
บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

…ทีย่ั่งยืน
ครัวของโลก

ข�อมูลบร�ษัท
โดยสรุป
ป� 2561



เพราะความสุขของเรา

คือการเสิร์ฟสุขภาพที่ดี
ไม่มีวันหยุด



สารบัญ

ค�ำจ�ำกัดควำม: “บริษัท” ที่กล่ำวในข้อมูลบริษัทโดยสรุปนี้ 
หมำยถึง บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ�ำกดั (มหำชน)  
(หรือค�ำย่อว่ำ "ซีพีเอฟ") และบริษทัย่อย

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก
รายงานประจ�าปี 2561(แบบ 56-2) รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2561 (แบบ 56-1) 
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th 
และ www.cpfworldwide.com

ธุรกิจของบริษัทโดยสรุป	 	 8
โครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ	 	 11
ผลการด�าเนินงานปี	2561	 	 14
พัฒนาการที่ส�าคัญ	 	 16
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	 	 18

ภาพรวมปี 2561  8

สารจากผู้บริหาร  6

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ  22

B	Level BB	Level

สร้างคุณค่าร่วม
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน   38

ติดต่อบริษัท  60

ข้อมูลผู้ถือหุ้น	 	 39
โครงสร้างการบริหาร	 	 40
การก�ากับดูแลกิจการ	 	 44
การบริหารจัดการความเสี่ยง		 	 48	
การสร้างความผูกพันของพนักงาน	 	 50
ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน	 	 54

เพราะความสุขของเรา

คือการเสิร์ฟสุขภาพที่ดี
ไม่มีวันหยุด

Excellent	Level



สุขภาพที่ดีเริ่มจากการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์
เราจึงใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอน

ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทาง 

เริ่มต้น
ด้วยคุณภาพ



ไม่หยุดน่ิงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
สัตว์	 พันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์	 ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์อาหาร	เพ่ือสรรค์สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิม

การวิจัยและพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง

พัฒนาบุคลากร	ระบบการบริหารจัดการ	และ
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลอย่าง	
ต่อเน่ือง	 เพือ่ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับ	

การบริหาร
ตามมาตรฐานสากล

คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ	ปลอดภัย	 และอุดม	
ไปด้วยสารอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ		
จากแหล่งท่ีมาท่ีปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	

การจัดหาอย่าง
รับผิดชอบและยั่งยืน

คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ
จากแหล่งที่ย่ังยืน

คณุภาพจากฟาร์ม
ถงึมือผูบ้รโิภค- เพื่อสุขภาพที่ดี -

เริ่มต้น
ด้วยคุณภาพ

สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือสุขภาพที่ดีกว่า

1

ตรวจสอบย้อนกลับ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

2

“Benja Chicken”  ครั้งแรกของโลกที่ไก่ได้รับการเลี้ยง
ด้วยข้าวกล้อง ท�าให้เนื้อของไก่เบญจา หอม นุ่ม ฉ�่ากว่า
เนื้อไก่ทั่วไปถึง 55% และเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 100%  

อกไก่
เบญจา

ย่างเกลือ 



สุขภาพที่ดีเริ่มจากการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์
เราจึงใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอน

ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทาง 

เริ่มต้น
ด้วยคุณภาพ

- 1 -
ล้างอกไก่ Benja Chicken ให้สะอาด และสะเด็ดน�้าให้แห้ง 

- 2 -
ผสมเกลอืป่น กระเทียมทุบ พริกไทยป่น และน�า้มนัพืชให้เข้ากัน

น�าอกไก่ Benja Chicken หมักในเครื่องปรุง
ที่เตรียมไว้เป็นเวลา 15 นาที

- 3 -
ตั้งกระทะไฟกลาง พร้อมใส่เนยจืด

น�าอกไก่ Benja Chicken ที่หมักไว้มาย่างบนกระทะ
จนอกไก่ทั้งสองด้านสุกเหลืองน่ารับประทาน

- 4 -
ตกแต่งจานด้วยผักสลัดที่เตรียมไว้ให้สวยงาม 

เสิร์ฟอกไก่ Benja Chicken ย่างเกลือลงบนจาน 
พร้อมรับประทาน

อกไก่ลอกหนัง Benja Chicken 2 ชิ้น

น�้ามันพืช  2 ช้อนโต๊ะ

เนยจืด ส�าหรับย่างอกไก่   20 กรัม

ผักสลัด ตามสะดวก

เกลือป่น 1/2 ช้อนชา

กระเทียมทุบ  1/2 หัว

พริกไทยป่น  1/2 ช้อนชา

- ส่วนประกอบ -



ไม่หยุดน่ิงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร
สัตว์ พันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือสรรค์สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิม

การวิจัยและพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง

พัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และ
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลอย่าง 
ต่อเน่ือง เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับ 

การบริหาร
ตามมาตรฐานสากล

คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดภัย และอุดม 
ไปด้วยสารอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ  
จากแหล่งท่ีมาท่ีปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

การจัดหาอย่าง
รับผิดชอบและยั่งยืน

คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ
จากแหล่งที่ย่ังยืน

คณุภาพจากฟาร์ม
ถงึมือผูบ้รโิภค- เพื่อสุขภาพที่ดี -

เริ่มต้น
ด้วยคุณภาพ

สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือสุขภาพที่ดีกว่า

1

ตรวจสอบย้อนกลับ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

2



เราให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ใส่ใจ

ไม่มีวันหยุด



ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
และคนในสังคม

ปกป้อง
สมดุลระบบนิเวศ

ความใส่ใจ
ที่ส่งต่อ

มุ่งเน้นให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม
พร้อมพฒันาระบบการเลีย้งและสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
และอิสระในการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น	 เพื่อให	้
ได้มาซึ่งเนื้อสัตว์คุณภาพ

การยกระดับ
สวัสดิภาพสัตว์

คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่		เพื่อก่อเกิด
ความคุ ้มค่าในเชิงธุรกิจและลดผลกระทบ	
ต่อชมุชนและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม

มุ่งม่ันน�าเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคทุกช่วงวัย	ควบคู่ไปกับการวิจัย	
และพฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพที่ดีกว่า

- เพื่อการเติบโตที่สมดุล -ใส่ใจ

ไม่มีวันหยุด

ดูแลความเป็นอยู่
ที่ดีของสัตว์

9

8

16

7

"เก๊ียวกุ้ง" กับน�้าซุปรสชาติกลมกล่อมหอมหวาน
เคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่กุ ้งต้องสด หมักเครื่อง 
ปรุงรสเล็กน้อย เติมผักกวางตุ้งลวก โรยหน้าด้วย 

หอม ผักช ีกระเทยีมเจียว

เกี๊ยวกุ้ง
น�้า



เราให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ใส่ใจ

ไม่มีวันหยุด

- ส่วนประกอบ -

- 1 -
ท�าเกี๊ยวโดยน�ากุ้ง น�้ามันงา แป้งข้าวโพด มาปรุงรส

และหมักไว้ประมาณ 20 นาที

- 2 -
น�ากุ้งที่ได้มาห่อด้วยแผ่นเกี๊ยว 

จากนั้นน�าแผ่นเกี๊ยวที่ห่อไว้ไปต้มในน�้าเดือดให้สุก 
ตักขึ้น สะเด็ดน�้า คลุกกับน�้ามันกระเทียมเจียว พักไว้

- 3 -
น�าผักกวางตุ้งไปลวกในน�้าเดือด โดยใส่เกลือเล็กน้อย

เพื่อให้ผักมีสีเขียวสด พอผักกวางตุ้งสุก 
ตักออกแช่ในน�้าเย็น ตักขึ้นสะเด็ดน�้า พักไว้

- 4 -
จากนั้นตั้งหม้อต้มน�้าบนไฟพอเดือด 

ใส่หัวไช้เท้าที่หั่นไว้ลงต้มประมาณ 10 นาทีหรือจนสุก 
ปรุงรสน�้าซุป เคี่ยวต่อไปอีกประมาณ 15 นาทีด้วยไฟอ่อน 

กุ้งสดแช่แข็ง  200 กรัม

น�้ามันงา  ¼ ช้อนชา

แป้งข้าวโพด  ½ ช้อนชา 

แผ่นเกี๊ยว 40 แผ่น

ผักกวางตุ้งลวก ตามชอบ

น�้าเปล่า  2 ลิตร

หัวไชเท้า  200 กรัม 

ต้นหอมซอย   |  กระเทียมเจียว ตามชอบ

- 5 -
จัดเสิร์ฟโดยน�ากวางตุ้งและเกี๊ยวที่เตรียมไว้ใส่ถ้วย เติมน�้าซุป
โรยด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอม พร้อมเสิร์ฟหากต้องการ

รสชาติความเข้มข้นยิ่งขึ้น สามารถเติมเครื่องปรุงรสได้ตามชอบ



ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค
และคนในสังคม

ปกป้อง
สมดุลระบบนิเวศ

ความใส่ใจ
ที่ส่งต่อ

มุ่งเน้นให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม
พร้อมพฒันาระบบการเลีย้งและสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
และอิสระในการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น เพื่อให ้
ได้มาซึ่งเนื้อสัตว์คุณภาพ

การยกระดับ
สวัสดิภาพสัตว์

คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่  เพื่อก่อเกิด
ความคุ ้มค่าในเชิงธุรกิจและลดผลกระทบ 
ต่อชมุชนและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม
เพื่อสิ่งแวดล้อม

มุ่งม่ันน�าเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ควบคู่ไปกับการวิจัย 
และพฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพที่ดีกว่า

- เพื่อการเติบโตที่สมดุล -ใส่ใจ

ไม่มีวันหยุด

ดูแลความเป็นอยู่
ที่ดีของสัตว์

9

8

16



ปี	พ.ศ.	2561	ยงัคงเป็นช่วงเวลาแห่งความ
ท ้าทายภายใต ้ความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลก	สงครามการค้า
ระหว ่างสหรัฐอเมริกาและจีน	 อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ผลกระทบ	
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่ีท วีความรุนแรงมากขึ้น 	 ตลอดจน
พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
ความใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงผลกัดันให้บริษัท
ปรับเปลี่ยนและปรับตัวเพื่อสร้างเสริม	
ขีดความสามารถทางการแข่งขันท่ียัง่ยืน	
ไม่ว่าจะเป็นการน�าเทคโนโลยีดิจทัิลเข้ามา
ใช้ในธุรกิจ	 (Digital	 Transformation)	
การสร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาระบบ
ขนส่งและช่องทางจัดจ�าหน่าย	 การปรับ
โครงสร้างองค์กร	รวมไปถึงการมีส่วนร่วม
บรรเทาประเด็นปัญหาระดับโลก	 เช่น	
วิกฤตเชื้อดื้อยา	ขยะพลาสติก	เป็นต้น	

ท ่ ามกลางการ เปลี่ ยนผ ่ านและการ
เปลีย่นแปลง	บริษัทมุ่งม่ันพฒันาศักยภาพ
ความเป็นผู้น�าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารใน	17	ประเทศ	ผ่านการลงทนุและ
การร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเสริม
ความเชี่ยวชาญทั้งแนวกว้างและลึก	 การ
เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ	
พร้อมขับเคลื่อนการด�าเนินงานบนหลัก
ปรชัญา 3 ประโยชน์ (ต่อประเทศ ประชาชน 
และบริษทั) และค่านิยมองค์กร “CPF Way” 
ซึ่ง มี ส ่ ว นส� า คัญ ในก า รด� า ร ง ไ ว ้ ซึ่ง

วัฒนธรรมการท�างานท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและผลักดันความส�าเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง	ภายใต้ทศิทางความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 3 เสาหลกั “อาหารม่ันคง สงัคมพึง่ตน
และดินน�้าป่าคงอยู่”	 ซึ่งสนับสนุนหลักการ
ของ	UN	Global	Compact	และเป้าหมาย
การพัฒนาท่ี ย่ังยืนของสหประชาชาติ		
(Sustainable	 Development	 Goals:	
SDGs)

ส�าหรับปี	 2561	 บริษัทสามารถสร้างผล
ประกอบการทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้	 โดยมีรายได้จากกิจการ
ต่างประเทศร้อยละ	 67	 และกิจการใน
ประเทศไทยร้อยละ	 33	 ซึ่งมีก�าไรสุทธิรวม	
15,531	 ล้านบาท	 เติบโตขึ้นจากปี	 2560	
ร้อยละ	 2	 โดยผลการด�าเนินงานท่ีดีขึ้น
มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการด�าเนินงาน
ของกิจการต่างประเทศ	 และการบริหาร
จัดการท่ี มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นท� า ให ้
ค่าใช้จ่ายลดลง	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติเห็นควรเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�าปี	 2562	 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2561		

