ ให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ�หนดไว้
7. สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี
และความเห็นของผูส้ อบบัญชี และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท รวมทั้งค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้า
ร่วม 4 ครัง้ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และ
ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่

9. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยตนเอง ซึง่ สรุปได้วา่ การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามทีส่ �ำ นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำ�หนด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ซึง่ สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทมีความ
น่าเชือ่ ถือ และได้จดั ทำ�ขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญ
ตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่าจาก
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ของผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
ทัง้ หมดของบริษทั ภายใต้กรอบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั
จะสามารถเจริญเติบโตอย่างน่าพอใจและยั่งยืน อันจะทำ�ให้
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนด้วย

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอาสา สารสิน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
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5. สอบทานการเข้าทำ�รายการและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
รายการทีม่ กี บั บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในรอบปี 2555 ว่าเหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศไว้

รายการระหว่างกัน

มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการท�ำรายการ
ระหว่างกัน

การเข้าทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นไปเพื่อ
การประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามหลัก
การในการเข้าทำ�รายการตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา 89/12(1)
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ไิ ว้เมือ่ ปี 2551
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ในการทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุนกำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยคำ�นึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นสำ�คัญ ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดแนวปฏิบัติ
ในการเข้าทำ�รายการระหว่างกัน โดยกรณีรายการที่เป็นธุรกิจ
ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ การเข้าทำ�รายการระหว่างกัน
จะต้องเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้
ส่วนกรณีที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ จะต้องได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำ�รายการ
ซึง่ ในกรณีดงั กล่าว กรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการว่า
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผูป้ ระเมินราคา
อิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทำ�การประเมินราคาของ
รายการระหว่างกันนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ
ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีการทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายการที่มีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป ส่วนรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือสนับสนุน
ธุรกิจปกตินัน้ ได้เปิดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการไว้
ในข้อ 2

1. รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติ
รายการลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้
การค้าที่เป็นบริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทที่
เกีย่ วข้องจ�ำนวน 6,131 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของลูกหนี้
การค้ารวมของบริษัท (2555  :  5,291 ล้านบาท)
รายการเจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้
การค้าที่เป็นบริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทที่
เกีย่ วข้องจ�ำนวน 2,071 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของเจ้าหนี้
การค้ารวมของบริษัท (2555  :  2,065 ล้านบาท)
รายการขายสินค้า

ในปี 2556 บริษทั มีรายการขายสินค้าให้กบั บริษทั ร่วม กิจการ
ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาที่ขายให้
กับบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาประกาศ (Price List) ของ
สินค้าที่บริษัทขายตามปกติธุรกิจ มูลค่าของรายการดังกล่าว
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำ�นวน 27,279
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายรวมของบริษัท
(2555 : 24,692 ล้านบาท)
รายการซื้อวัตถุดิบ

ในปี 2556 บริษัทมีรายการซื้อวัตถุดิบจากบริษัทร่วม กิจการ
ที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยราคาที่ซื้อเป็น
ราคาตามประกาศ (Price List) ของสินค้าทีผ่ ขู้ ายวัตถุดบิ ขาย
ตามปกติธรุ กิจ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่
31  ธนั วาคม  2556  มจี �ำ นวน  36,704  ลา้ นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ
10 ของต้นทุนขายรวมของบริษัท (2555 : 36,734 ล้านบาท)

รายการ
ระหว่างกัน

ในปี 2556 บริษทั มีรายได้อนื่ อันได้แก่ เงินปันผลรับ ดอกเบีย้ รับ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร รายได้คา่ ฝึกอบรม และ
สัมมนา รายได้ค่าตอบแทนจากการใช้ระบบงาน และรายได้
จากค่าเช่า ค่าบริการและอื่นๆ จากบริษัทร่วมและบริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 374 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.1 ของรายได้
รวมของบริษัท (2555  :  483 ล้านบาท)
ค่าเช่าและบริการ

บริษัทมีสัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน (รวมทั้งสัญญาบริการ
พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ) ทีด่ นิ ฟาร์มเลีย้ งสัตว์ และ
ยานพาหนะ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันบางแห่ง โดยมีระยะเวลา
1 ถึง 9 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในระหว่างปี 2557 ถึง 2565 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนิน
งานและสัญญาบริการ เป็นจ�ำนวนเงิน 2,318 ล้านบาท
(2555  :  1,754 ล้านบาท)
บริษัทมีรายการเช่าสินทรัพย์จากบริษัทร่วม กิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
เป็นไปตามอัตราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานที่ผู้ให้เช่าหรือ
ให้บริการก�ำหนด มูลค่าของรายการดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 1,316 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัท
(2555  :  1,194 ล้านบาท)

ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ

บริษทั ได้วา่ จ้างบริษทั ใหญ่ของบริษทั (บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์
จ�ำกัด (CPG)) ให้ท�ำการค้นคว้าและพัฒนาส่วนประกอบใน
การผลิตอาหารสัตว์ โดยซีพีเอฟ และบริษัทย่อยตกลงที่จะ
จ่ายค่าบริการให้กับ CPG ซึ่งค�ำนวณตามปริมาณการผลิต
อาหารสัตว์แต่ละประเภทในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมี
ค่าบริการขั้นต�่ำเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 0.1 ล้านบาท ถึง
1.3 ล้านบาท ต่อเดือน
นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศบางแห่งมีสัญญารับ
ความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการกับ CPG โดยมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญา
บริษัทมีค่าใช้จ่ายประเภทค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ ตาม
สัญญาจ้างบริการทางเทคนิควิชาการจาก CPG มูลค่าของ
รายการดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี
จ�ำนวน 1,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของต้นทุนขาย
รวมของบริษัท (2555  :  1,007 ล้านบาท)
ค่าเบี้ยประกัน

บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยประเภทค่าเบีย้ ประกันโดยจ่ายให้บริษทั อลิอนั ซ์
ซี.พี. ประกันภัย จ�ำกัด (AZCP) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
โดยอัตราค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามอัตรามาตรฐานที่ผู้รับ
ประกันก�ำหนด มูลค่าของรายการดังกล่าวส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.8 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัท
(2555  :  272 ล้านบาท)
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ครัวของโลก

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2556 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยอืน่ อันได้แก่ ค่าตอบแทนการใช้
ระบบงาน ค่าส่งเสริมการขาย ค่าขนส่งและอืน่ ๆ ให้แก่บริษทั
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 842 ล้านบาท (2555  :  1,091 ล้านบาท)
รายการอื่นๆ