สารจากผู้บริหาร

ในอัตราหุ้นละ	 0.65	 บาท	 (เป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลท่ีได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วหุ้นละ	
0.35	 บาท	 และเงินปันผลประจ�าปีท่ีจะจ่าย
ในวันท่ี	 23	 พฤษภาคม	 2562	 ในอัตรา	
หุ้นละ	0.30	บาท)	
	
จากการด�าเนินธุรกจิด้วยหลกัการพัฒนา
อย่างย่ังยืนบนพื้นฐานการก�ากับดูแล
กจิการทีด่	ีส่งผลให้ในปี	2561	บริษัทยงัคง
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี
ความยั่งยืนของดาวโจนส์	 (Dow	 Jones	
Sustainability	Indices:	DJSI)	ประเภท
ตลาดเกิดใหม่	ประจ�าปี	2561	ต่อเนื่องเป็น
ป ี ท่ี 	 4	 ได ้รับคัดเลือกให ้ เป ็นสมาชิก		
FTSE4Good	Emerging	Index	ต่อเน่ือง
เป ็นป ี ท่ี 	 2 	 และ ได ้ รั บราง วัลบริษั ท	
จดทะเบียนด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่น	
(SET	Sustainability	Awards	2018	–	
Ou ts tand ing 	 Ca tegory ) 	 จาก
ตลาดหลักทรัพย ์ แห ่ งปร ะ เทศไทย		
นอกเหนือจากรางวัลด้านแรงงาน	 ด้าน	
ความปลอดภัย	 ด้านความรับผิดชอบ	
ต่อสงัคมทั้งในระดับประเทศและระดบัสากล

ภารกิจ “เติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ และสร้างพื้นฐานที่ม่ันคง” เพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน	 จะไม่สามารถเกิดขึ้น
และก ้าวต ่อไปได ้	 หากปราศจากการ
สนับสนุนที่ดียิ่งจากท่านผู ้ ถือหุ ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 ในนามของ	
คณะกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานทุกคน	
ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีร่วมเป็นส่วน
หนึง่บนเส้นทางการเป็น	“ครัวของโลก” 
มาอย่างต่อเน่ืองและต่อไปในอนาคต

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 25616  |



สารจากผู้บริหาร

นำยธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริษัท นำยสุขวัฒน์ ด่ำนเสริมสุข 

ประธานคณะผู้บริหาร 
ธุรกิจอาหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

นำยสุขสันต์ เจียมใจสว่ำงฤกษ์
ประธานคณะผู้บริหาร 
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
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ทิศทำงกลยุทธ์
เพื่อกำรเติบโต
ที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ครัวของโลก

พันธกิจ

"ด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อ
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในด้านคุณค่า รสชาติ และความ
ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมุ่งม่ันในการสร้างธรุกิจ
ตามพื้นทีย่ทุธศาสตร์ และให้ความส�าคญัในการสร้างกระบวนการผลิต
ทีท่นัสมัยตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานการใช้ทรพัยากรอย่าง
เหมาะสมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมและสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม ด้วยความใส่ใจใน 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน"

ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ

ธุรกิจของบริษัทโดยสรุป

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 25618  |



ธุรกิจ
ของบริษัท

ซีพีเอฟได้ด�าเนินธรุกิจเกษตรอตุสาหกรรม
และอาหารแบบครบวงจรในประเทศไทย 
ครอบคลุมประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่
เน้ือ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ซ่ึงสามารถ
จ�าแนกประเภทธุรกิจเป็น 3 ประเภท คือ
ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเล้ียงสัตว์ และ
ธุรกิจอาหาร รวมทั้งประกอบกิจการ
ช่องทางจ�าหน่ายอาหาร

การผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์

บริษัทเป ็นหนึ่งในผู ้ผลิตอาหารสัตว ์
ชั้นน�าระดบัโลก	 ด้วยความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการผลติอาหารสตัว์ทีใ่ห้
ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา	
รวมถึงนวัตกรรมการผลิตอย่างต่อเนือ่ง		
โดยบรษิัทควบคุมคุณภาพ	 การผลิต
อาหารสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องจักรอัตโนมัติ	 ภายใต้มาตรฐาน
สากล	 พร้อมให้บริการทางวิชาการแก	่
ลูกค้าอย่างครบวงจร	

บริษัทด�าเนินธรุกิจการเลีย้งสตัว์	 โดยเริ่มต้น
จากการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ ์สัตว์
ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละ
ท้องถ่ิน	การน�าเทคโนโลยีทันสมัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ตลอดกระบวนการ
เลี้ยง	ควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ที่ดี
ของสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล	
เพื่อให้ได ้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพและ
ปลอดภัย	

บริษัทมุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 ผ่านการ
สร้างสรรค์ความอร่อย	ความสะดวก	และทางเลอืก	
เพื่อสุขภาพที่หลากหลาย	สอดรับไปกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงและ วิถีชีวิตของผู ้บริโภค
ทุกช่วงวัย	 ด้วยกระบวนการผลิตท่ีได้รับรอง
มาตรฐานสากล	 และการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
ค�านึงถึงลกูค้าและผูบ้ริโภคเป็นส�าคญั	นอกจากน้ี		
ยังมีการลงทุนในช ่องทางจัดจ�าหน ่ายเพื่อ	
เพิ่มความสะดวกให้กับผู ้บริโภคในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ด้วย	

การเพาะพันธ์ุสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์ 
การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก
และอาหารพร้อมรับประทาน

ธรุกจิอำหำรสตัว์ ธรุกจิกำรเลีย้งสตัว์ ธรุกจิอำหำร

รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรขำย รำยได้จำกกำรขำย

229,539 ล้านบาท 222,407 ล้านบาท 89,991 ล้านบาท

อัตรำส่วนคิดเป็น อัตรำส่วนคิดเป็น อัตรำส่วนคิดเป็น

42%
ของรายได้จากการขายรวม

41%
ของรายได้จากการขายรวม

17%
ของรายได้จากการขายรวม

กระบวนการผลิตอาหารครบวงจรของ 
บริษัทบริหารจัดการด ้วยเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 
เปี ่ยมคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัย  
ถูกหลักอนามัย รกัษาส่ิงแวดล้อม สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่
อาหารอย่างเป็นระบบ
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"นวัตกรรม
และเทคโนโลย"ี

ด้วยลกัษณะการด�าเนินธุรกิจแบบครบวงจร	บริษัทจึงมีศักยภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตได้อย่างเป็น
ระบบ	พร้อมน�าระบบมาตรฐานสากลและมาตรฐานของกลุ่มลูกค้า	ซ่ึงได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระ	(Third	Party)	มาประยุกต์ใช้
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศท่ีบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด

มำตรฐำนคุณภำพ อำทิ

• ISO 9001
• ISO/IEC 17025
• ISO 22000
• GMP 
• HACCP
• GAP / Global G.A.P.
• Halal
• BRC
• IFS
• QS Quality Scheme for Food
• Safe Quality Food (SQF)

มำตรฐำนด้ำนสังคม อำทิ

แรงงาน อาชวีอนามัย และความปลอดภัย
• มรท. 8001-2553 
• Good Labor Practice (GLP) 
• OHSAS18001  

สวัสดิภาพสัตว์
• สวัสดิภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป
• Genesis Standards 
 สหราชอาณาจักร 
• ALO สวิตเซอร์แลนด์ 

มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม อำทิ

• CPF SHE&En Standard
• ISO 14001
• ISO 50001
• AEMAS 
• ISO 14040 
• ISO 14044 
• ISO 14067 

มำตรฐำนอื่นๆ อำทิ

• CEN/TS 16555
• ISO/IEC 27001

มำตรฐำนด้ำนควำมยั่งยืน อำทิ

การท�างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทในแต่ละประเทศ	
ประกอบกับการผนึกก�าลังกับพันธมิตรภายนอก	 ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งใน
ด้านการวิจัยสู่การต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์	 และการส่งมอบสินค้าคุณภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้น�าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 	 ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์	 ปัญญาประดิษฐ์	 เทคโนโลยีชวีภาพ	 (Biotechnology)		
มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการท�างานเพื่อประสิทธิภาพ	
ในการผลิตที่ดีขึ้น

• IFFO RS CoC

•  Sustainable Forestry Initiative (SFI)

• BAP • Code of Conduct (CoC)

ใส่ใจ “คุณภาพและความปลอดภัย”
ตลอดกระบวนการ เพื่อสุขภาพทีดี่ของคน-สัตว์-ส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริม 
"เศรษฐกิจหมุนเวียน"

บริษัทน�าแนวคดิ	“เศรษฐกิจหมุนเวียน”	เข้ามา
ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ	โดยให้ความส�าคัญ
ต่อประสทิธภิาพของกระบวนการผลติทีมุ่่งใช้
ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและท�าให้เกิดการ
สูญเสียน้อยที่สุด	 รวมถึงการน�าทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการผลิต	

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256110  |



โครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

(1)	HKSE	=	The	Stock	Exchange	of	Hong	Kong	Limited	
	 (ตลาดหลกัทรพัย์ฮ่องกง)
(2)	TWSE	=	The	Taiwan	Stock	Exchange	Corporation	
	 (ตลาดหลกัทรพัย์ไต้หวัน)

จำหน�าย
ในประเทศไทย

ส�งออก บร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�

ไม�ใช�บร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�

ซีพ�เอฟ

กิจการ
ประเทศไทย

กิจการ
ต�างประเทศ

เง�นลงทุน
ในบร�ษัทร�วม

และ การร�วมค�า

อาหารสัตว� ผลิตภัณฑ�
จากเน้ือสัตว�

ผลิตผลจาก
ฟาร�มเล้ียงสัตว� อาหาร

อาหาร

อังกฤษ

กัมพ�ชา

ตุรกี

อินเดีย

มาเลเซีย

ฟ�ลิปป�นส�

รัสเซีย

ลาว

เบลเย่ียม

โปแลนด�

ศร�ลังกา

จ�น 
(ฟาร�มสัตว�น้ำ)

HKSE (1)

CPP 
(จ�นและเว�ยดนาม)

CTEI 
(จ�น)

TWSE (2)

CPE
(ไต�หวัน)

สหรัฐอเมร�กา

บจ. ซีพ�-เมจ�

Camanor Produtos
Marinhos

SuperDrob

C.P. Aquaculture (India)

บมจ. ซีพ� ออลล�

บจ. อาร�เบอร� เอเคอร�ส
ประเทศไทย

บจ. นว 84

บจ. รอส บร�ดเดอร�ส สยาม

BHJ Kalino Food AB

บจ. สยาม ร�เว�ย

Charoen Pokphand
Holdings (Malaysia) 

Andhra Pradesh Broodstock
Multiplicationcentre

บร�ษัทร�วมของ 
CPP และ CTEI

การร�วมค�าของ CPP,
CTEI และ Westbridge

	 	 	 	 	 	 	ครัวของโลก...ที่ยั่งยืน	 	 	 |  11



 บรำซิล
•		ฟาร์มกุ้งและแปรรูปกุ้งขั้นพื้นฐาน

17

5

16

10
14

17

ซีพีเอฟขยายกิจการไปยงัประเทศต่าง ๆ ครอบคลุม 17 ประเทศ และส่งออก
ไปกว่า 30 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก โดยลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรม
ในช่วงเวลาที่บริษัทเข้าไปลงทุนในประเทศนั้น ๆ

กิจการของบริษัท
ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

 ไต้หวัน
•	สัตว์บกครบวงจร

4

 สหรัฐอเมริกำ
•		อาหารพร้อมรับประทาน

5

 อินเดีย
•	ธุรกิจไก่ครบวงจร
•	อาหารสัตว์น�้า

6

หมายเหต	ุ :	 เรียงล�าดบัประเทศตามยอดขาย	

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256112  |



 ศรีลังกำ
•		อาหารพร้อมรับประทาน

 มำเลเซีย
•	สัตว์บก/	สัตว์น�้า	
	 ครบวงจร

 กัมพูชำ
•	สัตว์บกครบวงจร

ไทย
•		สัตว์บก/สัตว์น�้า
			ครบวงจร

 จีน
•	อาหารสัตว์บก/	สัตว์น�้า
•	ฟาร์มสัตว์บก/	สัตว์น�้า
•	อาหารพร้อมรับประทาน

 ฟิลิปปินส์
•	อาหารสัตว์บก/	สัตว์น�้า
•	ฟาร์มสัตว์บก/	สัตว์น�้า

11 13

1

2

3

9

12

15

7

8
2

6 4

11
9

12
15

1

313

16  โปแลนด์ 
•		โรงฟักไข่
•		โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

 ลำว
•	สัตว์บกครบวงจร

 เวียดนำม
•	สัตว์บก/สัตว์น�้าครบวงจร

 รัสเซีย
•	อาหารสัตว์บก
•	ฟาร์มสุกร
•	ธุรกิจไก่ครบวงจร

7

 ตุรกี
•		ธุรกิจไก่ครบวงจร

8  สหรำชอำณำจักร
•	อาหารแช่เย็น	แช่แข็ง
•	ธุรกิจจ�าหน่ายอาหารในลักษณะของซุ้มอาหาร
•	ฟู้ดเซอร์วิส

10

 เบลเยี่ยม
•	อาหารพร้อมรับประทาน

14
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ธุรกิจอำหำรสัตว์

รำยได้จำกกำรขำยปี 2561
แบ่งตำมผลิตภัณฑ์

ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์

ธุรกิจอำหำร

42%

17%

41%

ก�ำไรสุทธิ 
(ล้ำนบำท) (2)

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษี
และค่ำเสื่อมรำคำ (ล้ำนบำท) (1)

อัตรำส่วนรำยได้จำกกำรขำย
แบ่งตำมกิจกำร (ล้ำนบำท)

464,465

2561

541,937

25602559
กิจการต�างประเทศ

กิจการประเทศไทย
ส�งออก

กิจการประเทศไทย
จำหน�ายในประเทศ

501,507

62%

32%

6% 64%

30%

6% 67%

28%

5%

2561

39,558

32,420

48,464

25602559 2561

15,531
15,259

14,703

25602559

ผลการด�าเนินงานปี 2561

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256114  |



อัตรำก�ำไรสุทธิ (3)ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท)

อัตรำผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (4)

เงินปันผล 
(บำทต่อหุ้น)

(3)	อัตราก�าไรสุทธิ	=					ก�าไรสุทธิรวม				
	 																								รายได้จากการขาย

(4)	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	=		ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	
	 	 																															ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉลี่ย

(2)	ก�าไรสุทธิ	=	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

256125602559

2.87%
3.04%

3.17%

9.31%

10.12%

11.76%

256125602559

0.65
0.75

0.95

256125602559

2561

1.82

1.911.99

25602559

(1)	EBITDA	=	รายได้จากการขาย	-	ต้นทุนขาย	+	รายได้อื่นสุทธิ	-	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	+	ก�าไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	+	ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย	+	ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
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Camanor Produtos 
Marinhos Ltda. 
("Camanor")

พัฒนาการท่ีส�าคัญ

มิถุนายน

กรกฎาคม

ร่วมลงทุนธุรกิจร้านอาหาร
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ในประเทศไทย

ร่วมลงทนุในธรุกิจฟาร์มกุ้ง
และแปรรปูกุ้งในประเทศบราซิล

เข้าซื้อหุน้สามัญบริษทั	Camanor	Produtos	Marinhos	
Ltda.	(“Camanor”)	คดิเป็นร้อยละ	40	ของหุน้ทีมี่สทิธิ
ออกเสยีงของ	Camanor	ซึ่งด�าเนินธรุกิจฟาร์มกุ้ง	และ
แปรรปูกุ้งขึ้นต้นในประเทศบราซิล	

เข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จ�ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 

มีสดัส่วนการถือหุน้คดิเป็นร้อยละ	51	ร่วมกับนิติบุคคลไต้หวนั
ร้อยละ	45	และบคุคลธรรมดาร้อยละ	4	โดยจะด�าเนนิธรุกิจร้าน
อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ	แบรนด์	“Harbour”	ที่ไอคอนสยาม
จังหวัดกรุงเทพฯ	ประเทศไทย

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256116  |



ลงทุนใน FSI ผู้ด�าเนินธุรกิจ
ผลิตพิซซ่าแบบทานเล่น 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

พฤศจิกายน

เพื่อประกอบธุรกิจผลิตพิซซ่าแบบแช่แข็ง	 และพิซซ่า
แบบทานเล่น	 (Pizza	Bite)	 โดยจ�าหน่ายผ่านช่องทาง
ค้าส่งและผู้ค้าปลีกในทวีปอเมริกาเหนือ	 รวมถึงผลิต
ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า	(Private	Label)

กันยายน

เปิดโรงเรียนศิลปะ 
การอาหาร “คูลิเนอร์”

Culineur
School of Culinary Arts 
and Entrepreneurship

โรงเรียนด้านศิลปะการอาหาร	เพื่อสร้าง	
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและผู้ประกอบการ
ที่จะก้าวไปสู่มืออาชีพระดับโลก	รวมถึงสร้าง
หัวหน้าครัวหรือเชฟที่สามารถเป็นผู้น�าและ
เจ้าของกิจการที่มีคุณภาพ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

3 รางวัลจาก Asia Excellence
Awards 2018
โดย นิตยสาร Corporate
Governance Asia
ส่ือชัน้น�าด้านเศรษฐกิจ

รางวัล SET Sustainability
Awards 2018 
โดย ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย

ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยนื
ดีเด่น	 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนท่ีด�าเนินธุรกิจ
โดยค�านึงถึงความสมดุลของการบริหารจัดการ
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล	 และได้รับเลือกให	้
อยู ่ ในรายชื่อ 	 “หุ ้นยั่งยืน”	 	 (Thai land	
Sustainability	Investment	หรอื	THSI)	ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

"CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย" 
มอบให้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
ท่ีมีบทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่นธรุกิจสูก่ารเตบิโตอย่างยั่งยนื	โดยมีผลการด�าเนิน
งานด้านการเงินทีโ่ดดเด่น	สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้เสยี	
บนพื้นฐานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

"CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย"
มอบให้แก่ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
ท่ีมีความสามารถในการผลักดันการเจริญเติบโตผ่านการบริหารจัดการท้ังด้าน	
การเงิน	การลงทุน	และความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขณะเดียวกัน	มีส่วนร่วม	
ตัดสินใจเพื่อได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม	และน�าพาองค์กรให้ด�าเนินไปได้
อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์

"นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย"
มอบให้บริษัทซึ่งยึดมั่นมาตรฐานสูงสุดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล	ความโปร่งใส	และ
ความเป็นธรรมในการให้ข้อมูล	อกีทั้งพยายามสร้างสรรค์งานสือ่สารเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256118  |



รางวัล The Malaysian Livestock
Industry Awards
โดย Livestock Asia

มอบให้	 ซี.พี.เวียดนาม	 ในฐานะภาคเอกชนท่ีด�าเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประชาชนเวียดนาม	โดยตลอดระยะเวลา	25	ปี	ซี.พี.เวียดนามได้
มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศเวียดนาม		
ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจ	 และยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
เกษตรกรและบุคลากรในประเทศผ่านการจ้างงาน	 การถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี	ซึ่งถือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	

รางวัลเกียรตยิศ “เหรียญอสิริยาภรณ์
ด้านแรงงานชัน้ตรี”
โดยรฐับาลสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม

รางวัลผู้ประกอบธรุกิจ
ส่งออกดีเด่นประจ�าปี 2561
(Prime Minister’s Export
Award 2018)
โดย ส�านักส่งเสริมนวัตกรรม
และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณชิย์ ประเทศไทย

ประเภทรางวัลผู ้ประกอบการธุรกิจส ่งออก
ยอดเยี่ยม	หรือ	Best	Exporter	ในฐานะที่บริษัท
เป็นผูผ้ลติและผูส่้งออกสนิค้าของไทยท่ีมคีณุภาพ	
มีการพฒันาผลติภันฑ์และภาพลกัษณ์ท่ีด	ีซึ่งเป็น
รางวัลสูงสุดของรัฐบาลท่ีมอบให้แก่ผู้ประกอบ
ธรุกิจดเีด่น	เพื่อแสดงถึงภาพลกัษณ์ของคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

ประเภทรางวัล	Outstanding	Feed	Mill มอบให้	ซี.พี.	มาเลเซีย	
ซึ่งประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอาหารสัตว ์	 และ
มีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศมาเลเซีย	
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รางวัลเกียรตคุิณ “กุ้งทอง” 
โดยสมาคมผู้เล้ียงกุ้งทะเลไทยและ
ชมรมผู้เล้ียงกุ้งสุราษฎร์ธานี 
มอบให้ผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน

รางวัลฮาลาลดีเด่นประจ�าปี 2561
โดย ส�านักจุฬาราชมนตรี  
ส�านักงานคณะกรรมการกลางอสิลาม
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439

รางวัล Most Outstanding Feed
Producer Award
รางวัล Most Outstanding 
Integrator Award
และ รางวัล Most Outstanding
Meat Processor Award
โดย กระทรวงเกษตร ป่าไม้ 
และการประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประเภทการพัฒนาชื่อเสียงของแบรนด์ฮาลาล	 (Halal	 Brand	
Development	Award)	 ในฐานะองค์กรภาคเอกชนท่ีมีความโดดเด่น	
ด ้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลภายใต้ตราสินค้าของตนเอง		
มีชื่อเสียงส่งออกไปท่ัวโลก	 เป็นท่ียอมรับในระดับสากล	 ท้ังยังมีความ	
เป็นเลิศด้านการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

•	 ดร.	โรบินส์	แมคอินทอช	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร
ในฐานะผู้สร้างสรรค์อุตสาหกรรมกุ้ง	 โดยการพัฒนา	
สายพันธุ ์ กุ ้งขาวแวนนาไมท่ีก่อคุณประโยชน์ ย่ิงต่อ	
ผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งไทย

•	 นายเปรมศักดิ์	 วนัชสุนทร	 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร	
ในฐานะผู้น�าที่มุ ่งม่ันผลิตลูกกุ้งคุณภาพเพื่อผู้ประกอบ
การฟาร์มกุ้งไทย	 และเป็นผู้พัฒนามาตรฐานการทดสอบ
คุณภาพลูกกุ้งแก่ระบบผลิตกุ้งไทย

มอบให้	 ซี.พี.	 กัมพูชา	 ในบทบาทผู ้น�าด ้านเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารท่ีพัฒนาธุรกิจอาหารสัตว	์	
การเลีย้งสตัว์	และการแปรรูปเน้ือสตัว์อย่างมีประสทิธภิาพ
และยั่งยืน	 ขณะเดียวกัน	ยังมีส่วนร่วมส่งเสริมศักยภาพ
ของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง		
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บริษัทให้ความส�าคัญกับ
การบริหารจัดการธุรกิจอาหารสัตว์
ในแนวทางยั่งยืน โดยตระหนักถึง
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ธุรกิจอาหารสัตว์

42%
ของรายได้

จากการขายรวม

วัตถุดิบ

จัดหาวัตถุดิบภายในประเทศเป็นล�าดับแรก	จากแหล่งเพาะ
ปลกูท่ีรบัผดิชอบและตรวจสอบย้อนกลบัได้	พร้อมน�าข้อมูล
จากดาวเทียมมาใช้ในการคาดการณ์ปัจจัยแวดล้อมใน
อนาคตท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบในปัจจุบัน	
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร

กำรวิจัยและพัฒนำ

มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาท่ีทันสมัย	พร้อมด้วยนักวิจัย
และผู ้ เชี่ยวชาญในทุกประเทศ	 เพื่อท�าหน้าท่ีทดสอบ
ประสิทธิภาพอาหารสัตว์	 ศึกษาวัตถุดิบทางเลือก	 รวมถึง
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ
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ธุรกิจอาหารสัตว์

กำรขนส่ง

พฒันาระบบขนส่งสนิค้าทีม่ปีระสทิธภิาพ	
ติดต้ัง	 GPS	 ติดตามรถขนส่งวัตถุดิบ	
รวมท้ังน�าถังบรรจุอาหารสัตว์ขนาดใหญ	่
(Bulk	 Feed	 Tank)	 มาใช้ในการขนส่ง
อาหารสัตว์	เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

กำรผลิต

ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนด้วยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล	 อีกทั้งยังน�าเทคโนโลยี
ทันสมัย	 รวมถึงระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์
เข้ามาใช้ในการผลิต

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ

เกษตรกรผู้เลี้ยง

ถ่ายทอดความรูท้างวิชาการและเทคโนโลยี
ด้านอาหารสัตว์แก่เกษตรกรคูค่้า	เพื่อให้
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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น�าไบโอเทคสร้างสรรค์
อาหารสุกรรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

ผนึก Alibaba 
ผลักดันนวัตกรรม
อคีอมเมิร์ซชนบท
แห่งชาตใินจีน

บริษัทโดยกิจการประเทศจีนได้ร่วมกับอาลีบาลา	และ	Ant	
Financial	Services	Group	ด�าเนิน	“โครงการความร่วมมือ
ด้านนวัตกรรมอีคอมเมิร์ซชนบทแห่งชาติ”	เพื่อขายอาหารสัตว์
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเถาเป่า	(Taobao)	ซึ่ง	
เป็นแพลตฟอร ์มอีคอมเมิร ์ซ ท่ี ใหญ่ ท่ีสุดในประเทศจีน		
โดยการขายอาหารสัตว ์ผ ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร ์ซน้ี
ถือเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
บริษัทในระยะยาว	และส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตรในตลาดชนบท

เพื่อส่งเสริมสขุภาพสตัว์ทีด่อีย่างต่อเนือ่งและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัทจึงได้คิดค้น	 "อาหารสุกรรักษ์สิ่งแวดล้อม"	 ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ	 (Biotechnology)	 ซึ่งสามารถลดปริมาณไนโตรเจนใน
สิ่งขับถ่ายจากสุกรถึงร้อยละ	20-30

ลดปริมาณไนโตรเจนในมูลสุกร

20-30%
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

64,700
ตัน Co

2
 เทียบเท่า

เทียบเท่ากับการปลูกป่า

10,000 ไร่
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เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์ และการดูแลสุขภาพสัตว์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึง
การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ การใช้ยาอย่างรับผิดชอบ 
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะของเสียที่เกิดขึ้น
จากการเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ

ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์

ปัจจัยสนับสนุน
ควำมส�ำเร็จของ
ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์

41%
ของรายได้

จากการขายรวม
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ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์
พฒันาระบบการเล้ียง และน�าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยป้องกันโรคและจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื

ธุรกิจสัตว์บก

•	 เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ	โดยมีเทคโนโลยี
การให้อาหารและน�้าอัตโนมัติ	 สามารถปรับอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือน	ท�าให้สัตว์อยู่สบาย	 ไม่เครียด	 เติบโต	
ได้ดีตามศักยภาพของพนัธุส์ตัว์	ภายใต้หลกัสวสัดภิาพ
สัตว์สากลและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ  
(Biosecurity)	ที่เข้มงวด	

•	 ขยายการประยุกต์ใช้นวัตกรรม	Green Farm	ซึ่งเป็น
แนวคิดในการเพ่ิมมูลค่าและบริหารจัดการของเสียใน
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจร	

ธุรกิจสัตว์น�้ำ

•	 วิจยัและพฒันานวัตกรรมการเลีย้งกุ้งระบบ
โรงเรือนปิด (Green House)	ซึ่งสามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของกุ้ง	 และป้องกันโรค
ระบาดและสตัว์พาหะจากภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	นอกจากน้ี	 ยังน�าเทคโนโลยี
กรองน�า้ระบบอลัตราฟิลเตรชนัมาใช้ในการ
ปรบัสภาพน�า้	ซึ่งสามารถกรองเชื้อท่ีมีขนาด
เล็กมาก	ท�าให้ได้น�้าสะอาด	ปราศจากเชื้อที่
เป็นอันตรายต่อสัตว์น�้าก่อนน�าเข้าระบบ	
การเลี้ยง	 ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
ท่ีน�ามาใช ้ในการบ�าบัดน�้า ท่ีใช ้แล ้วและ	
หมุนเวยีนกลบัมาใช้ใหม่	 ทดแทนการเปลีย่น	
ถ่ายน�า้จากภายนอกพื้นท่ีเลีย้ง	ซึ่งลดโอกาส
การปนเปื้อน	
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นวัตกรรมฟาร์มสีเขียว... 
Circular Economy 
in Action

บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลิ่น	 มูลสัตว์	 และน�้าเสีย	 ภายใต้แนวคิด	 “ฟาร์มสีเขียว"  
(Green		Farm)			ซึ่งสามารถ	“เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน	(Waste	to	Energy)”	และ	“แปรมูลสัตว์	
เป็นปุ๋ย	(Manure	to	Fertilizer)”	ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy	Concept)

ยดึหลักอสิระสากล 
5 ประการ 
สู่การยกระดับ
สวัสดิภาพสัตว์

•		 ขยายการเลี้ยงหมูแม่พันธุ	์
อุ้มท้องในระบบคอกรวม	หรือ	
Group	Gestation	Pen	

•	 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่แบบ
ปล ่ อ ยอิ ส ร ะ ใ น โ ร ง เ รือ น		
(Cage-Free)

•	 ร่วมกับ	AWTraining	สหราชอาณาจักร	จัดการพัฒนา
และส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อสร้างเจ้าหน้าทีส่วัสดภิาพ
สัตว์ปีก	(PWO)	ในระดับนานาชาติ	

•	 พัฒนาสภาพแวดล ้อมเพื่อส ่ ง เสริมพฤติกรรม	
การแสดงออกตามธรรมชาตขิองสตัว์	(Environment	
Enrichment)	 เช่น	 เพิ่มของเล่นในพื้นท่ีการเลีย้งสกุร	
พฒันารางให้น�า้เป็ดเนือ้	เป็นต้น
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•	จากสายพันธุ ์ท่ีดีเยี่ยม	 สุขภาพแข็งแรง		
ไม่ผ่านการตัดแต่งพนัธุกรรม	(Non-GMO)

•	เลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์	 แบบปล่อย
อิสระในโรงเรือน	 (Cage-Free)	 ท่ีมีระบบ
ฟาร์มป้องกันโรคขนาดใหญ่	พร้อมควบคมุ
อากาศ	อณุหภมิู	และอาหารตามช่วงอายวัุย
อย่างถูกสุขลักษณะ	 รวมถึงด่ืมน�้าสะอาด
ด้วยระบบกรองพิเศษและตรวจสุขภาพ
อย่างสม�า่เสมอ	

•	ได้รับอาหารที่ดีจากข้าวกล้องคัดพิเศษ	 ซึ่ง
อดุมไปด้วยกาบ้า	(GABA)	และวิตามิน	B3		
B6	และ	B9	ช่วยเสริมสร้างกล้ามเน้ือของไก่
ให้แข็งแรง	 ส่งผลให้เนื้อไก่เบญจามีเน้ือ
สมัผสัและรสสมัผสัท่ีแตกต่าง	คอื	 มีความ
ฉ�่ามากกว่าเน้ือไก่ทั่วไปถึงร้อยละ	 55	 นุ่ม	
	หอม	และมีสชีมพู

ไก่เบญจำ
นุ่มฉ�ำ่กว่ำเน้ือไก่ทัว่ไป

55%
ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู	
โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก
จาก	NSF	International	

ด้วยลักษณะการเลี้ยงอย่างพิถีพิถันนี้	 ส่งผล
ให้ไก่เบญจามีสุขภาพดี	 แข็งแรง	 โตตามวัย		
ไม่เป็นโรค	 และไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ตลอดการเลี้ยงดู	 จนได้รับการรับรองจาก	
NSF	 ว่าปราศจากยาปฏิชีวนะ	 100%	อนัเป็น
ท่ีมาของวลีที่ว ่า	 “ไก่เลี้ยงด้วยข้าวกล้อง		
หอม	นุ่ม	ฉ�า่	ปลอดสาร	ปลอดภัย”

ผลิตภัณฑ์ไก่สดรายแรกของโลกท่ีเลี้ยง
ด้วยข้าวกล้อง	 เพราะบริษัทเชื่อว่า	 “ถ้าไก	่
กินดี	ไก่จะสุขภาพดี”

จากนวัตกรรมอาหารสัตว์
สู่อาหารสุขภาพระดับพรีเม่ียม
ครัง้แรกของโลก
ไก่เล้ียงด้วยข้าวกล้อง
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ธุรกิจอาหาร

17%
ของรายได้

จากการขายรวมเพื่อร่วมยกระดับสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับ 
ผู้บริโภค บนพื้นฐานคุณภาพ
และคุณค่า
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ธุรกิจอาหาร
น�าเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย

• พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่สอดรับไปกับวิถีชีวิตผู้บริโภคและ
ความต้องการของตลาดในแต่ละท้องถ่ิน รวมถึงนวัตกรรมอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ดีกว่าและอาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารส�าหรับผู้สูงอายุ อาหาร
ส�าหรับผู้ป่วย อาหารมังสวิรัติประเภทบริโภคแต่พืชผัก (Vegan) เป็นต้น 

• สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Research  
& Development Center) ในประเทศไทย เพื่อค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
ด้านโภชนาการและผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
แลกเปล่ียนและพฒันาขีดความสามารถของบคุลากรทัง้ในและต่างประเทศ

พฒันาและขยาย
ช่องทางจัดจ�าหน่าย

• เพิ่มจ�านวนช่องทางจ�าหน่ายของ 
บริษัท และพัฒนาโอกาสการขาย 
ผ่านช่องทาง e-Commerce 

•  ส ่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มี
โอกาสเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านการ
ประกอบธรุกิจช่องทางจ�าหน่ายอาหาร

สร้างสรรค์คุณภาพ
คู่คุณค่า เพื่อทกุค�า
มีความหมาย

• น�าระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและ 
หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
มากข้ึน เพื่อช่วยยกระดับคณุภาพและ
ความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการผลิต รวมถึงลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของพนักงาน 

• วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้  

	 	 	 	 	 	 	ครัวของโลก...ที่ยั่งยืน	 	 	 |  31



ร้านค้าปลีกทีมี่การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับ 
การประกอบอาหารเป็นหลัก รวมถึงเน้ือสัตว์ 
อาหารปรงุสุกพร้อมรบัประทาน และเครื่องด่ืม
ภายใต้มาตรฐานสินค้าแบรนด์ซีพี 
แบรนด์ซีพีเฟรชมาร์ท และแบรนด์ชัน้น�าอืน่ๆ

มีร้านซีพี เฟรชมาร์ท

396 ร้ำน
ในประเทศไทย

ก�าเนิดข้ึนจากความมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์
อาหารทีมี่คุณภาพแก่ผู้บริโภค เป็นทีรู่จั้ก
ชืน่ชอบ ด้วยเอกลักษณ์ของเมนูไก่ย่างและ
ความหลากหลายของรายการอาหาร
ทีมี่คุณค่าโภชนาการครบถ้วน

มีร้านอาหารเชสเตอร์

189 ร้ำน
ในประเทศไทย

เป็นโครงการสร้างงานสร้างอาชพีและเป็นการส่งเสริม
มาตรฐานของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหาร
ทีส่ะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยในราคาย่อมเยา 

ผูส้นใจลงทุนจะเป็นผูบ้ริหารจดุจ�าหน่ายและปริมาณสนิค้าท่ีต้องการจ�าหน่าย
ในแต่ละวัน	โดยบริษัทจะควบคมุดแูลการแปรรปูจนถึงจดุจ�าหน่ายในทกุขั้นตอน

ปัจจุบันธุรกิจห้าดาวมีจุดขายทั้งหมด	6	ประเภทได้แก่	จุดขายไก่ย่าง	จุดขาย
ไก่ทอด	จุดขายข้าวมันไก่	จุดขายบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง	จุดขายเรดดี้มีล	และจุดขาย
ไส้กรอก	และได้ขยายไปยังประเทศต่างๆ

มีจุดขายห้าดาวกว่า

5,400 จุดขำย
ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ช่องทางจ�าหน่ายอาหาร

เพื่อการกระจายสินค้าและบริการด้านอาหารให้กับผู้บริโภคอย่างท่ัวถึง	
บริษทัได้พัฒนาช่องทางจ�าหน่าย	รวมถึงโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ	
ให้ชุมชน	โดยพัฒนาจุดจ�าหน่ายสินค้าอาหารต่าง	ๆ 	อาทิ

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256132  |



ธุรกิจอาหารท่ีส่งเสริมคนรุ ่นใหม่ที่ต้องการเป็น
เจ้าของธรุกิจ	ด้วยแนวคิด	“ลงทุนน้อย	เป็นนายตัวเอง	
ก�าไรจับต้องได้”	โดยการเปิดแเฟรนไชส์	

ด้วยคณุภาพและรสชาตท่ีิอร่อยท�าให้เป็ดย่างเจ้าสวั
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคและขยายสาขาอย่าง
รวดเร็ว

เป็ดย่างเจ้าสัวมีจุดขาย 

44 จุดขำย
ในประเทศไทย

ร้านหมูสดคุณภาพ	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคใน
ชุมชน	ได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่สด	สะอาด	ปลอดภัย	
และปลอดสารเร่งเนื้อแดง	 อีกท้ังเป็นการส่งเสริม
อาชีพและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรุน่ใหม่อกีด้วย

ตูห้มูชมุชนมีจุดขาย 

กว่ำ 2,000 จุดขำย
ในประเทศไทย เวียดนาม และลาว

ศูนย์รวมของร้านอาหารคุณภาพ
ทัง้ร้านอาหารของกลุ่มบริษัทเอง
และร้านอาหารทีบ่ริหารโดยบคุคลทัว่ไป

 

ซึ่งได ้มาตรฐานในด้านความสะอาดของอุปกรณ์	 รวมท้ัง
สุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ

นอกจากน้ี	 ฟู้ดเวิลด์ยังให้บริการอาหารจัดเลี้ยงและบริการ
อาหารส�าหรับผู้ป่วย	

ร้านจ�าหน่ายอาหารจานด่วนสไตล์เอเชยี ในลักษณะของ
ซุ้มอาหารทีเ่น้นความสะดวก สะอาด และราคาประหยดั 