บริษทั มีสญั ญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร สิง่ ปลูกสร้างและอืน่ ๆ รวมถึง
ซื้ออุปกรณ์และอื่นๆ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง โดยได้
จ่ายเงินตามสัญญาดังกล่าว เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,705 ล้านบาท
ในปี 2556 (2555  :  1,510 ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี
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บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่ง
หนึ่ง (บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (STAR)) เพื่อมีสิทธิ
ในการใช้เครื่องหมายการค้าของ STAR ในการนี้ บริษัทย่อย
ดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับ STAR
โดยค�ำนวณจากยอดสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว
ในอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญาค่าตอบแทนดังกล่าวส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวนเงินรวม 31 ล้านบาท
(2555  :  31 ล้านบาท)
บริษทั ได้ท�ำสัญญากับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั (บริษทั เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CPG)) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้
เครือ่ งหมายการค้า โดยมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับ CPG ในอัตราร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขาย
สินค้าแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน
เงินรวม 76 ล้านบาท (2555  :  71 ล้านบาท)
บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ ได้ท�ำสัญญากับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CPG)) เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
  โดยมีภาระ

ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับ CPG ในอัตราร้อยละ
0.2 และร้อยละ 0.4 ของยอดขายสินค้าแต่ละประเภทตามที่
ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวนเงินรวม 2 ล้านบาท
(2555  :  2 ล้านบาท)
2. รายการระหว่างกันที่ไม่ใช่ธุรกิจรายการปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติ

ในปี 2556 บริษัทมีการเข้าทำ�รายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเข้าลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ที่
ทจ. 21/2551 (ประกาศที่ ทจ. 21/2551) เรื่องหลักเกณฑ์
ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันจำ�นวนทั้งสิ้น 3 รายการ โดย
รายการทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดมีขนาดของรายการไม่ถงึ เกณฑ์ทีต่ อ้ ง
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศที่ ทจ. 21/2551
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2556 ซีพีเอฟและ CPF Investment
Limited (CPFI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ได้สละสิทธิการเข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ Kinghil
Limited (Kinghill) ซึ่งประกอบธุรกิจการลงทุน โดยลงทุน
ในบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้า “Super Brand
Mall” ในประเทศจีน ในส่วนที่ทั้งสองบริษัทมีสิทธิซื้อตาม
สัดส่วนการถือหุ้นรวมจำ�นวน 10,057,142 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 10,057,142 เหรียญสหรัฐ จากจำ�นวนหุ้นเพิ่มทุน
ทั้งหมด 60,000,000 หุน้ ที่ Kinghil จะเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในราคาหุน้ ละ 1 เหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.76 ในการนี้ Kinghil อาจจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
จำ�นวนดังกล่าวให้แก่ Worth Access Trading Limited
(WAT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด

รายการ
ระหว่างกัน

เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษทั ซี.พี. เมอร์แชนไดซิง่ จำ�กัด
(CPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซีพีเอฟถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ได้เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีพี-เมจิ
จำ�กัด (CP-Meiji) ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
นมและผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพทีท่ �ำ จากนม จำ�นวน 299,997 หุน้
(คิดเป็นร้อยละ 59.99 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว)
จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด (CPG) ซึ่งเป็นบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาหุ้นละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งมีกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่
ไม่มสี ว่ นได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พจิ ารณาการเข้าทำ�รายการ
ดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
ต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการขยายธุรกิจอาหารซึง่ เป็นธุรกิจปลายน้ำ� (Downstream
Business) โดยการเข้าลงทุนจะเป็นการเพิม่ ชนิดของผลิตภัณฑ์
ใหม่ในธุรกิจอาหาร (New Category) ซึ่งจะช่วยกระจาย
ความเสี่ยง (Diversification) ของซีพีเอฟในปัจจุบันที่
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ ซีพีเอฟ
เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์นมทัง้ ตลาด
ภายในประเทศและตลาดส่งออก และจากการที่ CP-Meiji ได้

ขยายโรงงานในระหว่างปี 2554-2556 เพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิต
กว่าร้อยละ 72 จึงมีความพร้อมที่จะรองรับโอกาสทางธุรกิจ
ในอนาคตดังกล่าว นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังเห็นโอกาสในการ
สนับสนุนการส่งออกของ CP-Meiji ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดย
การขายผ่านเครือข่ายการจัดจำ�หน่ายของซีพีเอฟที่มีอยู่ใน
ต่างประเทศ และซีพเี อฟสามารถร่วมมือกับ CP-Meiji ในการ
ดำ�เนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวนม เพื่อให้ได้น้ำ�นมดิบ
คุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิตของ CP-Meiji ขณะเดียวกัน
ยังช่วยเสริมการเติบโตในธุรกิจอาหารวัวนมของซีพีเอฟได้
ในอีกทางหนึ่ง การเข้าทำ�รายการครั้งนี้ ซีพีเอฟได้คำ�นึงถึง
ความเหมาะสมของระดับผลตอบแทนและความเสี่ยง แล้ว
มีความเห็นว่าราคาที่เสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม
ในไตรมาสที่สามของปี 2556 Chia Tai Food Enterprise
(Qingdao) Co., Ltd. (CT Qingdao) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
CPP ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ได้รับโอน
ซึ่งสิทธิในการใช้ที่ดินในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศ
จีน จาก Qingdao Chia Tai Co., Ltd. (QCT) ซึ่งเป็น
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (CPG) ถือหุน้
ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 เนื้อที่รวม 47.41 เอเคอร์
คิดเป็นมูลค่ารวม 9,113,229 เรนมินบิ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ภาษี) โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วม
ประชุม ได้พิจารณาการเข้าท�ำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ตอ่ กลุม่ บริษทั เนือ่ งจาก
ทีด่ นิ ดังกล่าวมีแนวเขตติดต่อกับทีด่ นิ ของ CT Qingdao และ
CT Qingdao ต้องการใช้ที่ดินดังกล่าวในการสร้างโรงงาน
อาหารแปรรูป
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ครัวของโลก

(CPG) ถือหุน้ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 หรือผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อยอืน่ ก็ได้ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียเข้า
ร่วมประชุม ได้พิจารณาการสละสิทธิการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจหลักหรือธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเท่านั้น