CHOZEN NOODLE มีจ�านวน

38 ร้ำน
ในประเทศองักฤษ

CP Sef เป็นร้านจ�าหน่ายสินค้า 
ของบริษัท

CP Sef มีจ�านวน

30 สำขำ
ในประเทศตรุกี

C HOZ E N  
NOOD L E

ฟูด้เวิลด์มีจ�านวน

20 สำขำ
ในประเทศไทย
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บริษัทโดยกิจการประเทศไทยมุ ่งพัฒนา
ผลติภัณฑ์สขุภาพภายใต้ Smart Platform	
โดยมีผลิตภัณฑ์	 "Smart Meal" อาหาร
มังสวิรัติพร ้อมรับประทาน	 ผลิตภัณฑ	์
"Smart Soup" 	 ส� าหรับผู ้สู ง วัยและ
ผู้ป่วย	 และผลิตภัณฑ์	 	 "Smart Drink"	
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผลติภัณฑ์
Smart Soup
ส�ำหรับผู้สงูวยั
และผู้ป่วย

365 วัน
Smart Day
Smart Drink

• ใช้กระบวนการผลิตแบบ Aseptic เจ้าแรกในประเทศไทย
• วัตถุดิบจากธรรมชาต ิ100%
 และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
• ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ไม่มีน�า้ตาล
 ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่แต่งกล่ินสังเคราะห์

ผิวกระจ่างใส 
ด้วยแอลกลูต้าไธโอน 
ผสมน�า้ม๊ิกเบอรี่

ตาสวยใส
ด้วยลูทนีและสารสกัดจาก
โกจิเบอรี่ ผสมแบล็กเคอแรนซ์

หุ่นสวยกระชบั
ด้วยแอลคาร์เนทนี
สารสกัดจากถ่ัวขาวและแอปเป้ิล
ผสมน�า้แอปเป้ิลและกีวี

คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิว
ด้วยคอลลาเจน 
โคเอนไซม์ คิวเทน็ 
ผสมน�า้ทบัทมิ

หลับฝันดี
ด้วยน�า้องุน่ขาว
ผสมสารสกัดจากคาโมไมล์ 
และแอล-ธีอะนีน

กระตุน้การขับถ่าย
ด้วยไฟเบอร์และสารสกัด
จากส้มแขก ผสมน�า้พรนุ

• น�า้ผลไม้ 100%
• ไม่เตมิน�า้ตาล
• อดุมด้วยวิตามินหลากหลายชนิด
• ผสมสารอาหารทีมี่ประโยชน์
 ต่อร่างกาย ซ่ึงเพียงพอกับ
 การบริโภคใน 1 วัน ตาม
 ข้อก�าหนดของ Thai FDA

นวัตกรรม
เพื่อสุขภาพ
ทีดี่กว่า
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TOPS Multi-Start 

อาหารสุขภาพส�าหรับ
ผู้ท่ีมีภาวะการกลืนผิดปกติ

Pure Range 

ทางเลือกใหม่
ของคนรักสุขภาพ

True Transparency
ด้วยบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ Fresh-Seal®

ช่วยรักษารสชาติ คงความสดใหม่

Tops	Food	บริษัทย่อยในประเทศเบลเยี่ยม	ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ส�าหรับผู้ที่มีภาวะกลืนผิดปกติ	(Swallow	Impairment)	
ภายใต้แบรนด์	"TOPS Multi-Start" ซึ่งมีทางเลือกให้ผู้บริโภค
ถึง	7	รสชาติ	และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ภายใต้แบรนด์	
"Pure Range"	ซึ่งเป็นอาหารมังสวิรัติแนว	Vegan

• ปราศจากกลูเตน
• อาหารมังสวิรตัแินว Vegan

EatingWell® 

ควำมลงตัวระหว่ำงรสชำติและสขุภำพ

Bellisio	Foods	บริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา	
ได้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งเพื่อสุขภาพ	
“EatingWell”	

•	คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีทั้งธัญพืช	โปรตีน	และผัก
•	เนื้อสัตว์มาจากการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ
•	ปราศจากสารกันเสียและสารปรุงรสเลียนแบบ	
	 ธรรมชาติ	รวมถึงไม่เจือสีสังเคราะห์
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หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

เพ่ือผู้บริโภค

ท่ัวทุกมุมโลก

*	ไม่ใช่ขนาดและสดัส่วนจริง



สรา้งคณุคา่ร่วม เพือ่อนาคตทีย่ั่งยืน
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ข้อมูลผู้ถือหุ้น

หุ้นสำมัญ 

จ�านวนผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก 
ณ	วันที่	7	มีนาคม	2562

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ณ	วันที่	7	มีนาคม	2562

บุคคลธรรมดา	
สญัชาติไทย

 13.65%

บุคคลธรรมดา	
สญัชาติต่างประเทศ

 0.03%

นิตบุิคคล	
สญัชาติไทย

 58.33%

นิตบุิคคล
สญัชาติต่างประเทศ

 27.99%(1)	กลุ่มรายงานตามมาตรา	246	และมาตรา	247	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
	 และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จ�านวนหุ้นที่ออก
และช�าระแล้ว (หุ้น)

	 	 จ�านวนหุ้น	 อัตราส่วน

1.	 กลุ่ม	CPG(1)	 4,639,991,604 53.88%
2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 652,055,233 7.57%
3.	 ส�านักงานประกันสังคม	 337,261,000 3.92%
4.	 GIC	Private	Limited	 305,486,592 3.55%
5.	 South	East	Asia	UK	(Type	C)	Nominees	Limited	 161,314,001 1.87%
6.	 State	Street	Europe	Limited	 131,419,857 1.53%
7.	 นายปริญญา	เธียรวร	 65,800,000 0.76%
8.	 BNY	Mellon	Nominees	Limited	 38,953,698 0.45%
9.	 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	 33,973,450 0.39%
	 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 33,973,450 0.39%
10.	 South	East	Asia	UK	(Type	A)	Nominees	Limited	 31,983,517 0.37%

8,611,242,385
ณ	วันที่	7	มีนาคม	2562

50,826 ราย
ณ	วันที่	7	มีนาคม	2562

สร้างคณุคา่ร่วม เพือ่อนาคตทีย่ั่งยืน
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คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สำนักเลขานุการบร�ษัทคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและการพัฒนาอย�างย่ังยืน

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการ
บร�ษัท

ประธาน
คณะผู�บร�หาร
และกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักบร�หารจัดการความเส่ียง

สำนักลงทุนสัมพันธ�และตลาดทุน

สำนักประธานกรรมการบร�หาร

สำนักวางแผนธุรกิจสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ�

สำนักบร�หารงานกีดกันการทุ�มตลาด

สำนักประกันคุณภาพกลางสำนักส่ือสารองค�กรและประชาสัมพันธ�

สำนักความรับผิดชอบต�อสังคม
และการพัฒนาองค�กรอย�างย่ังยืน

สำนักการตลาดกลาง

ธุรกิจไก�ไข�ธุรกิจสุกรธุรกิจอาหารสัตว�บกธุรกิจสัตว�น้ำ ธุรกิจไก�เน้ือ

ธุรกิจร�านอาหารธุรกิจเป�ดเน้ือ ธุรกิจอาหารสำเร�จรูป ธุรกิจการค�าในประเทศ

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

สายงานบร�หารท่ัวไปบัญชีการเง�น สายงานทรัพยากรบุคคล

เขตอเมร�กาเขตเอเชีย เขตยุโรป

ธุรกิจการค�าระหว�างประเทศ
และพัฒนาธุรกิจ

โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูล	ณ	วันที่		18	กุมภาพันธ์	2562
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คณะกรรมการบริษัท
ข้อมูล	ณ	วันที่	18	กุมภาพันธ์	2562

1. นำยธนินท์  เจียรวนนท์ 
	 ประธานกรรมการ

2. นำยประเสริฐ  พุ่งกุมำร
	 รองประธานกรรมการ

3. นำยมิน  เธียรวร
	 รองประธานกรรมการ

4. นำยชิงชัย  โลหะวัฒนะกุล
	 รองประธานกรรมการ	

5. นำยอดิเรก  ศรีประทักษ์
	 รองประธานกรรมการ	

6. ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์
	 กรรมการ	(1)

7. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์
	 กรรมการ	(1)	
8. นำยรังสรรค์  ศรีวรศำสตร์
	 กรรมการ	(1)

9. พล.ต.อ. พชัรวำท วงษ์สวุรรณ
	 กรรมการ	(1)

10. นำงวัชรี  วิมุกตำยน
	 กรรมการ	(1)/	(2)

11. นำยพงษ์เทพ  เจียรวนนท์
	 กรรมการ

12. นำยพงษ์  วิเศษไพฑูรย์
	 กรรมการ

13. นำงอรุณี  วัชรำนำนันท์
	 กรรมการ

14. นำยสุขสันต์ เจียมใจสว่ำงฤกษ์
	 กรรมการ

15. นำยสุขวัฒน์ ด่ำนเสริมสุข
	 กรรมการ

(1)	กรรมการอสิระ
(2)	ได้รบัแต่งตั้งแทน	ศ.	กิตตคุิณ	สภุาพรรณ	รตันาภรณ์	
			โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	18	กุมภาพนัธ์	2562

คณะกรรมการของบริษัท	
ประกอบด้วยกรรมการ
จ�านวน	15	คน	ดงัน้ี	
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ผู้บริหาร
ข้อมูล	ณ	วันที่	18	กุมภาพันธ์	2562

1

4

2

8

1. นำยสุขสันต์  
 เจียมใจสว่ำงฤกษ์
	 ประธานคณะผูบ้ริหาร	
	 ธุรกิจเกษตรอตุสาหกรรม	
	 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	(ร่วม)

2. นำยสุขวัฒน์  ด่ำนเสริมสุข
	 ประธานคณะผูบ้ริหาร	ธุรกิจอาหาร	
	 และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	(ร่วม)
	 และประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบตักิาร		
	 สายธรุกิจอาหารส�าเร็จรปู

3. น.สพ.สุจินต์  ธรรมศำสตร์
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏบัิตกิาร	
	 สายธุรกิจสตัว์น�า้

4. นำยเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์ 
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏบัิตกิาร	
	 สายธุรกิจอาหารสตัว์บก	

5. นำยสมควร  
 ชูวรรธนะปกรณ์
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏบัิตกิาร	
	 สายธุรกิจสกุร

6. นำยประสิทธิ์  
 บุญดวงประเสริฐ
	 ประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏบิตักิาร	
	 สายธุรกิจไก่เนือ้	
	 และประธานผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบัตกิาร
	 สายธุรกิจการค้า	ระหว่างประเทศ
	 และพฒันาธุรกิจ

7. นำยสถิต  สังขนฤบดี 
	 ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏบัิตกิาร	
	 สายธุรกิจร้านอาหาร

8. นำยไพศำล  จิระกิจเจริญ
	 ประธานผูบ้ริหารฝ่ายการเงิน

3

7

5 6 9. นำยไพโรจน์  อภิรักษ์นุสิทธิ์
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ธุรกิจอาหารสตัว์น�า้	

10. นำยเปรมศักดิ์  วนัชสุนทร 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ธุรกิจเพาะเลีย้งสตัว์น�า้

11. มร. โรบินส์  แมคอินทอช 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ธุรกิจพนัธ์ุสตัว์น�า้

12. ดร. มิง แดง เฉิน 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ด้านวิจยัและพฒันาสตัว์น�า้

13. นำยวิโรจน์  คัมภีระ 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
	 เกษตรอตุสาหกรรม

14. นำยสมพร  เจิมพงศ์ 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ธุรกิจสกุร

15. นำยสุชำติ  สิทธิชัย 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ธุรกิจไก่เนือ้ครบวงจรภมิูภาค1	
	 (ภาคตะวันออก	และภาคใต้)

16. นำยสิริพงศ์  อรุณรัตนำ 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ธุรกิจผลติไก่เน้ือครบวงจรส่งออก
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ผู้บริหารกิจการต่างประเทศ

1. Mr. Bai  Shanlin
	 จีน

2. Mr. Michael  Tops
	 เบลเยีย่ม

3. นำยปรีดำ  จุลวงษ์
	 กัมพชูา

4. Mr. Jim Middleton
	 องักฤษ

5. นำยวิชิต  คงเขียว  
	 อนิเดีย

6. นำยเทพ  เทพสถิตย์
	 อนิเดีย

7. นำยท�ำนอง  พลทองมำก 
	 ลาว

8. นำยสันติภำพ  ศรีสุวรรณภิพ 
	 มาเลเซีย

9. นำยวิรัช  โพธิพันธุ์
	 มาเลเซีย

10. นำยสกล  ชีวะโกเศรษฐ
	 ฟิลปิปินส์

11. นำยอุดมศักดิ์  อักษรภักดี
	 ฟิลปิปินส์

12. Mr. Cesar  Lipka
	 โปแลนด์

13. นำยบุรี   สีนำ
		 รสัเซีย

14. Mr. Habeeb Mohamed Ziauddin
	 ศรีลงักา

15. นำยทง  โชติรัต 
	 ไต้หวัน

16. นำยภรำดร  จินขุนทอง
	 ตรุกี

17. Mr. Ken  Stickevers
	 สหรฐัอเมริกา

18. นำยมนตรี  สุวรรณโพธิ์ศรี
	 เวียดนาม

17. นำยบรรเจิด  หอมบุญมำ
	 	รองกรรมการผู้จดัการบริหาร	
	 สายธรุกิจไก่ไข่

18. นำยณฤกษ์  มำงเขียว 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ธุรกิจอาหารส�าเร็จรปูสตัว์บก

19. นำยธณพล  สกุลวิวรรธน์ 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส
	 สายธรุกิจเป็ดเน้ือ

20. นำยวรวิทย์  เจนธนำกุล 
	 	รองกรรมการผู้จดัการบริหาร
	 สายงานบริหารท่ัวไป

21. นำยประเดิม  โชติศุภรำช 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร
	 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 และระบบงาน

22. นำยอนุรัตน์  สุธรรมนิรันด์ 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ด้านวิศวกรรมผลติภัณฑ์อาหาร

23. นำยวิทวัส  ตันติเวสส 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ด้านการตลาดกลาง

24. นำยณัฐวัฒน์  ชุณหวุฒิยำนนท์ 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร	
	 ด้านวางแผนธรุกิจ

25. นำยปริโสทัต  ปุณณภุม 
	 รองกรรมการผูจ้ดัการบริหาร
	 สายงานทรพัยากรบุคคล
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การก�ากับดูแลกิจการ 

บริษัทเชื่อ ม่ันว ่ าการก�า กับดูแลกิจการท่ี ดี เป ็นรากฐาน
ส�าคัญท่ีจะน�าพาให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 อีกท้ังยัง	
น�ามาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ด้วยเหตุน้ี		
บริษัทจึงด�าเนินธุรกิจตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ได้	
มีการสื่อสารให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานได้รับทราบ	
และส่งเสริมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุง
บริบทในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นและการพัฒนาองค์กร
ให้มีการก�ากับดูแลในระดับสากล
โดยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวดหลัก

1    สิทธิของผู้ถือหุ้น

2    การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3    บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
ระดับดีเลิศ (Excellent) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

จริยธรรมส�าหรับพนักงาน
(Code of Conduct)
 
ได้จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ตามค่านิยมซีพีเอฟ 6 ประการ (CPF Way) 
รวมถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสื่อสารให้ผู้บริหาร
และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติโดยท่ัวกัน
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โครงสร้างการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท 

การบรรลเุป้าหมายของการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ของบริษทั	
เริ่มต้ังแต่การก�าหนดโครงสร้างการบริหารท่ีมีความชดัเจน	
การสรรหากรรมการบริษัทท่ีมีประสบการณ์	 มีความรู ้
ความเข้าใจในธุรกิจ	 และมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร	 การ
ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
พร้อมนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนต่อผู ้ถือหุ ้นและ	
ผู้มีส่วนได้เสีย	 การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	 โปร่งใส	
และทันเวลา	 ตลอดจนการส่งต่อนโยบายและแนวปฏิบัติ	
ไปยังผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ
	
ณ	วันที	่18	กุมภาพนัธ์	2562	คณะกรรมการบริษัทประกอบ
ด้วยกรรมการ	15	คน	โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความ
ส�าคัญ	และบริษทัได้จดัต้ังหน่วยงานเพื่อท�าหน้าท่ีสนบัสนนุ
การก�ากับดูแลกิจการ	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
จ�านวน 15 ท่าน
โดยเป็นกรรมการอิสระ
จ�านวน 5 ท่าน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

•	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	นโยบาย	และเป้าหมาย
•	 ก�ากับดูแลกิจการให้มีการด�าเนินการตามเป้าหมาย	โดยมีหน้าที่ก�ากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	กลยุทธ์	และ

	 แผนงานทีว่างไว้	เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษทัและผู้มีส่วนได้เสยี

•	 ก�าหนดขอบเขตและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ		
•	 เสนอแนวปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องการ
ก�ากับดูแลกิจการ	

•	 ดูแลและสอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการ	พร้อมทั้งรายงาน
	 ผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ
บริษัท	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

•	 ท�าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินทีถู่กต้องและเพียงพอ	
มีระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล	
และมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•	 พิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน
•	 พิจารณา	คัดเลือก	และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
•	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
	 ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
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ส�านักก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

ส�านักลงทุนสัมพันธ์
และตลาดทุน

คณะกรรมการความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•	 ก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ	ประกอบด้วย	กฎหมาย	กฎระเบียบภายใน	เงื่อนไข
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ	สัญญา	ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่บริษัทถือ
ปฏิบัติ

•	 ก�าหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•	 ติดตามผลงานด�าเนินงานด้านรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•	 เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทันเวลา	และเป็นไปตามกฏหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องตามหลกัความไว้วางใจ	(Fiduciary	Duties)	ของคณะกรรมการ
บริษัท	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผูล้งทุนและผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่อย่างเท่าเทียม

•	 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ

คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการ
บริหาร

ส�านักเลขานุการ
บริษัท

•	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคล	รวมถึงสรรหาบคุคลทีมี่คณุสมบติั
เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

•	 สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
•	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี
•	 ก�าหนดและสอบทานกรอบนโยบาย	 แนวทาง	 และค่าตอบแทนอย่างเหมาะส�าหรับ
กรรมการบริษัท

•	 ก�ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการ
ด�าเนินธรุกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดไว้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

•	 ติดตาม	ดูแล	และก�ากับกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

•	 สนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการก�ากับดูแลกิจการ

•		รับผิดชอบการจัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 หนังสือนัดประชุมคณะ
กรรมการ	 รายงานการประชุมคณะกรรมการ	 รายงานประจ�าปี	 หนังสือนัดประชุม
ผูถื้อหุ้น	และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้	ตลอดจนเก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสยี

•		ประสานงานและดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

•	 ก�ากับดูแลและร่วมมือกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในฐานะเจ้าของความเสี่ยง		
(Risk	Owner)	ในการระบ	ุประเมิน	และก�าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง
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การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	 โดยมีการ
แปลเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วรวม	12	ภาษา	อาทิ	ภาษา
ไทย	อังกฤษ	เวียดนาม	อินเดีย	เตอร์กิก	เขมร	ลาว	
และตากาล็อก	เป็นต้น	เพื่อให้ครอบคลุมการสื่อสาร
ในทุกประเทศท่ีบริษัทมีการลงทุน	 นอกจากนี้	 ได้
ก�าหนดให้กระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัท
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันด้วย

เพือ่ให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตคอร์รัปชัน	 บริษัทจึงมุ่งเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติ
ให้แก่พนักงานทุกระดับผ่านรูปแบบและช่องทางท่ี
หลากหลาย	ขณะเดยีวกัน	ยงัจดัให้มช่ีองทางการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจ
สอบ/ส�านักตรวจสอบภายในผ่านทางเว็บไซต์และ
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์	(e-mail)	เม่ือพบพฤตกิรรม
ท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธรุกิจ	ตลอดจน	
รับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน	 โดยบริษัทจะให	้
ความเป็นธรรมและคุ ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธ	
การกระท�าท่ีเข้าข่ายคอร์รปัชนัหรือแจ้งเรื่องคอร์รปัชนั	
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองเป็นหนึ่งใน

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) ซึ่งถือเป็น 

การสะท้อนจุดยืนที่แน่วแน่ของบริษัทในการที่จะน�า

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

ให้เกิดผลจริงทั่วท้ังองค์กร

ดรูายละเอยีด	"การก�ากับดูแลกิจการ"	เพิ่มเตมิได้ในรายงานประจ�าปี	2561	หรือ
www.cpfworldwide.com	ภายใต้หวัข้อ	"นักลงทนุ-การก�ากับดูแลกิจการ"
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การบริหารจัดการความเสี่ยง  

ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมี
การแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น	 บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 และ
ให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้เป็นผลส�าเร็จ	 รวมถึง
ปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ได้
ในทุกสถานการณ์	

บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท�างานภายใน การสร้าง
ความตระหนักรู้ และการน�าแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
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กรอบการบริหาร 
ความเส่ียงซีพเีอฟ

การด�าเนินงานโดยภาพรวมของบริษัท	 เพื่อสร้างเสริม
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

•		ประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กร
และสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ	

•	 วางกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่ง	และพฒันา
กระบวนการท�างานโดยค�านึงถึงความเสี่ยงส�าคัญ

•	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และ
จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง	

•	 ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละระดับ	โดยเริ่ม
จากผู้น�าองค์กรและผู้น�าสายงาน	 ซึ่งบริษัทได้จัดให้มี
การสมัมนาด้านความเสีย่งทั้งกับหน่วยงานภายนอก
และภายใน	 เพื่อสร ้างเสริมความรู ้ความเข ้าใจ	
สูก่ารถ่ายทอดและการเป็นแบบอย่าง	(Role	Model)	
ที่ดี	 นอกจากน้ี	 ยังจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน	
เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และเข้าใจถึงความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัฒนธรรม 
การบริหารความเส่ียง

บริษัทพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการท่ัวท้ังองค์กรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	
Treadway	Commission)	 ท้ังการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 การระบุปัจจัย
เสีย่ง	การประเมินความเสีย่ง	การจดัการ	การตดิตาม	และการสือ่สารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง	เพื่อลดผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดกับธุรกิจ	โดยมีระดับความเสี่ยงท่ียอมรับ
ได้	(Risk	Appetite)	เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญในการบริหารความเสี่ยง

การด�าเนินการดังกล่าวมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล	 และ
ร่วมมือกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในฐานะเจ้าของความเสี่ยง	 (Risk	Owner)	 ในการ
ระบุ	 ประเมิน	 และก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	 โดยบริษัทก�าหนดให้
มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และรายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหาร	และคณะกรรมการตรวจสอบตามล�าดบั	นอกจากน้ี	คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะมีหน้าท่ีติดตามความเสี่ยง	และความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม
มาตรการท่ีระบุไว้	ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส

ศึกษาข้อมูลความเสีย่งท่ีส�าคญัและกลยทุธ์ในการบริหารความเสีย่ง	ตลอดจนความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคต	(Emerging	Risks),	ความเสีย่งด้านกลยุทธ์,	ความเสีย่งด้านการด�าเนินงาน		
และ	ความเสีย่งอืน่ๆ	ทีอ่าจเกิดขึ้นได้	ถึงแม้ว่าความเสีย่งดังกล่าวอาจยงัไม่ได้อยูใ่นระดับท่ีมนัียส�าคัญ	แต่บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับความเสีย่งดงักล่าวได้จากรายงานประจ�าปี	2561
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การสร้างความผูกพัน
ของพนักงาน

บุคลากรถือเป็นรากฐานและหัวใจส�าคัญของการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน	 ด้วยเหตุน้ี	
บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐาน	
การปฏิบัติต ่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน	
การพัฒนาความเป็นผู ้น�าและทักษะความสามารถที่พร้อมรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง	 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ		

ตลอดจนการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ	ภายใต้บรรยากาศ	
การท�างานแบบมีส่วนร่วมและสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั	 เพื่อดลุยภาพ
ระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานสู ่ศักยภาพ	
การแข่งขนัขององค์กรในระดบัสากล	ภายใต้วิสยัทศัน์	“สร้างคน	เสริมธรุกิจ”		
(People	Excel-Business	Exceeds)
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มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง 
"ทางเลือกของคนเก่ง-คนดี" 

วัฒนธรรมองค์กร
บริษัทมุ ่งสร ้างวัฒนธรรมการท�างานแบบมีส ่วนร ่วม	
ด้วยความซื่อสัตย์มคุีณธรรมและจริยธรรม	และมุ่งสร้างสรรค์
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 โดยมีค่านิยม	 CPF	 WAY	 คู ่มือ	
จริยธรรมส�าหรับพนักงาน	 	 (Code	 of	 Conduct)	 และ	
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีส่งเสริมจรรยาบรรณและพฤติกรรม	
อันพึงประสงค์ในการท�างาน	 เพื่อให้พนักงานทุกคนเป็น	
คนเก่ง-คนดี	พร้อมเติบโตไปกับบริษัทบนค่านิยมเดียวกัน	