เดินเคียงข้าง
สร้างคุณค่าร่วม

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพและรับผิดชอบต่อภาคส่วนต่างๆ ในทุกมิติ บนพื้นฐานหลักปรัชญา
3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์ตอ
่ ประเทศชาติ ประโยชน์ตอ
่ ประชาชน และประโยชน์ตอ
่ บริษท
ั ด้วยการมุง
่ สร้าง
ค่านิยมและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี
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บริษัทก�ำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ซึ่งครอบคลุมความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและผู้บริโภค คู่ค้าธุรกิจ ชุมชนและสังคมรอบด้าน ตลอดจน
การดูแลรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพทั้งของบริษัทเอง
และห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยทิศทางกลยุทธ์หลักในการสร้างการ
เติบโตของธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บนการบริหารจัดการ
อันเป็นเลิศ ด้วยพื้นฐานธุรกิจที่มั่นคงที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ภายใต้กรอบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
บริษัทได้วางทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ 3 เสาหลัก คือ 1) อาหารมั่นคง
2) สังคมพึ่งตน และ 3) ดินน�้ำป่าคงอยู่

อาหารมั่นคง - คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อ
ลูกค้าและผู้บริโภค

“

”

บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น น�ำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภาพที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ ในราคาทีเ่ หมาะสม ไปยังผูบ้ ริโภค ด้วย
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลผ่านการวิจัยและพัฒนา
โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ
จากวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ควบคู่ไปกับการ
สื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างปลอดภัย
และได้คุณค่าทางโภชนาการ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
สู่ความยั่งยืน

โรงงานผลิตอาหารของบริษท
ั ในประเทศ
ไทยได้รับการรับ รองมาตรฐานสากล
ด้านความปลอดภัยอาหาร
GMP
HACCP
ISO 9001:2008
โรงงานผลิตอาหารส่งออกของบริษัท
ในประเทศไทยได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน
British Retail Consortium (BRC)
ซึง่ เป็นมาตรฐานทีก
่ ารันตีความสามารถ
การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารระดับสูง และเป็นใบเบิกทางการ
ส่งออกอาหารของบริษัทไปยังประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก

• วิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากการให้ความสำ�คัญในการวิจัยและพัฒนามาเพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้บริษทั มีนวัตกรรม
อาหารสัตว์ทมี่ โี ภชนาการเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด สายพันธุ์ และ
ช่วงอายุ มีสายพันธุ์สัตว์ทั้งไก่ เป็ด สุกร กุ้ง และปลาทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อม
อัตราการเจริญเติบโตดี แข็งแรง และต้านทานโรค พร้อมด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงที่
ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูป และ
อาหารปรุงสุก ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ รสชาติ ขนาด และคุณค่าทาง
โภชนาการ เพื่อเป็นทางเลือกสำ�หรับผู้บริโภคกว่า 1,600 รายการ
• บริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ ด้วยลักษณะการ
ด�ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจ
อาหาร และธุรกิจค้าปลีกอาหาร บริษัทจึงมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อาหาร
• สื่อสารข้อมูลและส่งเสริมความรู้ด้านสุขโภชนาการ โดยการสื่อสารข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอต่อการน�ำไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ โดยฉลากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า
ทั้งหมดได้แสดงข้อมูลส่วนประกอบส�ำคัญ วิธีการใช้และการเก็บรักษา และคุณค่า
ทางโภชนาการสอดคล้องตามที่กฎหมายก�ำหนด
• ขยายโอกาสและสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ นการเข้าถึงอาหาร โดยการจัดกิจกรรม
ทีร่ ว่ มมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร เพือ่ ให้
ผู้บริโภคและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัย

ครัวของโลก
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“

”

สังคมพึ่งตน - การพัฒนา ชุมชนและสังคม ให้เข้มแข็ง

บริษัทตระหนักดีว่า “คู่ค้าธุรกิจ” และ “ชุมชน” คือ ห่วงโซ่
ส�ำคัญของความส�ำเร็จในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ ี
คุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม จึงให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพ
ของคูค่ า้ ธุรกิจ ชุมชน และสังคม ตลอดจนสร้างการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถ และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไป
ด้วยกัน อันจะน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งในที่สุด
• ส่งเสริมการบริหารคุณภาพและยกระดับขีดความสามารถ
ของคู่ค้าธุรกิจ ผ่านการให้ค�ำปรึกษาและบริการวิชาการ การ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี และการฝึกอบรมแนวทางและ
มาตรฐานการผลิตสากล
• พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนรอบสถานประกอบการ ผ่าน
การด�ำเนินงานในกว่า 900 โครงการ ครอบคลุม 3 ด้านหลัก
ได้แก่ 1) การส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพและสุขอนามัย
2) การพัฒนาชุมชน สาธารณประโยชน์ สาธารณสมบัติ และ
3) การศึกษาและวัฒนธรรม

• สนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสังคม ผ่าน
การร่วมดำ�เนินโครงการหมูบ่ า้ นเกษตรกรรมหนองหว้า หมูบ่ า้ น
เกษตรกรรมกำ�แพงเพชร และหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์
ตลอดจนร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรกว่า
5,000 ครอบครัว
ดินน�้ำป่าคงอยู่ - การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“

”

ซีพเี อฟตระหนักถึงคุณค่าความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทางและพื้นฐานของธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริษทั จึงมุง่ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้
แนวคิด “ธุรกิจสีเขียว (Green Business)” เพื่อร่วมบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบและเพิม่ ผลกระทบเชิงบวกตลอดห่วงโซ่คณุ ค่า
• นำ�หลัก 4Rs มาใช้ในกระบวนการผลิต ด้วยการลดการใช้
(Reduce) ใช้ซ�้ำ (Reuse) นำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ
ฟื้ น ฟู ห รื อ นำ � ทางเลื อ กใหม่ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
น้อยกว่าเดิมมาใช้ในกระบวนการผลิต  (Replenish)  เพื่อการ
ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของบริษทั ตลอดจน
ร่วมบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
สู่ความยั่งยืน

ห่วงโซ่อุปทานผ่าน “โครงการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการ
เกษตรอย่างยั่งยืน”
• สนับสนุนการปกป้องและพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติ ด้วยการ
สนุบสนุนพนักงานและชุมชนเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในและ
ภายนอกสถานทีต่ งั้ ของกิจการ อาทิ “โครงการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานของบริษัท และ โครงการรักษ์
ล�ำน�้ำมูล จ.นครราชสีมา” ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำท้องถิ่น
ควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อฟื้นฟูและบ�ำรุง
รักษาสภาพล�ำน�ำ้ มูลและล�ำน�ำ้ สาขา หรือโครงการซีพีเอฟชวน
คนไทยปลูกป่าชายเลน ซึง่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2536 จนถึง
ปัจจุบัน ณ พื้นที่ป่าชายเลน 17 จังหวัดในภาคใต้ ภาค
กลาง และภาคตะวันออก เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
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สภาพภูมอิ ากาศ อาทิ โครงการใช้เชือ้ เพลิงชีวมวลของกลุม่ ธุรกิจ
อาหารสัตว์ โครงการ Green Farm ของกลุ่มธุรกิจเลี้ยงสัตว์
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Energy Efficiency Improvement
Project-Cogeneration) และโครงการปรับปรุงน้ำ�ทิ้งจาก
อุตสาหกรรมให้เป็นพลังงาน (Waste Water Biogas Capture
and Utilization Project) ของกลุ่มธุรกิจอาหาร เป็นต้น
• บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผูส้ ง่ มอบ ด้วยการบูรณาการการด�ำเนินงานในลักษณะองค์รวม
ตลอดกระบวนการผลิตครบวงจรของบริษัท ผ่าน “โครงการ
ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” โดยน�ำร่องในผลิตภัณฑ์ไก่สดและ
ไก่ปรุงสุก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ProSustainú จาก
Det Norske Veritas Co.,  Ltd. ประเทศนอร์เวย์ หน่วยงาน
รับรองระดับโลก พร้อมกับการส่งเสริมความรับผิดชอบใน

หมายเหตุ:
(1) ผลการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556 ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2556
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแสดงไว้ในหัวข้อ “การจัดการ”

ผู้ถือหุ้น
(ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556)
ประเภท

สัดส่วนการถือหุ้น

1. บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย

16.95%

2. บุคคลธรรมดา

สัญชาติต่างประเทศ

3. นิติบุคคล

สัญชาติไทย

51.61%

4. นิติบุคคล

สัญชาติต่างประเทศ

31.42%

0.02%

รวม

100.00%

ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของซีพีเอฟให้โอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะ
เป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในซีพีเอฟเกินกว่าร้อยละ
40 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ
รายงานประจำ�ปี
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คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นของซีพีเอฟเกินกว่าอัตราจำ�กัดที่
กำ�หนดไว้ในวรรคแรกของข้อบังคับเรือ่ งการโอนหุน้ ได้ โดยการ
จองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ที่ออกและเสนอขายโดยซีพีเอฟ หรือโดย
การใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีที่
คนต่างด้าวนัน้ เป็นผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และ/หรือผูถ้ อื ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ให้สิทธิดังกล่าวแก่
ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทซ่ี พี เี อฟเป็นผูอ้ อกและเสนอขาย (รวมตลอดถึง
หุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้นดังกล่าวมาจาก
การจองซือ้ หุน้ หรือการใช้สทิ ธิตา่ งๆ ตามวรรคนี)้ แต่ทงั้ นีก้ าร
ถือหุ้นใหม่ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าว

ในวรรคแรกแล้ว จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื โดยคนต่างด้าวทัง้ หมดจะต้อง
ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุน้ ทีอ่ อกจำ�หน่ายแล้วทัง้ หมด
ของซีพเี อฟในขณะนัน้ ๆ อัตราจำ�กัดทีค่ นต่างด้าวมีสทิ ธิถอื หุน้
จำ�นวนร้อยละ 49 นี้ ให้ใช้กบั กรณีการโอนหุน้ จากคนต่างด้าว
ซึง่ เป็นผูไ้ ด้หนุ้ ใหม่ โดยการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีอ่ อกและเสนอขาย
โดยซีพีเอฟ หรือโดยการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือใช้สิทธิซื้อหุ้น
ที่ออกใหม่ของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามวรรคนี้
(รวมตลอดถึงหุ้นปันผลหรือหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้หุ้น
ดังกล่าวมาจากการจองซือ้ หุน้ หรือการใช้สทิ ธิตา่ งๆ ตามวรรคนี)้
ให้กบั คนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุน้ ดังกล่าว
จะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 สัดส่วนการถือครองหุน้ สามัญ
ของซีพีเอฟโดยคนต่างด้าวมีจ�ำนวนประมาณร้อยละ 31.44
ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของซีพีเอฟ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

(ณ  วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่ม CPG (1) ประกอบด้วย
1.1 CPG

(2)

1.2 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำ�กัด

(3)

1.3 Orient Success International Limited (4)
1.4 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
1.5 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำ�กัด (มหาชน)
1.6 Plenty Type Ltd.

(7)

(6)

(5)

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

3,491,166,001

45.09%

1,935,815,835

25.00%

881,525,460

11.38%

319,004,106

4.12%

207,935,600

2.69%

82,885,000

1.07%

64,000,000

0.83%

ผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

2. LITTLEDOWN NOMINEES LTD.(8)

491,741,500

6.35%

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด (9)

473,590,980

6.12%

4. UBS AG LONDON BRANCH (8)

180,231,226

2.33%

5. STATE STREET BANK EUROPE LTD.(8)

160,684,106

2.08%

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.(10)

127,034,391

1.64%

7. สำ�นักงานประกันสังคม (2 กรณี) (11)

109,887,900

1.42%

8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED (10)

107,843,035

1.39%

9. NORTRUST NOMINEES LTD.(12)

84,170,410

1.09%

10. นายปริญ เธียรวร

80,000,000

1.03%

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

กลุ่มรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกอบกิจการลงทุน น�ำเข้าและจ�ำหน่ายเคมีภณั ฑ์ และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ มีกลุม่ เจียรวนนท์เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดยผูถ้ 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
ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG
ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG
ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารครบวงจร โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ
ประกอบกิจการซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ
ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ
บริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ ทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) SECURITIES SERVICES โซนบี อาคารสาทรนคร ชัน้ 14
ถนนสาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 10500
บริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย ทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 968 อาคารเอช เอส บี ซี ชั้น 5 ถ.พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หน่วยงานราชการไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ (ทีมควบคุมหลักทรัพย์) 1060 อาคาร 2
ชั้น 3 ถ.เพชรบุรี มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
บริษทั จดทะเบียนในต่างประเทศ ทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชัน้ 12 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้ กลุ่ม CPG มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่ 2-9
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ครัวของโลก