การบริหารค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายจ ่ายค ่าตอบแทนให ้แก ่ผู ้บริหารและ
พนักงานทุกระดับในระดับท่ีสามารถเทียบเคียงและแข่งขัน
ได้กับบริษัทชั้นน�า	โดยการบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
ของบริษัทจะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท	 และ
ผลการปฏิบัติงานลักษณะงานของพนักงาน	 ท้ังน้ีตัวชี้วัด	
ผลการปฏิบัติงาน	 ครอบคลุมท้ังด้านการเงิน	 ด้านลูกค้า		
ด้านประสิทธิภาพ	 ด้านบุคลากร	 และด้านความยั่งยืน		
รวมถึงค่านิยมองค์กร	(CPF	WAY)	

การบริหารคนเก่ง-คนดี 
เพื่อรักษาและจูงใจให ้บุคลากรที่ มีผลงานและศักยภาพ
โดดเด ่นอยู ่ กับองค ์กร	 ตลอดจนรองรับการเติบโตและ
การเปลีย่นแปลงทางธรุกิจในอนาคต	บริษทัจึงได้ก�าหนดกรอบการ
บริหารบุคลากรท่ีมีผลงานและศักยภาพโดดเด่น	 (Talent	
Management	 Framework)	 และกรอบการบริหาร	
การสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	 Management	
Framework)	ไว้อย่างชัดเจน	โดยมุ่งเน้นพัฒนาคนเก่ง คนดี 
มีศักยภาพสูง (Talent Management)เพื่อเปิดโอกาส	
ให้พนักงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่ต�าแหน่งผู้น�าในอนาคต	
รวมถึงจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan)
เพื่อรองรับการขยายงานหรือทดแทนเม่ือมีต�าแหน่งงานว่าง	
นอกจากน้ี	 ยังส่งเสริมพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินท้ังในแง่ทักษะ
วิชาชีพและความเป็นผู ้น�า	 เพื่อสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น 
ก้าวขึ้นด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร (Localization)

บริษัทมีพนักงาน

และคนงานรวมท้ังสิ้น

133,389คน

ณ	วันที่	31	ธันวาค
ม	2561

	 	 	 	 	 	 	ครัวของโลก...ที่ยั่งยืน	 	 	 |  51



เสริมสร้างซีพีเอฟให้เป็น 
“บ้านแห่งความสุข”

การเคารพสิทธิมนุษยชน
เพราะเช่ือว่าเม่ือใดท่ีพนักงานตระหนักรู ้ถึง
คุณค่าของงานที่ตนเองรับผิดชอบและเคารพ
ในความแตกต่างของผู้อื่น	 เม่ือน้ันจะน�าไปสู่
การสร ้างสรรค์มูลค ่าเพิ่มทางธุรกิจและ
คุณค่าร่วมให้กับสังคม	 บริษัทจึงให้ความ
ส�าคัญกับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค	 พร้อม
ส่งเสริมโอกาสในการคิดสร้างสรรค์และ	
การเคารพในความแตกต่าง

บริษัทมุ ่งม่ันบริหารจัดการบุคลากรอย่าง	
เป็นธรรมและเท่าเทียมตามนโยบายด้าน 
สิทธิมนุษยชน และนโยบายจ้างงานและ 
การบริหารแรงงานของบริษัท	 ซ่ึงสอดคล้อง
กับป ฏิญญาว ่ าด ้วยสิท ธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ	 (The	 United	 Nations	
Universal	 Declaration	 of	 Human		
Rights:	 UNDHR)	 และองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ	 (International	 Labor	
Organization:	ILO)	

บริษัทโดยกิจการประเทศไทยยังได้จัดต้ัง	
คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย	 	 มรท.8001-2553		
(Thai	Labour	Standard:	TLS	8001-2010)	
เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการแรงงานท่ีดี
เทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล	ตลอดจน
ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน	หรือ	Labour	Rights	Promotion	
Network	Foundation	(LPN)	ลงนามบันทึก
ข้อตกลงจัดตั้ง	 Labour	 Voices	 Hotline	
(เสียงพนักงาน)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมี
ส่วนร่วมของพนักงานในการแสดงความ	
คิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และแจ้งข้อร้องเรียน	
ผ่านองค์กรกลาง	 ซึ่งจะน�าไปสู ่การพัฒนา
คณุภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

ก้าวเป็นองค์กรแห่ง
"ผู้น�าและมืออาชพี"

การพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ
บริษัทตระหนักดีว่า	 “เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ”	 คือส่วนส�าคัญในช่วงชีวิตการท�างาน	
ของพนักงาน	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถ	ทักษะอาชีพ	และความเป็น
มืออาชีพอย่างต่อเน่ือง	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพ	

ด้วยหลักการพื้นฐานท่ีว ่าทุกคนต่างมีจุดแข็งและความสามารถเฉพาะตัวท่ีควรค่าแก่	
การยอมรับและการต่อยอด	 กระบวนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ
การพฒันาตามกรอบความสามารถ	 (Competency-Based)	 ท่ีบรูณาการทั้งมิตค่ิานยิมองค์กร		
ภาวะผู ้น�า	 การบริหารจัดการ	 ความเป็นมืออาชีพ	 ตลอดจนการความรู ้ความเข้าใจด้าน		
Digitization	 เข้าไว้ด้วยกัน	 ผ่านกระบวนการฝึกอบรมท่ีมีหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู ้	
ตลอดช่วงชีวิตการท�างาน	 กระบวนการโค้ชหรือพี่เลี้ยง	 (Coaching)	 รวมถึงกระบวนการ	
พฒันาทักษะ	(Skills	Development)	ที่มีศูนย์การเรียนรู้	(Learning	Center)	ของแต่ละธุรกิจ
เป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีมาตรฐาน
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การบริหารความหลากหลาย
บริษัทได ้ก� าหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ท่ีส ่งเสริม	
ความหลากหลายภายในองค์กร	เช่น	นโยบายการบริหาร 
ความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง นโยบาย 
เรื่องการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด และนโยบายด้าน
การจ้างและการบริหารแรงงาน	เพื่อป้องกันและคุ้มครอง
พนักงานทุกระดับไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ	รวมถึงเกิดประโยชน์
ท้ังต่อการด�าเนินธุรกิจและต่อพนักงาน
	
ขณะเดียวกัน	ยังสนับสนุนกิจกรรมหรือให้ความสะดวกแก่
แรงงานต่างชาติเพิ่มเติมอีกด้วย	อาทิ	การสื่อสารนโยบาย
ส�าคัญของบริษัทในภาษาท้องถ่ิน	 การจัดให้มีล่ามส�าหรับ
แรงงานต่างชาติในสถานประกอบการ	 การเปิดโอกาสให้
แรงงานต่างชาติมีส่วนร่วมในคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบการ	เป็นต้น

ใส่ใจความปลอดภัย
และสุขอนามัยในที่ท�างาน 
บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยให้แก่พนักงานในสถานที่ท�างานทุกแห่ง	 โดยมี	
เป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย	์

บริษัทได้จดัให้มกีารถ่ายทอดความรู	้ พร้อมสร้างความเข้าใจ	
ในเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานตั้งแต	่
วันแรกที่เข้าเริ่มงาน	ผ่านกิจกรรมท่ีส่งเสริมดุลยภาพการ
ท�างาน	และการใช้ชีวิตของพนักงานอย่างต่อเน่ือง	รวมถึง
ประกาศวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และนโยบายด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อม	 และพลังงานซีพีเอฟ	 (Safety	
Health	Environment	and	Energy	Vision,	Mission,	and		
Policy)	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติท่ัวทั้งองค์กร	

ในปี 2561 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
ของกิจการประเทศไทยจ�านวน 71 ฟาร์ม 
ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย
จากกระทรวงแรงงาน ซึ่งนับเป็น
บริษัทแรกในอุตสาหกรรม
ฟาร์มสัตว์ปีกของไทย
ท่ีได้รับรองมาตรฐานนี้ 

2
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บริษัทก�าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 Responsibility:	 CSR)	 เป็น
หนึ่งในกลยุทธ์หลักของการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 โดยนโยบายและทิศทางกลยุทธ์	 CSR		
สู่ความยั่งยืนด�าเนินการภายใต้	 3	 เสาหลัก	 “อาหารมั่นคง	 สังคมพึ่งตน	 และดินน�้าป่าคงอยู่”		
เพื่อสขุภาพท่ีดขีองผู้บริโภค	ความมั่นคงและความสขุของพนักงาน	คูค้่าธรุกิจ	และชมุชน	ขณะเดยีวกัน	
เพื่อรกัษาไว้ซ่ึงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนัเป็นต้นทุนของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม	

 อาหารม่ันคง

ยกระดับคุณภาพความปลอดภัย
ตลอดกระบวนการ 

บริษัทให้ความส�าคัญสูงสุดต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า	
โดยบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง	

ในปี	 2561	 บริษัทยังคงท�างานร่วมกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ	 (British	 Standard	
Institution	หรือ	BSI)	ในการพัฒนามาตรฐานอาหารซีพีเอฟ	(CPF	Food	Standard)	
เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการผลิตแบบ	
ครบวงจรของบริษัทให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก	ในรปูแบบบูรณาการมาตรฐานสากลต่าง	ๆ	
ท่ีบริษทัมีประกาศนียบัตรรบัรองในปัจจบัุน	เช่น	ISO9001,	GMP,	HACCP,	BRC	(British	
Retail	Consortium),	QS	Quality	Scheme	for	Food	(QS)	เป็นต้น	ซึ่งจะตรวจรบัรอง
โดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก	(Third	Party)	และน�าไปใช้ทั้งกิจการประเทศไทยและ
ต่างประเทศ	 	 นอกจากนี้	 ยังขยายผลระบบการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัล	 (CPF	
Value	Chain	Digital	Traceability)	จากธุรกจิไก่เน้ือ	ไปยงักุ้ง	สกุร	และอาหารส�าเร็จรปู
ในประเทศไทย	รวมถึงธุรกิจไก่เนื้อในประเทศเวียดนาม	มาเลเซีย	และอินเดีย		

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

ด้วยคุณภาพของประชากรท่ีจะขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า	 ย่อมเริ่มจากเด็กและ
เยาวชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในวันน้ี	 ซึ่งการได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วนและเพียงพอต่อ
ความต้องการจะช่วยให้ร่างกายเดก็เจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ	บริษทัจึงให้ความส�าคญั
กับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในกลุ่มเด็กและเยาวชน	 เพ่ือมีส่วนร่วมบรรเทาภาวะ	
ทุพโภชนาการ	ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
สู่ความยั่งยืน

ไทย
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ส�าหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกล	
กว่า	200,000	คน

เวียดนาม
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาหาร

ส�าหรับสถานสงเคราะห์	
เด็กก�าพร้า	Ben	Tre	และ

Thien	Binch

กัมพูชา
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
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ข้าวโพด

100%	 ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย
จัดหาภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ	 (Corn	
Traceability)	 ท่ีบริษัทพัฒนาขึ้นตั้งแต	่
ปี	 2559	 ซ่ึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยัง
พื้นท่ีเพาะปลกูได้ว่ามเีอกสารสทิธิท่ี์ดินถูกต้อง
ตามกฎหมายและไม่บุกรุกพื้นที่ป่า

ปลาป่น

100%	 ของปลาป่นที่จัดหาและใช้ใน
ประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	 2558	มาจาก
แหล่งทีไ่ด้รบัรองมาตรฐาน		IFFO	RS	
ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่น
และน�้ามันปลาอย่างยั่งยืนในระดับ
สากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

สังคมพึ่งตน

พัฒนาคู่ค้าธุรกิจ
ให้เติบโตไปด้วยกัน

บริษัทเชื่อว่าการสร้างการเติบโต	 ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ	 และสร้างพื้นฐานท่ีมั่นคง		
ภายใต้วิสัยทัศน์	 “ครัวของโลก”	 จ�าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้า
ธุรกิจ	บริษทัจึงส่งเสริมแนวปฏบัิติในการด�าเนินธรุกิจอย่างรบัผิดชอบผ่านการสือ่สารและ		
การฝึกอบรมในเรื่องนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ		
รวมถึงการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนท้ังในมิติสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการ	
ก�ากับดูแลกิจการ	 (Environmental,	 Social	 and	 Governance	 (ESG)		
Self-Assessment)	แก่คู่ค้าธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี	2558

ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดี
"4Ps"

กว่า	 3	 ทศวรรษท่ีบริษัทให้ความส�าคัญกับการ	
ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ	
ผู้ประกอบการรายย่อย	 รวมถึงชุมชนรอบสถาน
ประกอบการ	ผ่านการด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 อาท	ิ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว ์แก่เกษตรกร	
รายย่อย	(Contract	Farming)	โครงการเถ้าแก่เลก็
ธุรกิจห้าดาว	โครงการซีพีตู้เย็นชมุชน	โครงการซีพี
ตู ้ เย็นเน้ือหมูชุมชน	 โครงการเกษตรกรพึ่งตน	
ข้าวโพดยั่งยืน	 โครงการสนับสนุนความเป็นอยู่ท่ีดี
ของชมุชนรอบสถานประกอบการ	โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย	เป็นต้น