รายชื่อผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ซีพีเอฟมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง
โดยการจ่ายครั้งแรกจะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และ
การจ่ายครัง้ ทีส่ องจะจ่ายเป็นเงินปันผลประจ�ำปี โดยเงินปันผล
ทีจ่ า่ ยรวมทัง้ สิน้ ในแต่ละปีจะมีจ�ำนวนประมาณร้อยละ 50 ของ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้ และส�ำรองตามกฎหมาย
(ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขนึ้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการ
เงิน และโครงการในอนาคตของบริษทั รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมีหน้าที่ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ
หุน้ กูบ้ ริษทั โดยหากซีพเี อฟไม่สามารถช�ำระดอกเบีย้ ของหุน้ กู้
หรือผิดนัดช�ำระเงินจ�ำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้
ห้ามมิให้ซีพีเอฟจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี
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ส�ำหรับบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดนั้น แต่ละบริษัท
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีหลังหักภาษีเงินได้และส�ำรองตามกฎหมาย ส่วนการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยอืน่ ๆ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน
ในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท
ย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ ส�ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ซีพเี อฟมีรายได้เงินปันผลรับจากบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ 13,556
ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ได้เป็นบริษทั
มหาชนจ�ำกัดจ�ำนวน 11,454 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของซีพีเอฟในปี 2556 ได้แก่ นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย
รัตนจรัสกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ค่าตอบแทนที่ซีพีเอฟและบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ในปี 25561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท
2. ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษ
1

ซีพีเอฟ

บริษัทย่อย

3,210,000

9,574,000

420,000

960,000

ค่าตอบแทนนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีขอเบิกชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2638-2139
http://www.cpfworldwide.com
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย
0107537000246
7,742,941,932 บาท
7,742,941,932 หุ้น เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
1.00 บาทต่อหุ้น
206 บริษัท (รายละเอียดโดยสรุป แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ
“ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน”)
CPF
ส�ำหรับหุ้นสามัญ
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
CPF185A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556
CPF178A ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1
CPF198B ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2
CPF218B ส�ำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3

(รายละเอียดของหุ้นกู้โดยสรุป สามารถดูได้ที่ www.cpfworldwide.com หัวข้อ “นักลงทุน” และรายละเอียดมูลค่าหุ้นกู้
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ”)
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ครัวของโลก

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
		
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ที่อยู่เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ
สถานะทางกฎหมาย
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)
จ�ำนวนบริษัทย่อย
		
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อหุ้นกู้ที่จดทะเบียนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทมีการลงทุน
บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น และบริษัทที่ซีพีเอฟมีอ�ำนาจควบคุม มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 206 บริษัท ดังนี้
บริษัทที่มีกิจการในประเทศไทยและที่ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการในประเทศไทย
ธุรกิจสัตว์บก
บริษัทย่อยทางตรง

1. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2631-0989
600,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.44

2. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการร้านอาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2641-1333
0-2641-0333
80,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

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

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2638-2139
7,008,250,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
1.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.98

4. บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2638-2749
9,000,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

รายงานประจำ�ปี
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ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหาร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2693-0583
0-2693-0584
800,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.97

2. บริษัท ซีพีเอฟ พรีเมียมฟู้ดส์ จ�ำกัด 1

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
0-3859-3046
0-3859-3587
700,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

3. CPF Denmark A/S

ประเภทธุรกิจ

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศเดนมาร์ก
45-7526-1330
45-7526-1336
EUR 200,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
EUR 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 52.00

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
4. CPF Europe S.A.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

5. CPF Food Trading
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศเบลเยี่ยม
32-2357-5380
32-2357-5398
EUR 28,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
EUR 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศจีน
86-21-5835-8683
86-21-5835-5655
USD 4,000,000
ร้อยละ 100.00
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ครัวของโลก

1. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

บริษัทย่อยทางอ้อม

6. CPF Tokyo Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

7. CP Foods (UK) Limited

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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รายงานประจำ�ปี

ประเภทธุรกิจ

7.1-7.60 เป็นบริษัทย่อยของ CP Foods
		 (UK) Limited 2

ประเภทธุรกิจ

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศญี่ปุ่น
813-5401-2231
813-5401-2236
JPY 200,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
JPY 1,000 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศอังกฤษ
44-1299-253131
44-1299-253232
GBP 300,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
GBP 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 52.00

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนช�ำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตว์และอาหารส�ำเร็จรูป
ประเทศอังกฤษ
GBP 1.00
ร้อยละ 52.00

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

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

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าอาหารทะเล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1-410-505-5017
1-410-381-6868
USD 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

ธุรกิจสัตว์น�้ำ
บริษัทย่อยทางตรง

1. บริษัท ซีฟู้ดส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด 1

บริษัทย่อยทางอ้อม

1. C.P. Food Products, Inc.

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

ธุรกิจอื่น
บริษัทย่อยทางตรง

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

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

2. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

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

3. บริษัท ไอพี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2625-8000
0-2638-2139
100,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

1. Charoen Pokphand Foods Kenya
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศเคนยา
Ksh 400,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
Ksh 100.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

2. CPF Investment Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 1,200,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.1 Bright Excel Investments Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

บริษัทที่มีกิจการในต่างประเทศ
บริษัทย่อยทางตรง
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1. บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ�ำกัด

บริษัทย่อยทางตรง

2.2 Charoen Pokphand (Taiwan) Investment
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
USD 12,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.3 Coinaton Investments Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.3.1 Chun Ta Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071
886-2-25073438
NTD 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.4 CPVN Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.5 Forward Pass Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.5.1 Ta Chung Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071
886-2-25073438
NTD 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

2.6 New Splendid Holdings Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

รายงานประจำ�ปี
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ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
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บริษัทย่อยทางตรง

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศแทนซาเนีย
Tzs 6,700,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
Tzs 100 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

4. C.P. Aquaculture (Beihai)
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
และเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ
ประเทศจีน
86-779-208-4362
86-779-209-6161
USD 17,500,000
ร้อยละ 100.00

5. C.P. Aquaculture (Dongfang)
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

เพาะฟักลูกกุ้ง
ประเทศจีน
86-898-3696-3928
86-898-3696-5688
RMB 32,000,000
ร้อยละ 100.00

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

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำและเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ
ประเทศจีน
86-898-3696-3928
86-898-3696-5688
USD 3,000,000
ร้อยละ 100.00

7. C.P. Foods Holdings Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 1,000,000
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์
และเพาะฟักลูกกุ้ง
ประเทศฟิลิปปินส์
63-45-961-4892
63-45-961-4441
PHP 2,370,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
PHP 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

1. Charoen Pokphand Foods
Philippines Corporation

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น
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3. CPF Tanzania Limited

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
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1.1 A.P.P. Enterprise, Inc. 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเทศฟิลิปปินส์
63-34-432-0994
63-34-432-0969
PHP 5,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
PHP 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 39.60