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

จัดตั้งขึ้นเพื่อส ่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน	
ผ่านโครงการต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะโครงการบริจาค
โลหิตที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี	2552	โดยมียอดรับบริจาค
โลหิตรวมทั้งสิ้นกว่า	200,000	ยูนิต	หรือประมาณ	
62,000,000	 ซีซี	 นอกเหนือจากโครงการหน่วย
แพทย์อาสา	 โครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษาที่ยากไร้	เป็นต้น

กองทนุ  ซี.พี.เวียดนามเพื่อการกุศล
(CPV’s Donation Fund)

กองทุน ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย
(CPF Funds for the Elderly)

ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการดูแลคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นบุคคลท่ีได้สร้างคุณค่าให้
กับครอบครัวและคนในชุมชน	บริษัทจึงด�าเนินการ	
ช่วยเหลอืผูส้งูอายท่ีุด้อยโอกาส	ยากจน	 ถูกทอดทิ้ง	
ขาดผู้อุปการะดูแล	 และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือ
พิการที่อาศัยอยู ่บริเวณรอบโรงงานและฟาร์ม	
ตลอดจนในพื้นท่ีส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ใน
กิจการประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี	 2554	
ผ่านกองทุน	 ซีพีเอฟ	คืนสุขผู้สูงวัย	 โดยได้มีส่วน
ร่วมดูแลผู้สูงอายุในแต่ละปีราว	500	คน
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10Solar  Rooftop
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บรรเทาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
นับวันยิ่งทวีความรนุแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้น	
ซึ่งสามารถส่งผลกระทบท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมต่อความม่ันคงทางอาหาร	คณุภาพ
ชีวิตท่ีดีของคนในสังคม	ตลอดจนความ
ต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ	 ด้วยเหตุนี	้
บริษัทจึงมุ่งด�าเนินธุรกิจตามแนวทางท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	และไม่หยุดนิ่งในการ
ปรบัปรงุ	 ต่อยอด	และพฒันาการด�าเนนิงาน	
ท้ังในด้านกระบวนการผลิต	 (Process)	
และผลติภัณฑ์	(Product)	 เพ่ือการบริหาร
จัดการพลังงาน	ก๊าซเรือนกระจก	น�้า	และ
ขอ ง เ สี ย ใ ห ้ เ กิ ดป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแล ะ
ประสิทธิผลสูงสุด

ดินน�า้ป่าคงอยู่

ลงนามความร่วมมอืกับบรษิทั	กันกุลเอน็จิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	
แบบตดิตั้งบนหลงัคาขนาด	40	เมกะวตัต์	ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนร่วม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ

28,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

หรือเทียบเท่ากับ
การปลูกต้นสักประมาณ
1,440,000 ต้น
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บริษทัตระหนักถึงความส�าคญัของฐานทรพัยากรธรรมชาติ
ท่ีเอื้อต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน	 จึงมุ่งปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ		
เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบท่ีต้องมาจากแหล่ง
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และท้องทะเล	การเลือก
ท่ีตั้งของสถานประกอการซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย	ไม่อยูใ่น
พื้นท่ีอนรุกัษ์	กระบวนการผลติเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ไปจนถึงการร่วมอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเล	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่ออุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

กระดาษลูกฟูก
3,000 ตัน

ถังพลาสติก
60,000 ใบ

กระป๋องอลูมิเนียม
จากโรงอาหาร 
180,000 ใบ

น�้ามันใช้แล้ว 
24,000 แกลลอน 

เพื่อผลิตไบโอดีเซล

ปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ในแต่ละปี	 	 Bellisio	 Food	บริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้น�าขยะ	 ของเสีย		
หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

ความพยายามในการน�ากลับมาใช้ใหม่
Recycle Efforts

ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดท่ีบรรจุอยู ่ในกล่องกระดาษภายใต้
แบรนด์	 Bellisio	 Food	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ได้รับรองมาตรฐาน	 SFI	 (Sustainable	
Forestry	 Initiative)	 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้านความยั่งยืนของป่าไม้	 (Sustainable	
Forest	Management)	ครอบคลุมการปกป้องแหล่งน�้า	
คุณภาพน�้า	สัตว์ป่า	ตลอดจนต้นไม้
	
นอกจากน้ี	 บรรจุภัณฑ์ยังได้รับการออกแบบโดยค�านึงถึง
การใช้พลาสติกและปิโตรเลียมท่ีน้อยลง	 รวมถึงมีขนาด	
ที่พอดีกับการขนส่งเพื่อช่วยประหยัดน�้ามันด้วย

ไม่เพียงความมุ่งมั่นท่ีจะลดใช้พลาสติกกว่าร้อยละ	 60	
ควบคู่ไปกับแสวงหาทางเลือกใหม่เพื่อน�ามาใช้ทดแทน	
พอลิเมอร์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์	 หาก	 Tops	 Foods	
บริษัทย่อยในประเทศเบลเยีย่มยงัริเริ่มโครงการสร้างสรรค์	
โดยปลูกต้นไม้ใหม่	 2	ต้นทดแทนทุกๆ	1	ต้นที่บริษัทใช้ไป	
ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปลูกต้นไม้ใหม่ 2 ต้น
ทดแทนทุกๆ 1 ต้นท่ีบริษัท
ใช้ไปในการขับเคลื่อนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมสูค่วามย่ังยนื	ประจ�าปี	2561	
ได้แสดงรายละเอยีดไว้ในรายงานความย่ังยืน	ประจ�าปี	2561

	 	 	 	 	 	 	ครัวของโลก...ที่ยั่งยืน	 	 	 |  57



ปี  2560 -2561 
ใช้ยาอย่างรับผิดชอบและ
ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์

ในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	ประเด็นเชื้อดื้อยาได้ถูกยกระดับเป็นวาระส�าคัญ
ระดบัโลก	โดยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามผีูเ้สยีชีวิตในแต่ละปีสงูถึง	
700,000	ราย	ซึ่งประเมินว่าหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	จ�านวน
ผูเ้สยีชีวิตจะสงูขึ้นหลายสบิเท่าหรือคดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกิจกว่า	100	
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	และโลกจะเข้าสู่ยุค	Post-Antibiotic	Era	ที่คน
จะตายจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียอีกครั้ง
	
ด้วยตระหนักถึงผลกระทบและบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการประเด็นข้างต้น	 นับต้ังแต่ปี	 2559	 ท่ีบริษัทได้ร ่วมลงนาม	
ข้อตกลงโลก	One	Health	Summit	Priorities	เพื่อแสดงจุดยืนและ
เจตนารมณ์ท่ีจะสนับสนุนวาระโลกในเรื่องการใช้ยาอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ	 ได้น�ามาสู่การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนิน
งานด้านยาต้านจลุชีพและคณะกรรมการสวัสดภิาพสตัว์	พร้อมประกาศ	
“วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์”	 ในปี	 2560	
รวมถึง “นโยบายและเป้าหมายระยะยาวด้านสวสัดภิาพสตัว์”	ในปี	2561		
โดยบริษัทมุ่งพฒันามาตรฐานการใช้และการลดใช้ยาปฏชิีวนะ	การสร้าง
ความตระหนักรู้แก่บุคลากรถึงการใช้ยาอย่างเหมาะสม	 ตลอดจนการ
ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์

Group 
Gestation Pen
ขยายการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
อุ้มท้องในคอกขังรวม

Cage-Free
สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่
แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน

ผนึกก�าลังซีพีเอฟทัว่โลก
ขับเคล่ือนวาระโลก 

เรามุ่งม่ันด�าเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบในทุกวัน 
เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุน 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของสหประชาชาติ
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• น�ากลับมาใช้ซ�า้หรือน�ามาใช้ใหม่ 
(Recycleable)

• น�าไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ได้ 
(Upcycleable) 

• สามารถย่อยสลายได้ 
(Compostable)

ต้ังแต่ปี 2550

ธุรกิจอาหารได้ลดใช้พลาสติกและกระดาษในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์มาโดยตลอด	 อีกท้ังยังสนับสนุน
คู ่ค้าธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
รักษ์โลก	 โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารรายแรก 
ในประเทศไทยท่ีน�าร่องใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ
จากพืช	 “Polylactic	 Acid”	 (PLA)	 ซึ่งสามารถ
ย่อยสลายเองได้

แนวปฏิบตัิ

• ส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนใหม่
 จากแหล่งทีมี่การจัดการอย่างยัง่ยนื  

• สนับสนุนการน�าบรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้แล้วเข้าสู่
 กระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle System)

หรือน�าบรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้แล้วไปผลิตเป็นพลังงาน 
(Energy Recovery)

• เพิ่มสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในกลุ่มบรรจุภัณฑ์
 ทีส่ามารถท�าได้  โดยไม่กระทบกับคุณภาพ
 และความปลอดภัยอาหาร

• มุ่งพฒันารปูแบบการใช้ซ�า้แทนการใช้ครัง้เดียว
ส�าหรบับรรจุภัณฑ์ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต

 หรือการขนส่ง

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นเพื่อลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ก้าวต่อไปของเรา

บรรจุภัณฑ์พลาสตกิ
ทีน่�ามาใช้สามารถ

ต้ังแต่ปี 2556

น�าถังบรรจอุาหารสตัว์ขนาดใหญ่	หรอื	Bulk	Feed	
Tank	มาใช้ทดแทนการใช้ถุงอาหารสัตว์พลาสติก	
จากการด�าเนินงานของกิจการประเทศไทย	เวียดนาม	
ลาว	 กัมพชูา	 รสัเซีย	 ฟิลปิปินส์	 มาเลเซีย	 อนิเดยี	
และตุรกี	สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้กว่า 
12,000 ตนั และลดก๊าซเรอืนกระจกกว่า 36,600 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ต้ังแต่ปี 2550

ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งได้น�าถัง	 Q-Pass	 Tank	 ซึ่ง
สามารถบรรจุลูกกุ้งได้ถึง	 100,000-200,000	
ตัว/ถัง	 มาใช้แทนถุงพลาสติก	 ซ่ึงสามารถบรรจุ
ลกูกุ้งได้เพียง	2,000	ตวั/ถุง	โดยกิจการประเทศไทย	
ซึ่งเป็นผู ้ริเริ่มสามารถลดใช้ถุงพลาสติกไปได ้
มากกว ่า  130,000,000 ใบ นับตั้งแต ่ เริ่ม	
ด�าเนินโครงการ

ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์  ธุรกิจอาหาร

ปี 2561 
มุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของบรรจุภัณฑ์	
ท่ีช ่ วยปกป ้องและรักษาคุณภาพและ	
ความปลอดภัยของผลติภณัฑ์	ขณะเดยีวกัน	
ยังค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	
อันเกิดจากทรัพยากรท่ีน�ามาใช ้ ในการ	
ผลิตบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการแปรเปลี่ยน
เป ็นขยะในท่ีสุด	 บริษัทจึงมุ ่งมั่นพัฒนา	
บรรจุภัณฑ ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบต ่อ	
สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่ามาอย่าง
ต ่อ เนื่ อง 	 ภายใต ้ความท ้ าทายที่ต ้อง
คงไว ้หรือปรับปรุงให ้ดียิ่งขึ้น ท้ังในด ้าน		
รปูลกัษณ์	รวมถึงมาตรฐานด้านคณุภาพและ	
ความปลอดภัย
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ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท

เลขที่	313	อาคาร	ซี.พี.	ทาวเวอร์	ชั้น	15
ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	

กรุงเทพฯ	10500

Tel. 02-766-8352
02-766-8354

Fax. 02-638-2139
csoffice@cpf.co.th

ส�ำนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่	313	อาคาร	ซี.พี.	ทาวเวอร์	ชั้น	26	
ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	

กรุงเทพฯ	10500
	

Tel. 02-766-8322
02-766-8356

Fax. 02-638-2942
iroffice@cpf.co.th

ส�ำนักสรรหำและ
คัดเลือกทรัพยำกรบุคคล

เลขที่	1	อาคาร	ซี.พี.	ทาวเวอร์	2	ชั้น	18	
ถนนรัชดาภิเษก	เขตดินแดง	

กรุงเทพฯ	10400
	

Tel. 02-641-0400
Fax. 02-641-0100

job@cpf.co.th

ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ

Tel. 02-800-8000

ส�ำนักงำนใหญ่

เลขที่	313	อาคาร	ซี.พี.	ทาวเวอร์
ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	

กรุงเทพฯ	10500

Tel. 02-766-8000 
Fax. 02-638-2139

ติดต่อบริษัท

www.cpfworldwide.com

ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ปี 256160  |





บร�ษัท เจร�ญโภคภัณฑ�อาหาร จำกัด (มหาชน)

เลขท่ี 313 อาคาร ซี.พ�.ทาวเวอร� ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท� : 02 766 8000
โทรสาร : 02 638 2139

www.cpfworldwide.com

ครัวของโลก