2. Charoen Pokphand Foods
(Overseas) LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
7-496-636-1874
7-496-636-1924
RB 1,531,532,000
ร้อยละ 99.99

2.1 CPF Agro LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
7-496-636-1874
7-496-636-1924
RB 1,166,038,000
ร้อยละ 99.99

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

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
ประเทศตุรกี
212-274-8536
212-267-2112
TL 200,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
TL 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 100.00

4. C.P. Pokphand Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
852-252-01601
852-286-12514
USD 600,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 0.01 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.1 C.P. Aquaculture (Yangjiang)
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 10,000,000
ร้อยละ 75.01

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 28,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.3 C.P. Standard Resources Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
ร้อยละ 75.01

4.4 C.P. Vietnam Corporation

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์ เลี้ยงสัตว์ และอาหารแปรรูป
ประเทศเวียดนาม
8461-383-6251-9
8461-393-1468
VND 1,741,792,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
VND 10,000.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 82.30

4.5 C.T. Progressive (H.K.) Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
852-252-01601
852-286-12514
HKD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.6 Changsha Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 134,000,000
ร้อยละ 75.01

4.7 Charoen Pokphand (China) Investment
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
852-252-01601
852-286-12514
USD 56,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01
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4.2 C.P. Enterprises Limited

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
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4.8 Chengdu Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 6,300,000
ร้อยละ 52.51

4.9 Chia Tai (China) Investment
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

กิจการลงทุนและการค้า
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 196,695,333
ร้อยละ 75.01

4.10 Chia Tai Food Enterprise
(Qingdao) Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 85,700,000
ร้อยละ 75.01

4.11 Chia Tao Food Enterprise (Qinhuangdao) ประเภทธุรกิจ
Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารแปรรูป อาหารส�ำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์
และอาหารพร้อมรับประทาน
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 117,460,000
ร้อยละ 75.01

4.12 Chia Tai Huazhong Biochemistry Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 10,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.13 Chia Tai Pucheng Biochemistry Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
USD 100,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 7,062,018
ร้อยละ 75.01

4.15 Chia Tai Yueyang
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 9,550,000
ร้อยละ 75.01

4.16 Chongqing Chia Tai Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 5,920,000
ร้อยละ 45.01

4.17 Chongqing Shuangqiao Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 4,520,000
ร้อยละ 52.51

4.18 Chuzhou Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 7,648,500
ร้อยละ 75.01

4.19 CP China Investment Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
852-252-01601
852-286-12514
USD 129,750,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01
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4.14 Chia Tai Yongji Enterprise
Company Limited

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

4.20 CP Food Investment Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 1
ร้อยละ 75.01

4.21 Dali Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 37,000,000
ร้อยละ 75.01

4.22 ECI Machinery Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
852-252-01601
852-286-12514
USD 50,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.23 Ek Chor China Motorcycle
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศเบอร์มิวดา
852-252-01601
852-286-12514
USD 1,942,600 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 0.10 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.24 Ek Chor Investment Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 35,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.25 Fuzhou Da Fu Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 9,139,297
ร้อยละ 75.01
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บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ประเทศจีน
93-1575-0941
93-1575-0997
RMB 100,000,000
ร้อยละ 75.01

4.27 Ganzhou Chia Tai Industrial Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 18,000,000
ร้อยละ 60.01

4.28 Golden Industrial
Investment Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 10,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.29 Guang An Chia Tai Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 24,500,000
ร้อยละ 45.01

4.30 Guangdong Tai Tong Investment
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

หยุดประกอบกิจการ
ประเทศจีน
86-206-287-1968
86-206-287-1969
USD 30,000,000
ร้อยละ 75.01

4.31 Guanghan Chia Tai Feed Tech
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 818,251
ร้อยละ 68.26
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4.26 Gansu Chia Tai Agriculture
Financing Guarantee
Company Limited

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
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4.32 Guangxi Chia Tai Financing Guarantee
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 75.01

4.33 Guilin Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,720,000
ร้อยละ 63.76

4.34 Guiyang Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 33,000,000
ร้อยละ 75.01

4.35 Hangzhou Advance Feed Tech
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 6,700,000
ร้อยละ 75.01

4.36 Hannick Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-286-12514
HKD 1,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.37 Henan Chia Tai Agro-Industrial Financing ประเภทธุรกิจ
Guarantee Company Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 75.01

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,900,000
ร้อยละ 75.01

4.39 Huludao Chia Tai Husbandry Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 28,100,000
ร้อยละ 75.01

4.40 Inner Mongolia Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 8,190,700
ร้อยละ 67.80

4.41 Jiangsu Chia Tai Agriculture Financing
Guarantee Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ให้บริการค�้ำประกันสินเชื่อ
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 75.01

4.42 Jiangsu Huai Yin Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,621,000
ร้อยละ 66.01

4.43 Jinan Chia Tai
Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 1,718,000
ร้อยละ 48.76

4.44 Jiu Jiang Chia Tai Feedstuff Company
Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 34,000,000
ร้อยละ 45.01
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4.38 Huai Hua Chia Tai
Company Limited

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
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4.45 Kunming Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 6,405,300
ร้อยละ 69.29

4.46 Lanzhou Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 8,779,000
ร้อยละ 70.96

4.47 Liuzhou Advance Feed Tech Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 6,700,000
ร้อยละ 75.01

4.48 Mianyang Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 4,000,000
ร้อยละ 60.01

4.49 Modern State Investments Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
USD 120,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 75.01

4.50 Nanchang Chiatai Livestock Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 5,120,229
ร้อยละ 75.01

4.51 Nanning Chia Tai Animal
Husbandry Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 6,774,500
ร้อยละ 68.74

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 110,060,025
ร้อยละ 45.01

4.53 Nantong Chia Tai Technology
Feed Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 3,000,000
ร้อยละ 45.01

4.54 Nanyang Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 50,000,000
ร้อยละ 68.26

4.55 Neijiang Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,900,000
ร้อยละ 52.51

4.56 Ningbo Chia Tai Agriculture Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 7,415,300
ร้อยละ 52.51

4.57 Pingdingshan Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 2,761,321
ร้อยละ 52.51

4.58 Pucheng Chia Tai
Biochemistry Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 100,000,000
ร้อยละ 52.13
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4.52 Nantong Chia Tai
Company Limited 3

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

รายงานประจำ�ปี
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4.59 Qingdao Chia Tai Agricultural
Developement Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 8,800,000
ร้อยละ 75.01

4.60 Shaanxi Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 6,729,100
ร้อยละ 72.00

4.61 Shanghai EK Chor Industrial
Trading Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

หยุดการประกอบกิจการ
ประเทศจีน
86-215-870-1716
86-215-089-6727
USD 200,000
ร้อยละ 75.01

4.62 Shanxi Chia Tai
Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 11,673,200
ร้อยละ 44.93

4.63 Shenyang Advance Feed Tech
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 24,900,000
ร้อยละ 75.01

4.64 Shenyang Chia Tai Livestock Company
Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 5,600,000
ร้อยละ 75.01

4.65 Shijiazhuang Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 22,000,000
ร้อยละ 75.01

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 4,000,000
ร้อยละ 52.51

4.67 Tai Zhou Chia Tai Feed
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 8,451,051
ร้อยละ 72.01

4.68 Tianjin Chia Tai Agro-Industrial Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 65,540,000
ร้อยละ 75.01

4.69 Tianjin Chia Tai Feed Tech
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 23,812,500
ร้อยละ 75.01

4.70 Urumqi Chia Tai Animal Husbandry
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 34,250,000
ร้อยละ 70.08

4.71 Weinan Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 69,000,000
ร้อยละ 75.01

4.72 Wuhan Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 3,750,000
ร้อยละ 75.01
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4.66 Shuangliu Chia Tai
Company Limited

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม
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4.73 Wuhan Chia Tai Aquaculture Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 62,000,000
ร้อยละ 75.01

4.74 Wuxuan Chia Tai Animal
Husbandry Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 34,640,000
ร้อยละ 63.76

4.75 Xiamen Chia Tai Agriculture Company
Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 30,400,000
ร้อยละ 45.01

4.76 Xiangyang Chia Tai Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 97,900,000
ร้อยละ 75.01

4.77 Xuzhou Chia Tai Feed Company
Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 16,000,000
ร้อยละ 48.76

4.78 Yi Chang Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
USD 18,090,000
ร้อยละ 75.01

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 6,000,000
ร้อยละ 63.76

4.80 Yongan Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 27,000,000
ร้อยละ 75.01

4.81 Zhoukou Chia Tai
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 50,000,000
ร้อยละ 75.01

4.82 Zhumadian Chia Tai
Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-108-508-9000
86-108-508-9128
RMB 28,060,000
ร้อยละ 45.76

4.83 Zhumadian Huazheng Property Company ประเภทธุรกิจ
Limited
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์
ประเทศจีน
86-396-212-7539
86-396-212-7496
RMB 10,000,000
ร้อยละ 52.51

4.84 Zhumadian Huazhong Chia Tai
Company Limited

ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์
ประเทศจีน
86-396-262-3002
86-396-212-7496
RMB 72,000,000
ร้อยละ 52.51

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน
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4.79 Yinchuan Chia Tai
Company Limited

บริษัทย่อยทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศลาว
856-21-453508-10
856-21-453507
USD 3,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

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

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุนในธุรกิจสัตว์น�้ำครบวงจร
และธุรกิจสุกร
ประเทศมาเลเซีย
603-4027-1800
603-4027-1900
RM 150,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

2.1 Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

เพาะเลี้ยงกุ้งและแปรรูปกุ้ง
ประเทศมาเลเซีย
603-4027-1800
603-4027-1900
RM 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

2.2 Makin Jernih Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศมาเลเซีย
603-6091-7340
603-6091-7342
RM 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

2.2.1 AA Meat Shop Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
ประเทศมาเลเซีย
603-6091-7340
603-6091-7342
RM 5,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

2.2.2 Chau Yang Farming Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

เลี้ยงสัตว์
ประเทศมาเลเซีย
603-6091-7340
603-6091-7342
RM 25,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99
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1. C.P. Laos Company Limited

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

แปรรูปเนื้อสัตว์
ประเทศมาเลเซีย
603-6091-7340
603-6091-7342
RM 25,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

2.3 Star Feedmills (M) Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์น�้ำ
ประเทศมาเลเซีย
603-8921-8299
603-8921-8399
RM 100,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

3. Charoen Pokphand (India)
Private Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์
ประเทศอินเดีย
91-44-24474166
91-44-24472880
RS 1,558,300,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RS 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.99

4. Charoen Pokphand (USA), Inc.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

หยุดการประกอบกิจการ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1-410-505-5017
1-410-381-6868
USD 30,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 99.97

5. Charoen Pokphand Enterprise
(Taiwan) Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ธุรกิจไก่ครบวงจรและเลี้ยงสัตว์
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071
886-2-25073438
NTD 3,579,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 32.41

5.1 Arbor Acres (Taiwan)
Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

เลี้ยงสัตว์
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071
886-2-25073438
NTD 31,500,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 16.21
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2.2.3 Tip Top Meat Sdn. Bhd.

บริษัทย่อยทางอ้อม
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5.2 Charoen Pokphand (Taiwan)
Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเสริมและวัคซีน
ส�ำหรับสัตว์
ประเทศไต้หวัน
886-2-25077071
886-2-25073438
NTD 27,152,400 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
NTD 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 29.17

5.3 Chia Tai Lianyungang
Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศฮ่องกง
852-252-01601
852-252-85802
HKD 1,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
HKD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 32.41

5.4 Lianyungang Chia Tai Agro-Industry
Development Company Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-518-823-40802
86-518-823-42558
USD 5,400,000
ร้อยละ 22.69

5.5 Plenty Type Limited 3

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
852-25201601
852-25285802
USD 14,261,488 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 0.231 ต่อหุ้น
ร้อยละ 32.41

6. Russia Baltic Pork Invest ASA

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน
ประเทศนอร์เวย์
47-3280-0657
NOK 357,913,200
ร้อยละ 69.70

6.1 Farm Construction LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

รับเหมาก่อสร้างฟาร์มสุกร
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 100,000
ร้อยละ 69.70

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทย่อยทางอ้อม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ให้บริการด้านการเงิน
ประเทศเดนมาร์ก
45-7658-5005
DKK 500,000
ร้อยละ 69.70

6.3 Kornevo LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 10,000
ร้อยละ 69.70

6.4 M.I.R. Closed Joint Stock Company

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 98,540,146
ร้อยละ 69.70

6.5 NNPP LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 100,000
ร้อยละ 69.70

6.6 Pravdinsk Pig Production Closed Joint
Stock Company

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 160,000,000
ร้อยละ 69.70

6.7 Penza Agri Invest LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

เลี้ยงสัตว์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 100,000
ร้อยละ 69.70

6.8 Penza Land Invest LLC.

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ประเทศรัสเซีย
8-401-230-7700
RB 100,000
ร้อยละ 69.70
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หมายเหตุ:
1
อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี
2
ประกอบด้วย
1. Fusion Abbey Park Limited
4. Fusion Bransford Limited
7. Fusion Calis Limited
10. Fusion Crowle Limited
13. Fusion Dormington Limited
16. Fusion Eastoe Limited
19. Fusion Exning Limited
22. Fusion Gocek Limited
25. Fusion Hartford Limited
28. Fusion Heath Limited
31. Fusion Kroma Limited
34. Fusion Littleworth Limited
37. Fusion Mountfield Limited
40. Fusion Niamh Limited
43. Fusion Ratcliffe Limited
46. Fusion Samui Limited
49. Fusion Soham Limited
52. Fusion Thetford Limited
55. Fusion Van Den Hauwe Limited
58. Fusion Whistler Limited
3
บริษัทมีอ�ำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว

2.
5.
8.
11.
14.
17.
20.
23.
26.
29.
32.
35.
38.
41.
44.
47.
50.
53.
56.
59.

Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion

Alfrick Limited
Broadway Limited
Carnoustie Limited
Dalaman Limited
Driscoll Limited
Elmbridge Limited
Fethiye Limited
Gray Limited
Hawstead Limited
Irvine Limited
Krone Limited
Madeley Limited
Moyes Limited
Pershore Limited
Reid Limited
Sharp Limited
Southall Limited
Turgay Limited
Wadborough Limited
Wright Limited

3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.
30.
33.
36.
39.
42.
45.
48.
51.
54.
57.
60.

Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion
Fusion

Bracewell Limited
Brothwood Limited
Charlton Limited
Defford Limited
Dumbleton Limited
Everton Limited
Gatley Limited
Harper Limited
Head Street Limited
Kaitaia Limited
Lineker Limited
Mcmahon Limited
Newlands Limited
Priest Lane Limited
Richardson Limited
Sheedy Limited
Stevens Limited
Uzumlu Limited
Wellington Limited
Yamac Limited

บริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทร่วมที่ซีพีเอฟถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20.00 ถึงร้อยละ 50.00
ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 บริษัท ดังนี้
บริษัทร่วม

1. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

2. บริษัท นว 84 จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven ใน
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2677-9000
0-2631-1082
9,000,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
1.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 31.76
กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.98
ในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจสวนป่าในประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
1,500,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
10.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 25.00

ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

บริษัทร่วม

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2988-0700
0-2988-0706
70,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 49.99

4. บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส
ประเทศไทย จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2988-0700
0-2988-0706
4,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
100.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 49.98

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

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารกุง้ และฟาร์มเพาะฟักลูกกุง้
ในประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย
9144-2491-7790
Rs 250,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
Rs 10.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 31.70

6. C.P. Cambodia Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ ในประเทศกัมพูชา
ประเทศกัมพูชา
001-855-24-397339
USD 37,222,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 5,030 ต่อหุ้น
ร้อยละ 25.00

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

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ  100.00
ในบริษัทจ�ำนวน 9 แห่ง ที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และ
เลี้ยงสัตว์ในประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซีย
60-3317-63061
RM 50,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
RM 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 49.75

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศฮ่องกง
852-282-36177
852-252-47290
HKD 3,122,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
ร้อยละ 37.50

8. Conti Chia Tai International Limited
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3. บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จ�ำกัด

บริษัทร่วม

9. Zhan Jiang Deni Carburetor
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายคาร์บูเรเตอร์ของรถจักรยานยนต์และ
อุปกรณ์รถยนต์
ประเทศจีน
86-759-315-0908
86-759-331-4374
USD 21,250,000
ร้อยละ 21.00

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7 บริษัท ดังนี้
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

1. บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพที่ท�ำจากนม
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
0-2677-9000
0-2631-1082
500,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
1,000.00 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 59.99

2. Beijing Chia Tai Feedmill
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-106-941-2811
86-106-941-2877
USD 5,000,000
ร้อยละ 37.50

3. ECI Metro Investment
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุน และค้าเครื่องจักรและอะไหล่
ประเทศบริติส เวอร์จิน ไอส์แลนด์
852-252-01601
852-286-12514
USD 12,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
ร้อยละ 37.50

4. Handan Chia Tai Feed
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-379-678-51191
86-379-678-51190
RMB 11,200,000
ร้อยละ 37.50

รายงานประจำ�ปี
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ข้อมูลทัว่ ไป
ของนิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีบ
่ ริษท
ั มีการ
ลงทุน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-310-638-6570
86-310-638-6608
USD 5,400,000
ร้อยละ 37.50

6. Jilin Chia Tai Enterprise
Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
ประเทศจีน
86-431-829-90255
86-431-829-90266
USD 8,284,000
ร้อยละ 37.50

7. Luoyang Northern Ek Chor
Motorcycle Company Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการลงทุน

ผลิตและจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และอะไหล่
ประเทศจีน
86-379-651-18403
86-379-641-80016
USD 56,310,000
ร้อยละ 41.26

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 20.00*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นิตบิ คุ คลทีซ่ พี เี อฟมีการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10.00 แต่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 20.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1 บริษัท ดังนี้
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 20.00*

1. Kinghill Limited

ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้
สัดส่วนการถือหุ้น

* ไม่รวมนิติบุคคลที่มีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว

กิจการลงทุน โดยมีการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน
บริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้า
“Super Brand Mall” ในประเทศจีน
ประเทศเคย์แมน ไอส์แลนด์
USD 680,000,000 เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�ำนวน
USD 1.00 ต่อหุ้น
ร้อยละ 13.96
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5. Henan East Chia Tai
Company Limited

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

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

นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รายงานประจำ�ปี
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หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 และชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี 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�ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2558 หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2555 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 และหุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2556
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
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
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 02-230-1447-8 โทรสาร 02-626-4545-6

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียน American Depositary Receipts

2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
จ�ำกัด (มหาชน)

2 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
จ�ำกัด (มหาชน)

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 2556

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 0-2677-2232
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หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ชุดที่
และชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 3000 อาคารส�ำนักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321 โทรสาร 0-2242-3270
หุ้นกู้ของซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 ชุดที่
และชุดที่ 3 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
นายทะเบียนหุ้นกู้
ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
3000 อาคารส�ำนักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1321 โทรสาร 0-2242-3270

ติดต่อบริษัท

สํานักงานใหญ่

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

ส�ำนักเลขานุการบริษัท

รายงานประจำ�ปี

152
-

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2625-8352, 0-2625-8321 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

รายงานประจำปี 2556
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02 625 8000
โทรสาร: 02 638 2139
www.cpfworldwide.com

